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Úvodní slovo ředitelky 
 

Loňský rok – 134 rok existence muzea – byl jako vždy naplněn bohatou činností, což je i představeno  ve 
výroční zprávě. Pro posílení vnímání muzea jako státní specializované sbírkotvorné instituce podalo 
muzeum na jaře tohoto roku k rukám ministra kultury A. Staňka návrh na úpravu statutu vložením 
podtitulu Národní muzeum užitého umění a designu, aby tak lépe veřejnost seznámilo s příslušností do 
této kategorie. Důvodem je rozsah sbírek, celková odborná a výstavní činnost, nemluvě o rozsahu 
zahraničních aktivit. Po první kladné reakci už nedošlo k administrativnímu dořešení. Budeme to tedy 
opakovat.  
 

Hlavním úkolem pro rok 2019 bylo připravit podklady pro vypsání výběrového řízení na kreativní 
architektonické a grafické řešení stálé expozice tak, aby bylo možné v druhé polovině roku přistoupit 
k zahájení její realizace. Rozhodli jsme se proto pro dodržení všech pravidel podobných soutěží včetně 
podmínek komory architektů, a zároveň se obrátit s organizací celého procesu na společnost Czechdesign. 
Proběhlo dvoukolové hodnocení, z dodaných 40 portfolií nezávislá porota vybrala ateliér 20YY Architects, 
jejichž návrh vyhovuje stanoveným podmínkám v nejvyšší míře a respektuje též renovovaný prostor muzea. 
Zároveň však bylo nutno před podpisem smlouvy projednat a vyhodnotit požadavky ateliéru na odstranění 
starších expozičních pevných staveb, které v UPM zůstaly z předchozí expozice z let 2000. Po důkladném 
zvážení muzeum k tomuto kroku přistoupilo a tak byla na konci prosince podepsána smlouva spolu 
s dodatkem. Realizace tím od ledna 2020 může započít (investiční záměr Zřízení stálých expozic v historické 
budově UPM 2017–2020 (ed. č. 134V124000012).  
  
Historická budova byla v průběhu roku naplněna výstavami, kdy se potvrdil fakt, že zejména domácí 
návštěvníci jsou přitahováni velkorysými výstavními projekty, jako byl v roce 2018 Josef Koudelka či letos 
Šílený hedvábník.  Za rok evidovalo muzeum přes 150 tisíc návštěv, na edukačních programech, 
přednáškách, komentovaných prohlídkách, ale i třeba na zahájení jednotlivých projektů to bylo dalších cca 
7000 osob. Zahraničními návštěvníky je však již absence stálé expozice vnímána negativně.  Okruh 
návštěvníků se zvětšuje i v rámci konání dalších doprovodných akcí, kdy je plně využívám multifunkční sál, 
a to nejenom pro komerční nájmy, ale zejména pro odborné akce jako jsou konference a krátkodobé 
prezentace (např. Sarkofág pro královnu, Tapiserie Hladíkových, projekt slovenských umělců Kubinských 
To Cache Nomad, unikátní vizuálně i akusticky postavené téma apod.).   
UPM prostřednictvím svých výstav a expozic intenzivně spolupracuje i s regiony, nejenom v Kamenici nad 
Lipou, ale i na dalších objektech (Klášterec nad Ohří, Světlá nad Sázavou, Nové Hrady, Doudleby a dal.), 
zapůjčuje předměty pro výstavy (v jednom roce 403 položek na 43 výstav v ČR, 469 položek do 
dlouhodobých instalací). Z toho je potěšitelný vznik nové stálé expozice Tisk na textilu v bývalé textilní 
škole ve Dvoře Králové, kam mohly být přemístěny z České Skalice rozměrné a těžké textilní stroje a další 
předměty (celkem 162 položek).  O převzetí textilních strojů jednáme s NTM. Spolupráce s Českou Skalicí 
se stala předmětem nového Memoranda s městem o spolupráci, kdy se ředitelka stala i členkou rady 
Muzea Boženy Němcové, na rok 2020 se připravují akce k 200. výročí narození B. Němcové. Je proto 
škoda, že jsme neobdrželi grant NAKI na zpracování tisku na textilu, který měl být prvním zásadním 
zpracováním i sbírky bývalého muzea textilu. V úkolu ale budeme pokračovat.  
Kromě uložených profilových úkolů OMG (viz příloha), jsme se aktivně účastnili i širších oborových diskuzí, 
jako např. k přípravě muzejního zákona (Vondráček), garanční rady pro NG (Vondráček), projektu 
Strategie a rozvoje KKP v rámci MK (Koenigsmarková, Skřivánková). Muzeum se aktivně zapojuje do 
podpory kreativních průmyslů podporou dalších aktivit, jako je Designblok (ředitelka v čestném výboru), 
CzechGrand Design (ředitelka členkou přípravného výboru), ale i na podporu tradic řemesla ve spojení 
s designem, nově s Krásna práce a přípravou na prezentaci na Homo Faber (Itálie). 
Byla zahájena realizace schválené koncepce na roky 2019–2023, která bude ještě vyhodnocena, a tak 
doufáme, že to bude v roce 2020 ve spolupráci s nyní samostatným oddělením muzeí MK, když OMG byl 
po celý rok 2019 personálně oslaben a k projednávání plánů nedocházelo. 
Proběhl zkušební roční provoz v rámci nového organizačního řádu, kdy zejména z důvodu limitu počtu 
zaměstnanců, nebylo možné některá místa obsadit a došlo např. k rozhodnutí, že v depozitáři zatím 
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nebude obsazeno místo vedoucího evidence a správy sbírek a oddělení evidence a registru bude proto 
podléhat přímo ředitelce, nikoliv řediteli sbírek a výzkumu.  
Limit počtu zaměstnanců je i limitem pro mnohé nutné muzejní činnosti, na které dlouhodobě 
upozorňujeme ve vztahu k rozšířené činnosti muzea na dvou pracovištích, zvýšených administrativních 
nároků v muzejní agendě a zejména edukační činnosti, o níž stoupá zájem nejenom ve školách, ale i u 
jednotlivců. Muzeum tak v této pro veřejnost důležité prioritní a citlivé oblasti nemůže plně vyhovět prudce 
rostoucí poptávce a plně zhodnotit svoji odbornou, výchovnou a popularizační práci. 
Celý rok jsme tak nemohli vyhovět požadavku Josefa Koudelky na personální posílení Sbírky fotografie, jenž 
věnoval do UPM v roce 2018 zásadní část svého díla v hodnotě minimálně 90 milionů korun a který 
připravuje ještě na rok 2020 tzv. druhou vlnu daru, ještě obsažnější, která si vyžádá plné nasazení 
specializovaného odborníka. Tím by došlo k posílení činnosti rozsáhlé sbírky fotografie, kde je doposud 
jeden kurátor a jedna správkyně depozitáře. Teprve v závěru roku bylo možné přijmout na zkrácený úvazek 
kurátora, který se bude zpracováním daru a archivem JK zabývat.  
 
