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.
Vitríny jsou v současné době umístěny na původním místě v hlavní budově UPM na adrese ulice 17. listopadu
2, 110 00 Praha 1. Mobiliář je uložen v hlavní budově a v depozitáři v Brandýse nad Labem.

UPM nabízí mobiliář za demontáž a odvoz, který si musí zájemce sám zařídit.
Deinstalace fundusu je možná ve dvou etapách v závislosti na ukončení užívání fundusu pro výstavní účely.
První část lze od 20. 8. 2020 (třídílný paternoster), druhá pak od 10. 10. 2020 (2 páternostery).
Předpokládaný odvoz vitrín a fundusu dle postupu demontáže.
Demontované prvky fundusu budou odvezeny nejpozději 15. 9. 2020, resp. 31. 10. 2020.

Mobiliář zahrnuje tyto položky:
Vitrína s mobilními regály (paternoster) – 2 kusy jednodílných vitrín
Vitrína s mobilními regály (paternoster) – 1 kus třídílné vitríny
Vitrína pětiboká solitérní
Vitrína pultová se zubatým soklem
Vitrína pultová přisazená ve tvaru L
Vitrína pultová se soklem

Pro více informací se, prosím, obraťte na e-mail: novotna@upm.cz, do předmětu e-mailu napište
„VITRÍNY“. Je možné odebrat pouze část inzerovaného mobiliáře.

Příloha:
Popis jednotlivých částí mobiliáře a vitrín, fotodokumentace a plány.

Vitrína s mobilními regály (paternoster) – třídílná
Vitrína není prachotěsná, je uzavíratelná napevno, není zamykatelná, bez osvětlení
Popis
Vitrínu tvoří tři pole, každé o rozměru š = 200 cm, v = 500 cm, celková šířka je 6 m, výška s nosnou konstrukcí
dna je 5,2 m a hloubka 0,6 m.
Vitrína sestavená ze tři stejných částí, spojených konstrukčně do jednoho prostoru, je tvořena ocelovou
konstrukcí ze svařených jacklů, které nesou hnací ozubená kola a řetězy pro posun 7 ocelových nosníků pro
exponáty (celkem 21) plynulým pohybem díky elektromotorům – pro každé pole vitríny je instalován jeden
motor. Ovládání tlačítkem umístěným zvenku na každém poli vitríny. Nosníky pro exponáty mohou být
osazeny vodorovně po instalaci vodorovné police, nebo svisle pro instalaci fotografií atd.
Nosná konstrukce celého objektu je z ocelových nosníků uložených na podlaze. Dno vitríny je 20 cm nad
pochozí úrovní podlahy sálu. Ocelové prvky jsou opatřeny metalickým nátěrem a ochranným transparentním
lakem.
Přední stěna, strop a boční stěny jsou opatřeny čirými skly konex 8 mm, dno je z pískovaných skel. Skla přední
stěny jsou dělena po 1 m, celkem je zde 15 skel uchycených bodově v rozích. Ploché nerezové šrouby mají
dva otvory pro speciální klíč, kterými je možné je odmontovat a sklo sejmout z nosné konstrukce.
Pozn. Pravé pole má prasklé dolní sklo. Elektromotory nutno po přesunu vyčistit a seřídit.
Nabídka státním institucím je za 0,-Kč (za demontáž a odvoz)
Zůstatková cena k 1. 8. 2020 činí 0,-Kč
Pořizovací cena byla 963.917,90 Kč
FOTOGRAFIE Z PŮVODNÍ INSTALACE

FOTOGRAFIE SOUČASNÉHO STAVU

Pohled na paternoster

PLÁNOVÁ DOKUKMENTACE

Pohled na čelní stěnu a půdorys vitríny

Řezy

Vitrína s mobilními regály (paternoster) – jednodílná, 2 kusy
Vitrína není prachotěsná, je uzavíratelná napevno, není zamykatelná, bez osvětlení
Popis
Vitrínu tvoří jedno pole o rozměru š = 200 cm, v = 400 cm. Jsou k dispozici 2 kusy se stejnou konstrukcí a
rozměry.
Vitrína tvořena ocelovou konstrukcí ze svařených jacklů, které nesou hnací ozubená kola a řetězy pro posun
12 ocelových nosníků pro exponáty plynulým pohybem díky elektromotoru. Ovládání pohybu tlačítkem
umístěným zvenku vitríny. Nosníky pro exponáty jsou uzpůsobeny pro vodorovnou instalaci exponátů na
vložené police, vzdálenost mezi policemi je 45 cm.
Nosná konstrukce celého objektu je z ocelových nosníků uložených na podlaze. Dno vitríny je 20 cm nad
pochozí úrovní podlahy sálu. Ocelové prvky jsou opatřeny metalickým nátěrem a ochranným transparentním
lakem.
Přední stěna, strop a boční stěny jsou opatřeny čirými skly konex 8 mm (přední stěna nyní polepena
pískovanou fólií), dno je z pískovaných skel. Skla přední stěny a bočních stěn jsou dělena po 1 m, celkem 4
skla uchycená bodově v rozích. Ploché nerezové šrouby mají dva otvory pro speciální klíč, kterými je možné je
odmontovat a sklo sejmout z nosné konstrukce.
Pozn. Elektromotory nutno po přesunu vyčistit a seřídit.
Nabídka státním institucím je za 0,-Kč (za demontáž a odvoz)
Zůstatková cena k 1. 8. 2020 činí 0,-Kč
Pořizovací cena byla 192.000,-Kč za jeden kus, celkem 384.000,-Kč
FOTOGRAFIE Z PŮVODNÍ INSTALACE

Vitrína s mobilními policemi 1

Vitrína s mobilními policemi 2

FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU

PLÁNOVÁ DOKUMENTACE Z PŮVODNÍHO NÁVRHU
Liší se počtem polic – v původním návrhu jich bylo 16, reálně 12, rozměry jsou stejné!

Vitrína pětiboká solitérní
Speciální pětiboká vitrína s jehlanovitým zasklením na instalaci kolekce středověkých šperků s bodovým
osvětlením optickými kabely.
Uložena ve skladu v Brandýse nad Labem.
Nabídka státním institucím je za 0,-Kč (za odvoz)
Zůstatková cena k 1. 8. 2020 činí 0,-Kč
Pořizovací cena 175.922,-Kč
FOTOGRAFIE Z PŮVODNÍ INSTALACE

Vitrína se zubatým soklem
Pultová vitrína pro vystavení plochých exponátů (grafika, fotografie)
Rozměry: d = 400 cm, š = 53 cm, v = 75 cm, horní vitrína má sklo ze dvou částí.
Nabídka státním institucím je za 0,-Kč (za odvoz)
Zůstatková cena k 1. 8. 2020 0,-Kč
Pořizovací cena byla 18.324,-Kč

Vitrína přisazená ve tvaru L
Pultová vitrína pro vystavení plochých exponátů (grafika, fotografie)
Rozměry: d = 142 cm, š = 53 cm, v = 75 cm, horní zasklení.
Nabídka státním institucím je za 0 Kč (za odvoz)
Zůstatková cena k 1. 8. 2020 činí 0,-Kč
Pořizovací cena byla 13.872,-Kč

Vitrína pultová se soklem
Pultová vitrína pro vystavení plochých exponátů (grafika, fotografie)
Rozměry: d = 105 cm, š = 53 cm, v = 75 cm, horní zasklení.
Nabídka státním institucím je za 0 Kč (za odvoz)
Zůstatková cena k 1. 8. 2020 činí 0,-Kč
Pořizovací cena byla 12.905,-Kč

