
Výtvarné umění a muzea na internetu 
 
 
 
Informační portály: 
- světové umění 
 
http://www.artmuseum.cz/ 
Umělecké směry, muzea a galerie  
Podle abecedního seznamu malířů lze získat jeho krátký životopis, ukázku z díla (ne vždy, 
pokud se ukázka objevuje, je uvedena galerie, kde se nachází) a charakteristiku směru, do 
něhož umělcova tvorba patří. 
  
http://www.zcm.cz/knihovna/muz_portal.html 
Muzejní portály, mezi nimi je možno vybrat portály muzeí umění. Také virtuálně přístupné 
sbírky. Pozor, některé z adres již nefungují, např. The Art Index, Directory of networked 
Resources atd. 
 
http://www.museum.com/ 
Vybaveno hledáním, lze najít různá muzea  
 
http://museum.museum-online.ru/ 
Ruský portál muzeí výtvarného umění (obrazáren) Ruska, Velké Británie, Německa, 
Španělska a Ameriky. Dobré hledání podle umělců, jsou zde životopisy a ukázky z díla. Nutno 
znát rusky. Kvalitní seznamy důležitých muzeí – hledání podle zemí nejen výše jmenovaných. 
Na jednotlivá muzea v daných zemích jsou odkazy na jejich oficiální stránky. 
 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Galerie_um%C4%9Bn%C3%AD  
Galerie umění ve světě vč. on-line galerií 
 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Um%C4%9Bn%C3%AD 
Portál umění wikipedie vnitřně značně a přehledně členěný pro vyhledávání podle typu, 
témat, umělců, slohů atd. 
 
 
 - portály s českými muzei a galeriemi 
 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_%C4%8Desk%C3%BDch_muze%C3%AD 
Seznam českých muzeí 
 
http://www.cz-museums.cz/       
Server Asociace muzeí a galerií ČR. Lze hledat muzea podle krajů a měst v ČR (adresář muzeí 
a galerií ČR). 
 
www.eSbirky.cz – portál pro výtvarná díla a sbírkové předměty Národního muzea a dalších 
přidružených muzeí - exponáty lze detailně prohlížet. Vyhledání podle institucí, sbírek, 
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zpracovaných materiálů atd.  Např. sbírka plakátů Alfonse Muchy z Chrudimského muzea. 
Tento tzv. agregátor přispívá do Europeana 
 
projekt CARARE – jde o evropskou iniciativu. Je navržen tak, aby zahrnoval a podporoval evropskou síť 

agentur a organizací pečujících o kulturní dědictví, archeologická muzea, výzkumné instituce a specializované 
digitální archivy. Cílem je přizpůsobení digitálních dat z oblasti archeologie a architektonického dědictví tak, aby 
byla přístupná prostřednictvím Europeana. Umožní virtuální přístup k památkám 3D (prostorové naskenované 

předměty). Zatím na adrese: http://carare.eu/cze 
 
 
  
Významné adresy institucí v jednotlivých zemích 
 
Česká republika 
http://www.udu.cas.cz/          
stránky Ústavu dějin umění Akademie věd. Zajímavý např. bulletin Studia Rudolphina, jsou 
zde umístěny i plné texty některých přednášek z historie umění, časopisy Umění a Estetika. 
 
Národní galerie. www.ngprague.cz 
popis sbírek, aktuality, zajímavé akce, již nejsou virtuální prohlídky. 
 
Dům umění města Brna http://www.dum-umeni.cz/cz 
neuvádí kolekce, jen akce, výstavy atd. 
 
Galerie Českého muzea výtvarného umění: http://www.cmvu.cz/ 
členěno podle období, lze hledat i podle autora, stylu, námětu. Něco zobrazeno jako 
ilustrující příklad… životopisy autorů a kvalitní reprodukce děl, detaily 
 
Tvrdohlaví – volné sdružení výtvarníků: http://www.tvrdohlavi.cz/ 
Členové, jejich stránky, ukázky díla. 
 