Nezastavila se ani akviziční činnost, kdy muzeum získalo a jednáním Poradního sboru pro akvizice prošlo 
kolem 1177 předmětů, z toho velkou část tvořily dary, zejména do sbírky fotografie (Jiří Erml 106 foto, 
Helena Wilson 109), ale i četné jednotlivé dary do sbírky textilu a módy (111 položek).  Dary přispěla i 
firma Precioza, která věnovala významná sklářská díla z projektu IGS, a také firma Crystalex. Od firmy 
Lasvit muzeum zakoupilo zásadní současná sklářská díla pro expozici (osvětlovací objekty Maxima 
Velčovského a Ronyho Plesla) a též od autorů Václava Ciglera a Martina Janeckého. Pro historické sbírky je 
velkým přínosem získání rozměrné biedermeierské malby na textilu malíře Antonína Machka v aukci 
v Dorotheu ve Vídni, díky dobré odborné spolupráci s českým zastoupením firmy. Z programu ISO bylo 
možné uskutečnit zakoupení barokního pražského kalichu z restituce Konventu řádu bosých augustiniánů 
ve Lnářích.  

Nadále pokračovala jednání k získání kolekce kubistického mobiliáře z majetku Nadace českého kubismu 
(obsahuje mimo jiné zcela unikátní inkunábule kubistického nábytku dle návrhu Vlastislava Hofmana a 
nejkomplikovanější kubistickou vázu č. m. 5212 od téhož autora).  V jednání je již druhým rokem žádost o 
zvláštní dotaci MK (z tohoto důvodu jsme také zcela omezili jiné úplatné akvizice). Nadace českého 
kubismu sdílela v polistopadové éře paralelně s UPM akviziční zájmy o oblast české předválečné 
avantgardy, a díky nezřídka vyšším finančním možnostem získala řadu klíčových artefaktů této éry, které 
by v případě úspěšného zakoupení znamenaly pro UPM nenahraditelné, organické doplnění světově 
významné sbírky českého kubismu, a také možnost rozšíření stálé expozice UPM v Domě U Černé Matky 
Boží.  

Sbírky v centrálním depozitáři jsou již z cca 90 % uloženy, ale nadále vyžadují detailnější umístění a adjustaci, 
přípravu na digitalizaci ve spolupráci s restaurátory, jejichž zkrácené úvazky podle nutných specializací stále 
není možno rozšířit na plné úvazky.  

V této souvislosti je třeba připomenout půlroční kontrolu uložení a správy sbírek NKÚ, která konstatovala 
marginální nedostatky vzhledem k pohybu sbírek od jejich přestěhování z prostor historické budovy a 
externích depozitářů v letech 2014–2017.  

Probíhaly konzultace a podklady pro potřebu podání akreditace vzdělávacího programu Konzervování na 
UMPRUM, který by byl přínosný pro obě instituce. Realizace programu byla posunuta na rok 2020.  

Muzeum se dále zabývalo zvažováním možnosti, jak případně dále využít vyklizený objekt v Chlumíně, 
jednalo s vedením obce, řádem benediktinů a soukromým majitelem, který v průběhu jednání odkoupil od 
benediktinů hospodářskou část. V závěru roku se jeví, že další využití by bylo velmi finančně náročné. Byl 
vypracován investiční záměr na výstavbu skladu ve Stehelčevsi, který by umožnil vyklidit nesbírkové sklady 
v Brandýse n/L a v Čelákovicích. 
 
Muzeum opět připravilo další putovní výstavy pro Čínu (Alfons Mucha a secese) i pro Japonsko (Český 
design) a přispělo k výstavě Mucha and Japan/Japan and Orlik. Tyto výstavy znamenají nejenom rozšíření 
odborné spolupráce, ale i navýšení příjmu muzea, na druhé straně dlouhodobě nelze na tento trend 
spolupráce spoléhat. Na významné výstavy zahraničních muzeí zapůjčuje muzeum bez úplaty vyžádané 
sbírky, stejně tak jako se snaží poskytovat domácím i zahraničním žadatelům repropráva výměnou za 
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publikace a katalogy, čímž je obohacena i muzejní knihovna. Tato pak rozšířila spolupráci s kurátory na 
získání odborně nutných publikací objednávaných i ze zahraničí.  

Zásadním mezinárodním výstupem, odborně připraveným v roce 2018, bylo zajištění, realizace a 
provozu prezentace České republiky na XXII. Trienále designu a architektury v Miláně a to na téma 
Broken Nature: Design Takes on Human Survival, kdy se podařilo navázat na významnou tradici 
československé účasti na těchto slavných mezinárodních přehlídkách designu; je třeba zajistit též účast 
v následujících letech (2022). 
Téma milánského Trienále 2019 je „Zlomená příroda“, proto se obsahem výstavy stalo dílo Krištofa Kintery 
Out of Power, které autor na základě smlouvy s muzeem a s finanční podporou soukromého sběratele 
instaloval v Miláně. Doplněn byl o projekt Lithophia s doprovodným programem poukazujícím na poškozené 
přírodní prostředí. Pořadateli byla účast ČR velmi pozitivně hodnocena.  

S podobnou nabídkou se až v závěru roku obrátili na UPM organizátoři Bienále designu v Londýně, další 
velmi prestižní oborové akce, kde doposud nebyla ČR zastoupena jako stát. Na pozdní oslovení jsme bohužel 
nemohli reagovat vstřícně i proto, že daný rozpočet s akcí nepočítal. Ve své Koncepci 2019–2023 nutnost 
účasti na těchto přehlídkách stále zdůrazňujeme. Pokud by muzeum mohlo příspěvkem zřizovatele pokrýt 
nezbytný provoz obou budov (zejména se jedná o nejnáročnější položky ostraha a úklid), bylo by možné ze 
zvýšeného příjmu z činnosti krom financování vlastních projektů předfinancovávat i podobné státní 
reprezentace aspoň v přípravné odborné práci obdobně jako velké výstavní projekty, které je třeba plánovat 
s mnohaletým předstihem.  Každopádně tyto státní prezentace designu jsou i předmětem návrhů 
předkládaných v KKP, jak potvrdila mimo jiné i konference na toto téma konaná v UPM.   

Okolnost kvalitního využívání a prezentace sbírek také přinesla UPM zvláštní ocenění v soutěži muzeí 
slovanských zemí ŽIBA 2019. Ocenění se též dostalo spolupráci UPM s Muzeem Kampa na vytvoření 
expozic Muzeum skla Portheimka v soutěži Gloria Musealis. Potěšující bylo i získání Velkého kopí Černého 
Janka na Musaionu 2019 za doprovodný film k výstavě Ascher.  
V rámci mezinárodní spolupráce se konalo dvoudenní setkání ředitelů muzeí designu (AAD), tentokrát 
v UPM, ale také výboru ICDAD, kde v závěru roku ředitelka ukončila své předsednictví z důvodu naplnění 
všech funkčních období. Za výbor ICDAD se zúčastnila generálního shromáždění ICOM v Kyotu, jako 
prezidentka Evropské společnosti Light and Glass pak výročního setkání v Benátkách. V této souvislosti též 
nadále podporovala projekt záchrany bývalé sklárny Elias Palme v Kamenickém Šenově (marně), a to i 
umožněním prezentace projektu asanace budovy od Terezy Šváchové v UPM.  
V závěru roku obdržela ředitelka ocenění z rukou primátora hl. města Prahy – stříbrnou medaili – za šíření 
dobrého jména Prahy v zahraničí prostřednictvím muzejních aktivit.  
 

