Uměleckoprůmyslové museum v Praze (UPM) nabízí státním institucím
z resortu Ministerstva kultury ČR k využití nepotřebný majetek. Majetek
je nabízen bezúplatným převodem v termínu od 6. do 20. 8. 2020,
k deinstalaci a odvozu do konce října 2020.
Deinstalaci a odvoz ze 4. NP historické budovy muzea v Praze 1 je nutné
zajistit odbornou firmou na vlastní náklady.
Vitrína je v současné době umístěny na původním místě v hlavní budově UPM na adrese ulice 17. listopadu 2,
110 00 Praha 1.
UPM nabízí mobiliář bezúplatným převodem s podmínkou demontáže a odvozu na náklady přebírajícího.
Deinstalace fundusu je možná od 20. 8. 2020. Předpokládaný odvoz prvků dle postupu demontáže.
Mobiliář zahrnuje tyto položky:
Velkoprostorové vitrína dvoupatrová – celý objekt včetně nosné konstrukce a schodiště
Pro více informací se, prosím, obraťte na e-mail: novotna@upm.cz, do předmětu e-mailu napište
„VELKOPROSTOROVÁ VITRÍNA“. Je možné odebrat pouze část inzerovaného mobiliáře.

Příloha:
Popis jednotlivých částí prostorové vitríny, fotodokumentace a plány.

Velkoprostorová vitrína dvoupatrová
Prachotěsná, zamykatelná.
Popis
Vitrína se skládá z centrálního dvoupatrového proudového prostoru v délce 14 m a ze 2 bočních menších
vitrín (na každé straně proudové vitríny jedna 1 m široká malá vitrína s vlastními dveřmi, a to v obou patrech
vždy s průchozí mezerou). Celková délka je 18 m. Spodní prostor je hlubší, má hloubku 2,1 m, horní patro je
pak hluboké 1,4 m. Celková výška je 4,76 m, kdy podesta horního patra má pochozí výšku ve 2,76 m.
Objekt dvoupatrové velkoprostorové vitríny nese ocelová konstrukce, která byla v případě UPM zakotvena do
zdi na 4 místech – traverzami pod podestou schodiště a táhly na druhé straně podélné stěny. Kvůli velké
hmotnosti je uložena na vyztuženou konstrukci v konstrukci stropu, její dno je díky tomu v podstatě ve stejné
rovině, jako je rovina parketové podlahy, to je asi 5 cm nad podlahou sálu.
Spodní vitríny mají dno z pískovaných skleněných desek, horní patro má podlahu z dřevěných prken (vitrína i
podesta), mezi nimiž je vždy položen pruh pískovaného skla. Vnitřní podlaha v horních vitrínách byla
dodatečně vyložena MDF deskami natřenými bílou barvou.
Vnitřní prostor obou proudových vitrín je na pohledové straně zpevněn vždy po 2 metrech zavětrovacími skly
v šířce 50 cm v dolním patře a 30 cm v horním patře. Instalaci exponátů uvnitř je proto nutné přizpůsobit
tomuto dělení.
Vitríny mohou mít vlastní osvětlení ve spodním patře, kam byly instalovány osvětlovací lišty pro reflektory,
horní patro na lišty nemá vhodnou konstrukci, ledková přídavná světla byla pokládána na horní sklo.
Vnitřní objem vitríny
Spodní patro:
2x boční vitrína = 2x 4 m3
1x proudová vitrína = 67,6 m3
Na dlouhých stěnách proudové vitríny jsou 30 cm od skel umístěny nosné ocelové sloupy, na kterých
leží konstrukce patra, mezi 2 sloupy na jedné straně a 2 sloupy na druhé straně jsou natažena šikmá
zpevňující nerezová táhla (celkem přes 6 polí, tedy přes 3 m na jedné straně a 3 m na druhé straně).
V těchto místech je pohled do vitríny omezen.
Horní patro:
2x boční vitrína = 2x 1,68 m3
1x proudová vitrína = 39,2 m3
Plocha podesty před vitrínami 41 m2
Celková cena za obě patra vitríny a vnitřní vybavení:
Nabídka státním institucím je za 0 Kč (za demontáž a odvoz)
Zůstatková cena k 1. 8. 2020 činí 378.228,50 Kč
Pořizovací cena z r. 2000 byla 5,532.243,80 Kč
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FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU

Pohled na čelní stěnu proudové vitríny
POZN.: Dřevěné schodiště nepatří ke konstrukci vitríny, jde o přidaný objekt.

Pohled na čelní stěnu proudové části v patře.

Pohled na boční stěnu

Pohled na spodní patro, část u schodiště

Pohled na proudovou část spodního patra vitríny se zavětrováním.

Půdorys vitrín horního patra

Půdorys podlahy horního patra

Řez oběma patry vitríny – příčný

Řez oběma patry vitríny - podélný