 
Slovensko 
http://www.webumenia.sk/web/guest/ - digitalizovaná výtvarná díla na Slovensku (dobré 
vyhledávání podle autorů, žánrů, období, materiálů atd., detailní prohlížení) 
 
Anglie 
National Gallery London:  http://www.nationalgallery.org.uk/ 
Stránky Národní galerie. Možnost vyhledávání podle jmen malířů a století. Přehled 
nejvýznamnějších obrazů (lze zvětšit) vč. textu. Biografie umělců.  K dispozici je 
prohlídka kolekce podle plánu sálů.  
 
Tate Gallery: http://www.tate.org.uk/britain/ 
Komerční galerie Tate: k dispozici hledání v kolekci, u obrazů popis, moderní umění 
 
Skotsko 
National Galleries of  Scotland: http://www.nationalgalleries.org/ 
Lze vyhledat umělce podle abecedy. 
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Irsko 
National Gallery of Ireland: http://www.nationalgallery.ie/ 
Národní galerie Irska 
 
Francie 
Louvre: http://www.louvre.fr/ 
Galerie v Louvru s kolekcí. Možnost virtuální prohlídky po stažení programů. 
 
Centre Pompidou: Musée national d’art moderne 
http://www.centrepompidou.fr/Pompidou/Manifs.nsf/AllExpositions/8FAFBBF255030876C1
2574D3003E5D35?OpenDocument&sessionM=2.2.1&L=1&form=Actualite 
Museum je zde společně s galerií novodobého umění (do r. 60, současnost  od r. 60 a galerie 
Brancusi). Jsou zde informace o sálech, umění a autorech, lze prohlížet díla. 
 
Musée d’Orsay: http://www.musee-orsay.fr 
http://www.musee-orsay.fr/fr/collections/bienvenue.html 
Stránky předvádějí to nejlepší z kolekcí, lze vybrat podle druhu výtvarného umění, uvedena 
historie vzniku sbírky. 
 
Union centrale des arts décoratifs: http://www.ucad.fr 
Musée des Arts décoratifs, Musée de la Publicité, Musée de Mode et du Textile, Musée 
Nissim de Camondo, Biblioteque des Arts Décoratifs – užité umění, lze hledat knihy. 
 
Itálie 
Vatikánská muzea:  http://www.christusrex.org/    
Souhrnná stránka informací o Vatikánu vč. odkazů na stránky muzeí, odkud lze i zvětšit a 
tisknout obrázky 
 
Vatikán: http://www.vatican.va  
Oficiální stránky Vatikánu a vatikánská muzea, např. virtuální prohlídka atd. 
http://mv.vatican.va/3_EN/pages/MV_Visite.html 
 
Pallazzo Bergerini: http://www.galleriaborghese.it/ 
Galleria Barberini, Borgheze, Corsini a Spada. Uvedeny nejatraktivnější obrazy sbírek, 
možnost zvětšovat obrazy. Je zde doprovodný text. 
 
Pinacoteca Capitolina: 
http://www.museicapitolini.org/percorsi/percorsi_per_sale/pinacoteca_capitolina 
Galeria Pinacoteca Capitolina: sály s ukázkami nejatraktivnějších obrazů, dobré popisy. 
 
Galleria degli Uffizi: http://www.uffizi.org/ 
Galerie Uffizi ve Florencii. Obsahuje informace o muzeích Florencie, prvotně však o Uffizi. 
Nabízí také virtuální prohlídku, kterou doplňuje výukovým programem z projektu 
http://www.googleartproject.com/collection/uffizi-gallery/.  
Komerčnější adresou galerie je  www.uffizi.com, kde je zajímavé rozložení kolekce v sálech 
na www.uffizi.com/painting-collection-rooms-uffizi-gallery.asp.  
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Holandsko 
Rijksmuseum: http://www.rijksmuseum.nl/  
Rijksmuseum v Amsterodamu. K dispozici je kolekce mistrovských děl k prohlédnutí 
http://www.rijksmuseum.nl/formats/container_en.html . Lze zvolit i časovou řadu vzniku 
děl. 
 