Helena Koenigsmarková 
ředitelka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Organizační struktura 
 

Vedoucí pracovníci UPM  

PhDr. Helena Koenigsmarková – ředitelka 

JUDr. Evžen Balaš – správní ředitel (statutární zástupce ředitelky)  

PhDr. Radim Vondráček – ředitel sbírek a výzkumu 

Ing. Galina Fiačanová – vedoucí ekonomického oddělení 

Ing. Dušan Seidl – vedoucí prezentace sbírek 

PhDr. Eva Vondálová – ředitelka knihovny  

 

Sbírky: 

PhDr. Jan Mergl, Ph.D. – vedoucí Sbírky skla, keramiky a porcelánu  

PhDr. Petra Matějovičová– vedoucí Sbírky kovů a různých materiálů  

PhDr. Konstantina Hlaváčková – vedoucí Sbírky textilu, módy a hraček  

Jan Mlčoch – vedoucí kurátor Sbírky fotografie 

PhDr. Jiří Fronek, PhD. –  vedoucí kurátor Sbírky historického nábytku, prací ze dřeva a hodin 

PhDr. Iva Knobloch – kurátor centra designu a užitého umění 

Mgr. Jana Černovská, pověřená vedením správy depozitářů sbírek 

Tomáš Štern – vedoucí restaurátorského oddělení  

Mgr. Michaela Kindlová – vedoucí marketingu a komunikace  

Mgr. Filip Wittlich, Ph.D. – kurátor Centra dokumentace sbírek  

PhDr. Jana Croy – vedoucí evidence sbírek 

Ing. Petr Novák – vedoucí správy budov  

Ing. Luboš Venkrbec – vedoucí zámku Kamenice nad Lipou  

Ondřej Kulík – bezpečnostní ředitel 

 

Členové Rady UPM  

PhDr. Beket Bukovinská, CSc. – předsedkyně  

Ing. Roman Bělor  

Ing. arch. Zdeněk Lukeš  

Mgr. Roman Musil  

Doc. Mgr.A. Jan Němeček  

Prof. PhDr. Roman Prahl, CSc.  

PhDr. Zuzana Strnadová  
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Členové poradního sboru pro sbírkotvornou činnost UPM  

Doc. PhDr. Alena Křížová,  

PhDr. Jan Mergl, Ph.D. * uvolněn 

Mgr. Oldřich Palata  

Prof. ak. arch. Jiří Pelcl, dr. h. c.  

PhDr. Jan Rous  

PhDr. Pavel Scheufler  

PhDr. Pavel Douša, Ph.D.  

MgA. Simona Rybáková 
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Vědecko-výzkumná činnost UPM 
 

Rok 2019 přispěl k naplnění výzkumných priorit, jak je muzeu stanovuje hlavně jeho 
Koncepce dlouhodobého rozvoje výzkumné organizace na léta 2019–2023, tedy 
k uskutečnění projektů s vysokou mírou vědecké excelence, mezinárodním významem a 
možnostmi širokého veřejného uplatnění formou výstav či publikací. Hlavní publikační a 
výstavní výstupy UPM byly výsledkem mnohaletého mezinárodního výzkumu, například v 
případě unikátního projektu “Zika & Lída Ascher – Textil a móda” se jednalo o završení 
náročného průzkumu zahraničních archivů a sbírek v USA, Velké Británii či Francii, 
započatého téměř před deseti lety. Obdobně tomu bylo u dalších publikací a výstav (Hana 
Podolská nebo Krásná jizba 1927–1948), které představily odborně fundované a 
systematické zpracování sbírkového fondu muzea a setkaly se zároveň s mimořádným 
ohlasem návštěvnické veřejnosti. Z tohoto hlediska patřil rok 2019 k nejúspěšnějším 
v posledních desetiletích. 
Muzeum průběžně plnilo stanovené profilové úkoly, jako byla koncepce stálé expozice UPM 
(vypracováno ideové zadání veřejné architektonicko-designérské soutěže a libreto expozice), 
zajištění účasti ČR na XXII. Trienále designu v Miláně (expozice Out of Power Tower / 
Lithopia), nebo příprava akcí k výročí 30 let svobody a demokracie v ČR (výstava Obrazy 
konců dějin: Česká vizuální kultura 1985–1995). K významným výsledkům výzkumu se řadilo 
dokončení anglického dvousvazkového soupisu nálezů středověkého skla na Moravě (Glass 
in Brno and Moravia ca. 1200–1550) nebo metodologicky inovativního projektu Odvaha a 
risk – Století designu v UPM, který se věnoval souvislosti dějin designu a jeho prezentací a 
ukázal, jak se do výstavních a kurátorských strategií muzea promítaly dobové sociálně-
politické podmínky a kontexty.  
Kurátoři společně s restaurátory pokračovali v řešení grantového úkolu v programu NAKI II, 
zaměřeného na plakát jako nástroj komunikace a kulturně-historický pramen v období 1880–
1938. Těžištěm výzkumu v roce 2019 byly dějiny a technika chromolitografického tisku. Této 
specifické technice a postupům její konzervátorské ochrany byly věnovány také odborné 
workshopy, pořádané ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou a Akademií 
výtvarných umění. Dále probíhaly práce na grantu GA ČR (Svaz československého díla 1914, 
1920–1948) a aplikovaný výzkum podpořený Technologickou agenturou ČR v programu ÉTA 
(Vývoj a realizace prototypu chytrého sedacího nábytku pro novou stálou expozici designu 
UPM).  
Rovněž z hlediska mezinárodní spolupráce byl rok 2019 výjimečný, neboť se podařilo 
uskutečnit tři nové putovní přehlídky českého designu a secesního umění ze sbírek UPM 
v Japonsku a Číně.  Pohled na stoletý vývoj českého designu od secese po současnost 
poskytla výstava 100 Years of Czech Design, zahájená v Muzeu umění v Okazaki a 
reprízovaná v Setagaya Art Muzeu v Tokiu. Odbornou pomocí a zápůjčkou muzeum 
participovalo na japonském výstavním projektu Mucha and Japan / Japan and Orlik, jehož 
premiéra se odehrála v Chibě (Chiba City Museum of Art).  Po čínských státních muzeích 
putovala výstava Alfons Mucha: Pioneer of Art Nouveau (ve městech Chongqing, Kunming, 
Peking a Tianjin).  Muzeum kromě toho přispělo k řadě dalších výstavních akcí v Itálii, Francii, 
Španělsku, Německu či na Slovensku. Výsledky muzejní práce byly stejně tak prezentovány 
na odborných setkáních a konferencích ICOM, Study Days on Venetian Glass (Benátky), 
Glastag (Köln a. R.), společnosti Light and Glass, v projektech programu Interreg či 
v muzejních networkech AAD, NEMO a dalších.  
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S velkým ohlasem se setkalo uspořádání mezinárodní konference Zika & Lida Ascher: Textiles 
and Fashion, která se konala pod záštitou velvyslance Spojeného království Velké Británie a 
Severního Irska a předsedkyně Akademie věd ČR a jíž se účastnili přední odborníci na dějiny 
textilního tisku z Velké Británie, USA, Francie a České republiky. K internacionalizaci výzkumu 
také přispělo diskusní fórum ke státní podpoře umění a transformaci médií po roce 1989 (v 
rámci Fotograf Festivalu) nebo pracovní setkání ředitelů evropských muzeí užitého umění a 
designu v říjnu 2019 v UPM. 
V roce 2019 muzeum vydalo celkem 8 vědeckých publikací, z poloviny cizojazyčných, a 
uspořádalo dvě desítky odborných setkání, konferencí a workshopů. Vedle klasických oborů 
užitého umění se výzkum zaměřil i na oblast designu jako důležitou součást kulturních a 
kreativních průmyslů, která napomáhá kromě jiného obhájit sociálně-kulturní a ekonomický 
přínos muzejní práce. K tomuto cíli směřovala více jak polovina řešených projektů i další 
doprovodné aktivity, včetně účasti v pracovní skupině Ministerstva kultury pro Strategii 
rozvoje a podpory kulturních a kreativních průmyslů ČR.  
V souladu s koncepcí rozvoje výzkumné organizace byla v závěru roku 2018 uskutečněna 
změna organizační struktury muzea a zakotvena v novém Organizačním řádu UPM 
(s platností od 1. ledna 2019), která posílila postavení oblasti VVI vytvořením samostatného 
oddělení výzkumu s pozicí vědeckého tajemníka a koordinátora výzkumných projektů. Nově 
byla též ustavena Ediční rada UPM se zastoupením předních historiků umění a partnerských 
nakladatelů. 
 
Radim Vondráček 
Ředitel sbírek a výzkumu 
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Knihovna UPM 
 

Knihovna UPM je největší česká knihovna specializovaná na umění, architekturu a design. Disponuje 

s fondem čítajícím více než 190 000 svazků a zahrnuje monografie, časopisy či výstavní a aukční katalogy. 

Fondy knihovny se začaly budovat v roce 1885.   

Knihovna byla v roce 2019 přístupná pro veřejnost celoročně. V prostoru studovny bylo ve volném výběru 

k dispozici přes 100 titulů periodik a téměř 1300 odborných publikací. Dále zde byla zpřístupněna stěžejní 

literatura k tématům výstav, které se v muzeu konaly. Tento výběr sloužil všem návštěvníkům a zájemcům 

z řad laické a odborné veřejnosti a to bezplatně a bez nutnosti registrace.  

Díky nové podobě elektronického katalogu a přibývajícím záznamům o všech typech fondu neustále roste 

počet uživatelů elektronického katalogu. Pro elektronický katalog a databázi periodických tiskovin 

Kramerius knihovna vytvořila uživatelský návod. Systém je nyní zpřístupněn v novém rozhraní, které je pro 

uživatele mnohem vstřícnější.  

Knihovna uspořádala několik prohlídek pro veřejnost a nabídla pořad s kurátorkou Markétou Vinglerovou, 

kde představila hlavní publikace na téma textilního výtvarnictví.  

O nových publikacích ve fondu a dalších aktivitách knihovna informovala prostřednictvím vlastního 

newsletteru a na facebookovém profilu Muzea.  

Knihovna UPM je členem projektu oborové brány Art (www.artlib.eu) i knihovnické komise AMG a účastní 

se jejich odborných aktivit. 

 

Statistika užívání fondu k 31.12.2019 

Počet návštěvníků studovny    6 411 osob 

Výpůjčky   7547 * 

Registrovaní uživatelé    715          (64 zaměstnanců) 

Užití katalogu Portaro 71 889 návštěv 
* užívání fondu, který je volně dostupný ve studovně, se neeviduje 

 

Nákup fondu 

Nákup fondu byl realizován v hodnotě 215 262 Kč a byl financován z běžného rozpočtu muzea a 

z prostředků grantů na Vědu a výzkum. Meziknihovní výměnou s celkem 22 zahraničními institucemi byly 

získány publikace v hodnotě cca 95 000 Kč.  

Příjmy knihovny za členské poplatky, kopie a další služby činily 25 880 Kč.  

 

Do fondu zapsáno za rok 2019         1 317 knih. jednotek   

Knihy   467 

Periodika 348 

Výstavní katalogy 475 

Aukční katalogy  27 

       

Způsoby nabytí knihovních jednotek 

Koupí 523 

Výměnou 371 

Darem  367 

Za zápůjčky a reprodukční práva 38 

Publikace muzea 18 
   

Stav fondu  k 31.12.2019:  192 816 knihovních jednotek.  
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Zpracování fondu  

Do knihovního systému Verbis jsou zpracovávány jak nově získané tituly, tak starší část fondu. 

Během roku 2019 bylo v knihovním systému vytvořeno 5 485 nových záznamů, z toho 1 463 záznamů 

nových přírůstků do fondu a 4 022 záznamů vytvořených retrospektivní katalogizací, která byla možná 

především díky prostředkům programu MK CR – zpracována byla další část fondu výstavních katalogů.  

Z fondu periodik byly z knihovního systému Verbis dosud zpracovávány jen tituly, které knihovna aktuálně 

odebírá. Od roku 2018 je fond periodik revidován a do knihovního systému jsou zpracovávány i historické 

části fondu. V roce 2019 bylo doplněno 266 retrospektivních záznamů periodických titulů, které jsou 

dostupné ve webovém katalogu knihovny.  

 

Evidence fondu 

V roce 2019 byla provedena revize evidence fondu, který je nyní umístěn v depozitáři Stodůlky. Byl 

revidován postup při odpisech a stanoven závazný pokyn pro evidenci knihovního fondu. Následně byly 

upraveny záznamy dotčených titulů tak, že nyní má knihovna přesnou informaci o lokaci svazku. Dále 

proběhla revize aukčních katalogů signatury KC.   

  

Ochrana fondu 

Opatření k dlouhodobé ochraně a uchování fondu je jedním z dlouhodobých úkolů knihovny do budoucna. 

Díky prostředkům z programu VISK MK CR bylo zakoupeno 70 ochranných obalů z materiálů archivní 

kvality a takto byly ošetřeny vybrané tituly s poškozenou vazbou. Dále proběhlo odkyselení 300 kg 

knihovních dokumentů, mezi jinými u titulů Pestrý týden, Nové pařížské módy, Styl, Stavitelské listy a 

Výtvarná práce. Vzhledem k vysokému opotřebení nejvýznamnějších dokumentů a jejich ohrožení 

degradací dřevitého papíru se jedná o velice významné ošetření, ve kterém je nutné pokračovat i v dalších 

letech. 
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Sbírkotvorná, vědeckovýzkumná a prezentační 

činnost sbírek 
 

I. Sbírka skla, keramiky a porcelánu 

V uplynulém období se sbírka musela vyrovnat s řadou nových výzev spojených zejména s nečekanými 
změnami v personálním obsazení a jimi způsobeným výpadkem v odborné i administrativní činnosti v 
průběhu 1. čtvrtiny roku 2019. Přesto se I. sbírka s ročními úkoly vypořádala více než dobře. Provoz jedné 
z nejvíce vytížených sbírek z hlediska výstav a zápůjček se podařilo v průběhu roku konsolidovat získáním 
dvou mezinárodně profilovaných odborníků na zkrácený úvazek: Jana Mergla (od května) do funkce 
vedoucího sbírky a Sylvy Petrové (od června) jako kurátorky sbírky moderního a současného skla. Tím bylo 
možné urychlit a zkvalitnit ve spolupráci se správkyněmi depozitářů skla vybalování a ukládání sbírkových 
předmětů a evidenci II. stupně, které zde zůstaly díky popisovaným těžkostem z minulého období v 
převisu.  
 