Van Gogh Museum: http://www.vangoghmuseum.nl/ 
Museum Van Gogha v Amsterodamu. Přibližuje menší kolekce podle období malířova života 
nebo podle žánrových kategorií: 
http://www.vangoghmuseum.nl/vgm/index.jsp?page=425&lang=nl&section=sectie_museu
m 
 
 
Rakousko 
Kunsthistorisches Museum Vienna: http://www.khm.at/ 
Uměleckoprůmyslové muzeum  ve Vídni. Zahrnuje odkazy na: hlavní budovu na náměstí 
Marie Terezie, Neue Burg, Schatzkammer, Wagenburg und Monturdepot  (zámek 
Schönbrunn),  Ambras Castle (Insbruck), Etnologické muzeum (Neue Burg) a Austrian 
Theatre Museum 
 
Albertina: http://www.albertina.at 
Galerie Albertina ve Vídni. Lze prohlížet úplnou kolekci on-line z databáze (stále se 
aktualizuje a zpracovává http://sammlungenonline.albertina.at/#96b4516d-c5f0-40b6-9dfe-
7bcc36236ce9 
 
Kunsthaus Wien + Museum Hundertwasser: http://www.kunsthauswien.com/ 
Umělecké muzeum ve Vídni  s expozicí Hundertwassera. 
 
Akademie der bildenden Künste: http://www.akbild.ac.at/ 
Oficiální stránky vídeňské Akademie výtvarných umění. 
 
Německo 
Staatliche Museen zu Berlin: http://www.smb.spk-berlin.de/smb/home/ 
Protál berlínských muzeí: v několika budovách, budovy jsou popsány, uvedeny přístupy – 
dobré pro návštěvu Berlína  
 
Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Státní umělecké sbírky Drážďany, Zwinger) 
http://www.skd.museum/ . Přehled nejznámějších děl on-line http://skd-online-
collection.skd.museum/ . Lze kliknou na seznam podle autora, provenience, typu díla… 
 
Zentralinstitut für Kunstgeschichte: http://www.zikg.lrz-muenchen.de/ 
Archiv digitalizovaných diapozitivů v archivu středoevropských nástěnných maleb 
http://www.zi.fotothek.org/indexsuche/ 
Virtuální knihovna uměleckých publikací:  http://www.arthistoricum.net/ . Knihy, časopisy, 
sborníky, fotografie, architektura (světové, hlavně ale německé zdroje). Také tutorial, jak si 
nalézt z volného internetu digitalizovaný obraz.  
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Deutsche Fotothek: (fond obrazových dokumentů Sächsischen Landesbibliothek – Staats- 
und Universitätsbiblioghek Dresden) – dobré hledání hlavně německých tvůrců 
http://fotothek.slub-dresden.de/index.html?/html/ausstellungen/charmsizdat_15.html 
 
 
Španělsko 
Museo nacional del Prado: http://www.museodelprado.es/ 
V Galería online je možno hledat díla podle autorů a názvů nebo volit prohlídku ukázek 
z jednotlivých sbírek. 
 
Gaudí and Art Novem: http://www.gaudiallgaudi.com 
životopisy umělců, obrázky (nelze příliš zvětšit) 
 
Rusko 
http://www.museum.ru/ - portál ruských muzeí 
 
Ermitáž: http://www.hermitagemuseum.org/ 
skvělé stránky, highlights, přehled digitálně zpracovaných děl + virtuální prohlídka sálů, 
některé obrazy jsou vybrány ke zvětšení  
Ermitáž 
http://www.museum.ru/M106 
adresa funkční, ale jen pár příkladů sbírek 
 
Státní ruské museum: http://www.museum.com/jb/museum?id=18634 
ikony, díla. Vyžaduje přihlášení. 
Ruské museum http://www.rusmuseum.ru/ 
v kolekci ukázky podle období, obrázky lze mírně zvětšit 
http://museum.museum-online.ru/Description/The_State_Russian_Museum 
Na těchto stranách lze hledat životopisy umělců s ukázkami z díla (trochu zvětšit) 
 
Puškinovo muzeum (Státní muzeum výtvarného umění A. S. Puškina):  
http://www.arts-museum.ru/. Po kliknutí na Kolekcii lze prohlížet obrázky sbírek podle 
původu 
http://www.museum.ru/M296 
adresa funkční, ale jen pár příkladů sbírek. Zejména díla náboženského charakteru a díla z 
období ruského realismu 
 
Treťjakovská galerie 
http://museum.museum-online.ru/Description/The_State_Tretyakov_Gallery 
Na těchto stranách lze hledat životopisy umělců s ukázkami z díla (trochu zvětšit) 
http://www.museum.ru/M281 
pár příkladů sbírek 
 
 
USA 
zajímavá muzea v nových budovách 
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Guggenheimovo muzeum: www.guggenheim.org 
Prohlídka výstavy Kandinsky (– aktuálních výstav) 
Prohlídky podle budov – horní lišta 
 
Metropolitan Museum of Art: http://www.metmuseum.org/ 
sbírky: Amerika  - Evropa, indiánské, africké umění. Kliknutím na Collections lze procházet 
tzv. Highlights.  
 
Museum J. Paula Gettyho: http://www.getty.edu/museum/ 
v tlačítku Collection  lze vybírat podle žánru, témat i jmen autorů 
 
National Gallery of Arts: http://www.nga.gov/ 
sbírky – výběr, ale obrázky malé 
 
Museum of Moder Art: www.moma.org 
lze vybrat umění: film, grafika, malířství, happening, sochařské výstavy… 
 
Brooklyn Museum:  http://www.brooklynmuseum.org/ - výtvarná díla, užitné předměty, 
kolekce podle kontinentů 
 
 
 
Afrika 
http://www.artsinafrica.com/ - umění v Africe - kulturní události, politika, novinky… 
 
 
Architektura 
www.archinet.cz 
portál fakulty architektury ČVUT, zajímavé články a názory, architektura,  
design 
 
www.archiweb.cz 
nadšenecký web, výstavy, salony u nás a ve světě, seznam architektů, hledání podle jmen, 
vlastní názory, články, zajímavé stavby 
 
www.gardenvisit.com 
architektura zahrad, historie, vybavení atd. Zahrady podle místa. 
 
http://www.arcspace.com/index.shtml - architektonický portál, lze volit podle architektů, 
nabídka knih, noviny atd. 
 
http://ceskaplacka.sweb.cz/ - architektura, památky – tematické články v elektronické verzi 
původně tištěného časopisu 
 
a na závěr časopis architektů a stavitelů  ERA21. Do plných textů vás zaloguje služba 
v knihovně. 
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Knihy k výtvarnému tématu v knihovně UTB 
 

1000 nejkrásnějších obrazů historie / Wendy Beckettová 
75/BECKETTOVÁ,W. – jen 3. patro 
 
1000 geniálních obrazů / [z anglického originálu ... přeložily Leona Maříková a Marie 
Frydrychová] 
75/TISÍC 
 
1000 mistrovských děl evropského malířství 1300-1850 / Christiane Stukenbrock, 
Barbara Töpper ; [z německého originálu ... přeložily Michaela Váňová, Anna 
Vachudová] 
75/STUKENBROCK,Ch. – jen ve 3. patře 
 
Tajemství starých mistrů / David Hockney ; [z anglického originálu ... přeložila 

Kateřina Zvelebilová] 

75/HOCKNEY,D. 

 

1000 geniálních soch / [Joseph Manca, Patrick Bade, Sarah Costello ; z anglického 
originálu ... přeložily Leona Maříková a Johana Gallupová] 
73/1000 
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