Akvizice a péče o sbírky 
Pracovníci sbírky v oblasti akviziční činnosti reagovali na vývoj soudobé autorské tvorby a designu, 
sledovali vývoj trhu se starožitnostmi a pokračovali v doplňování prací zahraničních autorů z oblasti skla 
spoluprací s IGS Nový Bor.  
Díky investičnímu fondu MK ČR byla expozice Plejády skla 1946–2019 doplněna výhodnými nákupy 
ikonických osvětlovadel z dílny designerů Maxima Velčovského a Rony Plesla z produkce firmy Lasvit. Dále 
sbírka získala dvě unikátní instalace od Václava Ciglera a Michala Motyčky přímo navržené do expozice v 
roce 2019. S velkým ohlasem na muzejním FB se setkal zisk busty Myslitele od Martina Janeckého, 
speciálně pro muzeum realizované v ateliérech v americkém Corningu v srpnu roku 2019. Podařilo se též 
zakoupit objekt nedávno zesnulého Jaroslava Matouše z roku 2011 z jeho pozůstalosti, který patří k jeho 
pozdním vynikajícím pracím. Do sbírky jsme v roce 2019 včlenili konvolut prací zahraničních sklářů 
z Japonska, Velké Británie a USA, získaných z IGS v Novém Boru, jimiž rozšiřujeme akvizice ze zahraničí, 
které bychom jinak nemohli nakoupit. 
Prostřednictvím nákupní komise UPM byla sbírka moderního skla a porcelánu doplněna o sice nepočetný, 
přesto však z pohledu československého designu skla 50. a 60. let 20. století velmi důležitý soubor návrhů 
designéra lisovaného skla Františka Pečeného – dvojice skleněných váz z tzv. páleného skla, výrobky 
sklárny Heřmanova Huť z let 1955–1956, a dvě Pečeného rané práce, unikátní porcelánové malované vázy 
z keramické továrny Amphora, Trnovany u Teplic, z roku 1947. 
V oblasti správy a evidence sbírek se oddělení zaměřilo především na nové uložení fondu skla, vyhovující 
jak z hlediska bezpečnosti a přehlednosti, současně ale zohledňující a upřesňující odborná kritéria 
potřebná jako východiska k následnému vědeckovýzkumnému využití sbírek. Na přeložení a uložení sbírek 
průběžně navazovala inventurní činnost – do závěru roku (říjen-prosinec) byla takto podchycena kolekce 
secesního skla a část kolekce skla z období dekorativismu a funkcionalismu. 
Pro expozici Plejády skla byly v rámci investičního programu zadány k zásadnímu zrestaurování a 
repasování rozměrné, historicky zásadní objekty, některé až 5 metrů vysoké.  Tomuto úsilí jsme věnovali 
značný objem práce z hlediska badatelského, organizačního i finančního, ale uvedli jsme v život důležitá 
díla sbírky. Jde o objekty Ladislava Olivy, Adrieny Šimotové, Josefa Kaplického, a Bohumila Eliáše. Později 
jsme k nim přiřadili i díla Jaromíra Rybáka a René Roubíčka.  
 
Prezentace sbírek 
Prioritou v této oblasti byla dlouhodobá a intenzivní příprava stálé expozice UPM. Jan Mergl a Jan 
Schöttner zpracovali základní libreto a předběžný výběr předmětů pro úvodní sál expozice (Rituály a 
slavnosti) a společně se Sylvou Petrovou konzultovali zastoupení exponátů skla, keramiky a porcelánu 
v dalších částech expozice.  
Zásadním výstupem v tomto směru bylo otevření expozice Plejády skla v 6. podlaží historické budovy (6. 4. 
2019). Expozice, obsahově vycházející výhradně ze sbírkového fondu skla 20. století, byla organizačně i 
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odborně zajištěna pracovníky oddělení. Práce probíhaly nejprve na základě návrhu Milana Hlaveše, který 
je však ukončil z důvodu dlouhodobé nemoci. Finální výběr exponátů, texty a grafické a instalační dořešení 
bylo již v gesci Sylvy Petrové. Do expozice byly umístěny poválečné autorské práce českých sklářů 
v reprezentativním výběru ze sbírky muzea, která obsahuje zhruba 6000 kusů v segmentu po roce 1945. 
Výtvarně prostorové řešení Jiřího Novotného zvolilo interakční zapojení diváků do expozice s minimem 
vitrín, což je v odborných kruzích v zahraničí hodnoceno jako odvážné a návštěvníky oceňované řešení. 
Expozice byla doplněna videoprojekcí zásadních dokumentárních filmů o českém skle po roce 1945, ke 
kterým muzeum získalo povolení z hlediska platných autorských práv.  
Hned po zpřístupnění této části expozice byly zahájeny přípravné a instalační práce na otevření druhého 
sálu, který od počátku řešila Sylva Petrová samostatně. Druhý díl Plejád představil unikátní velké 
exponáty, které byly návštěvníkům dosud nepřístupné. Z prostorových důvodů nemohly být dříve 
vystaveny a známy byly buď jen z dobových fotografií, nebo vůbec ne. Do muzejních sbírek se dostaly 
z různých EXPO a úspěšných zahraničních výstav, mnohé z těch historicky zásadních byly muzeem 
replikovány. Druhý sál je v řešení Dušana Seidla otevřený s industriálními prvky do prostoru 
rekonstruovaného muzea a výhledem na Židovský hřbitov a setkává se v něm design 19., 20. a 21. století. 
Díky investičním nákupům z fondu MK ČR bylo možno aktualizovat sbírky a ukázat ikonická díla, která 
především v oblasti art-designu muzeum považuje za zásadní prezentovat (viz oddíl Akvizice a péče o 
sbírky). Instalace těchto děl byla velmi složitá, musela být řešena buď s autory, nebo se specialisty-
externisty a restaurátory, kromě správců depozitářů. Proto byly postupy sestavování jednotlivých 
monumentů natáčeny na video záznamy a archivovány, aby sloužily jako návod budoucím generacím.  
Jako doprovodný program byly připraveny prezentace sklářských umělců zastoupených v Plejádách, které 
byly zahájeny představením výroby Sarkofágu pro dánskou královnu Margrethe II., realizovaného týmem 
Zdeňka Lhotského na Pelechově v červnu 2019. Cyklus bude pokračovat v roce 2020 Martinem Janeckým 
a dalšími osobnostmi českého skla. Ohlasy Plejád skla se objevily v zahraničním odborném tisku 
v Německu a Francii; vysoké školy z domova, ze Slovenska i Velké Británie využívají expozici ke studijním 
účelům. 
V historické budově muzea sbírka prezentovala českou a zahraniční sklářskou tvorbu také na dvou dalších 
výstavních akcích. Eva Neumannová nejprve realizovala na jaře 2019 výstavu XIII. Mezinárodního 
sklářského symposia 2018 Nový Bor (IGS – International Glass Symposium).  
Jan Mergl se pak kurátorsky spolupodílel na přípravě a realizaci výstavy Tapio Wirkkala – ikona finského 
designu / Sbírka Kakkonen. Výstava byla pořádána ve spolupráci s Finským muzeem skla (Suomen 
Lasimuseo), Riihimäki, Collection Kakkonen a Tapio Wirkkala Rut Bryk Foundation a pod záštitou 
velvyslance Finska Jukka Uolevi Pesoly. Instalace výstavy proběhla za přítomnosti autorky výstavy paní Uty 
Laurén, kurátorky Finského muzea skla. Výstava přinesla pohled na tři hlavní oblasti designerské činnosti 
Tapio Wirkkaly z let 1946 až 1970 – sklářskou tvorbu, představenou návrhy pro proslulou finskou sklárnu 
Iitalla, dále práce ze stříbra a kolekce porcelánových souprav a plastik, vzešlých z Wirkkalovy dlouholeté 
spolupráce s německou porcelánkou Rosenthal. Výstavu doplnil výběr několika prací českých sklářských 
výtvarníků ze sbírek UPM (Jan Kotík, Jiřina Žertová, René Roubíček, František Zemek ad.) poukazující na 
vliv Wirkkalovy sklářské tvorby na československé sklo 50. a 60. let.  
Pracovníci sbírky se dále účastnili závěrečné přípravy a zahájení výstavy Alfons Mucha – Pioneer of Art 
Nouveau, National Centre of Performing Arts Peking (od 18. 10. 2019), přispěli k badatelské přípravě 
realizačního týmu výstavy Bylo nebylo, nebylo bylo: Sklo Nadace 8-mičky v Humpolci či k odborné přípravě 
a výběru exponátů z fondu skla a porcelánu pro výstavu Socialistický sen: vize a realita v Regionálním 
muzeu v Kolíně. 
Zápůjčkami se oddělení podílelo na výstavách Odvaha a risk v UPM, Kontakt. Mezinárodní sympozium 
Bechyně (Galerie Kvalitář, 11. 10. – 22. 11. 2019); Tání hrany (Vachtová/Rožátová/Žertová) (Portheimka, 
Museum Kampa, 19. 11. 2019 – 23. 2. 2020), Zpětný odraz Jindřicha Rejnarta (Městská galerie Vysoké 
Mýto, 15. 11. 2019 – 5. 1. 2020), Jan Koula / novorenesančník a vlastimil (ZČM Plzeň, 2. 3. – 8. 9. 2019), 
Stanislav Sucharda (NG v Praze, od 15. 11. 2019). 
 
Vědeckovýzkumná činnost 
Kurátoři sbírky se intenzivně věnovali jak oblasti základního, tak aplikovaného výzkumu a jejich odborná 
erudice byla mezinárodně ceněná. Jan Mergl v souvislosti s přípravou publikace František Pečený – 
designér lisovaného skla pro ediční řadu Design-Profily-Osobnosti pokračoval ve výzkumu a zpracování 
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problematiky československého lisovaného skla z období 1945 až 1980. Na výročním zasedání evropské 
společnosti Light and Glass, Fondazione Cini, Benátky (26. – 29. 9. 2019) byl Jan Mergl potvrzen ve funkci 
vědeckého člena výboru. 
Hlavním publikačním výstupem odborné práce v oblasti historického skla bylo dokončení soupisu nálezů 
středověkého skla v Brně a na Moravě (Glass in Brno and Moravia ca. 1200–1550), na němž řadu let 
pracovala Hedvika Sedláčková. Ve spolupráci s brněnským sdružením Archaia vydalo muzeum v roce 2019 
druhý svazek, navazující na první díl esejů a obsahující bohatou katalogovou část, zahrnující více jak 3000 
položek středověkých nálezů. Oba svazky tak představují zcela unikátní počin na poli bádání o 
středověkém skle (nejen na Moravě). Hedvika Sedláčková v roce 2019 se také v rámci dlouhodobého 
plánu vědecké činnosti věnovala výzkumu Lannovy sbírky skla a v rámci tohoto úkolu nově zpracovala 
kompletní fond antického skla v UPM. Publikace obsahující 366 katalogových hesel prošla recenzním 
řízením a připravuje se k vydání v roce 2020.  
Helena Brožková ve spolupráci s restaurátorkou Evou Rydlovou a dalšími kolegy dokončila rukopis 
katalogového soupisu renesančních a barokních podmaleb ve sbírkách UPM. Provedeny byly komparace 
se zahraničními fondy zvláště v Německu a Rakousku, velká pozornost pak byla věnována ikonografické 
analýze námětů a dohledání předloh, nejčastěji v dobové grafické produkci 17. –18. století. Katalog 
doprovodí stejnojmennou výstavu plánovanou na jaro 2020.  
Eva Neumannová intenzivně pracovala na rukopisu monografie skláře Jiřího Šuhájka, shrnující autorovo 
dílo od 60. let do současnosti (včetně jeho volné tvorby a realizací v architektuře) a obsahující i bohatou 
obrazovou dokumentaci, soupis výstav, účast na symposiích i detailní životopisná data. Rukopis 
recenzovala Sylva Petrová a byl připraven k předtiskové úpravě.  
 
Publikační činnost 
Jan MERGL, Sklo; Porcelán a keramika, in: Lucie Vlčková – Alice Hekrdlová (eds.), Krásná jizba dp 1927–
1948. Design pro demokracii, UPM Praha 2018, s. 167–206, 207–232. 

Jan MERGL, České sklo ze soukromých sbírek – Bohemian Glass from private collections, Skyway 2019, 
ISBN 978-80-270-4374-3. 

Jan MERGL, Jan Koula / novorenesančník a vlastimil. Užité umění v tvorbě architekta 19. století, s Lenkou 
Merglovou Pánkovou, Západočeské muzeum v Plzni 2019. 

Sylva PETROVÁ, Plejády skla 1946–2019, doprovodná skládačka k výstavě, UPM 2019. 

Sylva PETROVÁ et al., Master Stroke in Glass, Galerie Clara Scremini Paris 2019, ISBN 978-2-909632-74-2. 

Sylva PETROVÁ – Petr PAYNE – Pavel ŠTINGL, Sarkofág pro královnu, Železný Brod 2019. 

Hedvika SEDLÁČKOVÁ, Glass in Brno and Moravia ca. 1200–1550. Vol. II: Catalogue of Glass, UPM Praha 
2019. 

 
Další odborná činnost a práce s veřejností 
Sbírka se podílela na doprovodných programech a edukační činnosti k výstavám. V souvislosti 
s dlouhodobou expozicí Plejády skla 1946–2019 probíhaly kurátorské prohlídky a programy pro děti, 
připraven byl edukační sešit se sklářským slovníkem vysvětlujícím technické stránky sklářské tvorby. 
Obdobně se uskutečnily komentované prohlídky a přednášky k výstavě Tapio Wirkkaly. Široký ohlas měla 
prezentace sarkofágu dánské královny, kdy spojení přednášek, výstavy a premiéry filmu Pavla Štingla o 
vzniku díla se ukázalo divácky velice šťastné, a proto bude v této sérii Večerů se sklářskými mistry sbírka 
pokračovat. 
Součástí odborné činnosti kurátorů byla prezentace výstav a expozic v médiích (ČT1, ČT Art, Radiožurnál 
aj.), práce v odborných komisích a výuka na vysokých školách. Jan Mergl přednášel na Ústavu pro dějiny 
umění FF UK Praha (Umělecké řemeslo) a na Univerzitě třetího věku Západočeské univerzity v Plzni (cyklus 
Design a designeři 20. století). Jan Schöttner externě přednášel na Katolické teologické fakultě UK Praha 
dějiny evropského uměleckého řemesla pro studenty oboru Dějiny křesťanského umění a oboru Dějiny 
evropské kultury. Sylva Petrová zastupovala Milana Hlaveše ve výuce MA studentů sklářského designu 
Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.  
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Jan Mergl byl členem jury soutěže 10. Internationale Glaskunstpreis der Stadt Rheinbach a členem 

sbírkotvorných a nákupních komisí Západočeského muzea v Plzni, Chebského muzea v Chebu a Muzea 

severního Plzeňska v Mariánské Týnici. Eva Neumannová působila v komisi ISO MK ČR, komisi Standardy 

MK ČR, v porotě Grafika roku a byla členkou Rady galerií. 

 
Přednášky, vystoupení, konference 
Jan MERGL: účast na generálním kongresu ICOM 2019, Kjóto, Japonsko, 30. 8. – 7. 9., přednesen příspěvek 
Japanese Intermezzo in the Production of Harrach Glassworks in Bohemia. 

Jan MERGL: komentované prohlídky výstavy Tapio Wirkkala a dvě doprovodné přednášky Tapio Wirkkala a 
finské sklo 50. a 60. let; UPM 26. 11. 2019; Tapio Wirkkala a Rosenthal, UPM 14. 1. 2020. 

Sylva PETROVÁ: přednáška In Pursuit of Change – the Czech Glass Scene after the Year 2000, vystoupení 
na Mezinárodní konferenci v německém Frauenau, 29. 5. – 1. 6. 2019. 

Sylva PETROVÁ: cyklus besed k publikované knize České sklo (Czech Glass), jejíž první vydání vzniklo na 
základě grantu UPM v roce 1998 (2. vydání v prosinci 2018), a dále komentované prohlídky expozice 
Plejády skla (průběžně). 

Jan Mergl, vedoucí kurátor sbírky 

 

II. Sbírka užité grafiky 

Od počátku roku oddělení pracovalo v nové konstelaci po osamostatnění sbírkového fondu fotografie a 
těžiště její práce se tedy soustředilo na oblast užité grafiky, uměleckořemeslných návrhů, plakátu a 
knižního umění. Přes rozdělení však byla sbírka nadále početně nejrozsáhlejším sbírkovým fondem muzea, 
který byl stejně v předchozích letech hojně využíván k badatelským i výstavním účelům. Kromě toho se ve 
sbírce odehrávala příprava rozsáhlých zahraničních výstav (pro Japonsko, Čínu, Itálii a další) a pracovníci 
sbírky byli odbornými garanty klíčových grantových projektů muzea, přípravy stálé expozice a jiných 
profilových úkolů muzea i celé oblasti vědeckovýzkumné práce.  
 

Akvizice a péče o sbírky 

Do grafické sbírky se podařilo získat darem unikátní plakát s ikonami informačního systému pro hotel 
Praha od autora informačního systému prof. Jana Solpery, a doplnit tak významným způsobem soubor 
předmětů ze zbouraného hotelu Praha ve sbírkách UPM. Konvolut studentských prací ateliéru ilustrace 
VŠUP rozšířil zastoupení tohoto ateliéru v UPM, systematicky sledované již od dob jeho vzniku. Do sbírky 
byly darovány také dvě autorské kresby Jiřího Franty a Davida Boehma nebo podílní list nakladatelství 
Družstevní práce (věnovala Alena Voříšková). Proplaceny byly nákupy schválené v předchozím roce, např. 
kresebné návrhy z pozůstalosti Věry Hainzové Bruneové. Asi nejvýznamnější akvizici zakoupenou do 
historických sbírek představovala tapeta s malbou exotické krajiny od Antonína Machka, vydražená v aukci 
vídeňského Dorothea, která je unikátním dokladem Machkovy tvorby interiérových dekorací z doby jeho 
působení v Linci po roce 1800.  
Celkem byla grafická sbírka v roce 2019 rozšířena o 107 nových sbírkových předmětů. 
Z hlediska péče o sbírkový fond průběžně probíhalo ukládání kreseb a grafiky do nekyselých obalů (v 
nových úložných systémech depozitáře), čištění fondu, instalování regálů na velkoformátové knižní tisky, 
stěhování a nové uložení kartoték v badatelně. Vedle průběžné inventarizace se sbírka musela věnovat i 
požadavkům kontroly NKÚ, která zde proběhla a neshledala podstatné nedostatky. Lucie Kölbersberger 
také spolupracovala s VOŠG a SPŠG Hellichova na výběru předmětů pro restaurování v rámci studentských 
ročníkových prací.  
Sbírka plakátu pokračovala v režimu postupného stěhování z externího skladu do centrálního depozitáře, 
odborného čištění, fotodokumentace a nového uložení. Zhotovené digitální obrazové záznamy byly 
doplňovány do databáze Museion. Vzhledem k probíhajícímu projektu NAKI a jeho hlavnímu 
připravovanému výstupu – památkovému postupu na ochranu chromolitografických tisků – pracovníci 
sbírky a restaurátoři cíleně procházeli fond plakátu a fond užité grafiky (zejména kalendáře, diplomy atd.). 
Cílem bylo detekovat a dokumentovat celou šíři typů poškození těchto vzácných artefaktů a předat je 
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oddělení restaurování papíru k dalšímu výzkumu a k ošetření, vedoucímu k zastavení degradačních 
procesů. 
Ve spolupráci s Akademií výtvarných umění byl realizován restaurátorský průzkum vybraných portrétních 
miniatur. V souvislosti s přípravou stálé expozice muzea byly zajišťovány též restaurátorské práce v dalších 
sbírkových fondech, mj. bylo započato externí restaurování pozdně gotické deskové malby ze sbírky 
obrazů.  
 
Prezentace sbírek 
Kurátoři a další pracovníci sbírky se museli v roce 2019 vypořádat se značnou zátěží, neboť na nich 
spočívala odborná koncepce všech velkých zahraničních projektů muzea i několika domácích výstav. Lucie 
Vlčková připravila společně s Marianou Kubištovou rozsáhlou přehlídku vývoje českého designu 100 Years 
of Czech Design, která byla zahájena v Okazaki Art Museum ve městě Okazaki v Japonsku (6. 4. – 19. 5. 
2019) a reprízována byla v Setagaya Art Museum v Tokiu (14. 9. – 10. 11. 2019). Stejně úspěšně byla v 
zahraničí přijata výstava Alfons Mucha: Pioneer of Art Nouveau, představená v několika významných 
čínských muzeích ve městech Chongqing (China Three Gorges Museum), Kunming (Yunnan Provincial 
Museum), Peking (National Centre for the Performing Arts ) a Tianjin (Tianjin Art Museum), kterou Lucie 
Vlčková připravila s Galerií hlavního města Prahy. Kromě toho spolupracovala na japonské výstavě Mucha 
and Japan / Japan and Orlik, zahájené v Chiba City Museum of Art (7. 9. 2019 – 20. 10. 2019).  
Iva Knobloch koncipovala expozici České republiky na XXII. Trienále designu a architektury v Miláně. Česká 
expozice tvořená objektem Krištofa Kintery Out of Power Tower a digitální fikcí Lithopy (autory Denisa 
Kera a Petr Šourek) zaujala svým konceptuálním přístupem a novým žánrem “design fiction”. Kinterova 
instalace byla dále představena v Paříži v galerii Le 104, a neméně velký mezinárodní ohlas sklidila 
utopická satira o životě Lithopanů, jejíž život určuje kryptoměna pod dohledem satelitů. Projekce Lithopie, 
reagující na exploataci českého nerostného bohatství, byla představena i v ČR v rámci Týdne vědy v 
Akademii věd (20. – 28. 10. 2018). V zahraničí pak získala prestižní ocenění Digital Dozen Award (Special 
Jury Prize), udělované Columbia University v New Yorku nejvíce inovativním digitálním projektům roku.  
Putovní výstava Story of Czech Design ve spolupráci s českými centry (autorkou Iva Knobloch), která začala 
prezentací v Miláně v roce 2018, byla ukázána v 15 českých centrech, v roce 2019 v Bratislavě, Zagrebu, 
Pekingu a Istanbulu. K výstavě byl publikován katalog v angličtině, italštině, čínštině a francouzštině. 
Sbírka grafiky se podílela i na řadě dalších zahraničních akcí formou zápůjček, například v Itálii na velké 
výstavě umění ornamentu v Reggio Emilia, pod názvem What a Wonderful World. La lunga storia 
dell´ornamento tra arte e natura (Palazzo Magnani, 16.  11. 2019 – 8. 3. 2020), a na výstavě japonských 
vlivů v evropském umění Giapponismo. Venti d´Oriente nell´arte europea v Rovigu (Palazzo Roverella, 28. 
9. 2019 – 26. 1. 2020). Poprvé byl do zahraničí muzeem zapůjčen unikátní renesanční Vzorník 
augsburského platnéře (Thun-Hohensteinské album), a to na výstavu Maximilian I. (1459–1519). Kaiser, 
Ritter, Bürger zu Augsburg, kterou pořádalo Maximilian Museum v Augsburgu (15. 6. – 15. 9. 2019). 
Přislíbili jsme též zapůjčení druhého svazku vzorníku do Metropolitního muzea v New Yorku, z finančních 
důvodů nakonec americká strana žádost stornovala. Zápůjčky do zahraničí vycházely z výzkumných aktivit 
muzea předchozích let, prezentovaných na mezinárodní scéně.  
Neméně důležitý byl podíl sbírky na domácích výstavách UPM i dalších institucí. Iva Knobloch spolu s 
autorským týmem představila v projektu Odvaha a risk. Století designu v UPM významné výstavy designu, 
které organizovalo UPM. Přispěla jimi nejen k historii designu, ale i k dějinám českého výstavnictví. 
Výstava připomněla významné kurátorské expozice designu Mileny Lamarové a radikální instalace Václava 
Ciglera, Michala Brixe, Otto Rothmayera, Zdeňka Pešánka a dalších. Radim Vondráček spolupracoval jako 
odborný garant na výstavě Obrazy konců dějin, na její organizaci se podílela též Tereza Janoušková jako 
asistentka a koordinátorka. Všichni pracovníci se zapojili do příprav stálé expozice UPM i výstavy ke 
stoletému jubileu Státní grafické školy, plánované na příští rok.  
Sbírka přispěla pomocí a zápůjčkami k řadě partnerských akcí, výraznou měrou byla zastoupena 
především na výstavě Devětsil 1920–1931 (GHMP) nebo Jan Koula / vlastimil a novorenesančník  (ZČM 
Plzeň). Kromě toho byly exponáty zapůjčeny na výstavy Západočeské galerie v Plzni (Jdi na venkov; Sobě 
ke cti, uměním ke slávě), Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích (Litoměřický biskup Arnošt 
z Valdštejna a jeho svět), Národní galerie v Praze (Bydlení v umění) nebo Galerie Smečky (Hugo Steiner-
Prag; Jiří Jilovský).  
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Vědeckovýzkumná činnost 
Sbírka byla řešitelským „centrem“ všech tří probíhajících grantových projektů muzea. Lucie Vlčková vedla 
početný tým projektu NAKI, zaměřeného na plakát jako nástroj komunikace a kulturně-historický pramen 
v období 1880–1938. Předmětem výzkumu v roce 2019, realizovaného v součinnosti s restaurátorským 
oddělením, byla problematika specifických degradačních procesů a možností konzervačních zásahů u 
chromolitografických tisků. Pod vedením Martiny Chadimové a Lucie Vlčkové byl připraven Památkový 
postup pro ochranu a restaurování chromolitografických tisků na papírech zušlechtěných natíráním 
(autoři: Bc. Martina Chadimová, PhDr. Lucie Vlčková, Ph.D., Ing. Jan Franc, Ing. Petra Vávrová, Ph.D., MgA. 
Irena Ruml Fortelná, DiS. Markéta Kubíčková). Památkový postup byl předložen do oponentního řízení, 
předložen k certifikaci bude v roce 2020. Současně probíhala práce na obrazové publikaci Atlas poškození 
chromolitografických tisků, která bude finalizována v roce 2020 a volně dostupná v elektronické podobě. 
Iva Knobloch s týmem českých a zahraničních badatelů (ČR, SR, SRN) zpracovávala dějiny Svazu 
československého díla jako klíčové instituce prvorepublikového reformního hnutí za moderní bydlení a 
design (grant GAČR). Spolupracovala též na dalším grantu GA ČR „Aranžérství výkladních skříní a obchodní 
reklama v letech 1918–1948. Opomíjený fenomén modernistického designu a vizuální kultury města“ 
(příjemcem VŠUP, hlavní řešitelkou Lada Hubatová Vacková). 
Dokončeno bylo ideové zadání stálé expozice pro architektonickou soutěž a na přelomu roku detailní 
libreto celé expozice s výběrem exponátů (pod vedením Radima Vondráčka). K tomuto profilovému úkolu 
muzea se vázal i vývoj prototypu chytrého sedacího nábytku pro novou stálou expozici UPM (grant TA ČR 
2018–2020, řešený Ivou Knobloch a jejími spolupracovníky). V rámci profilových úkolů bylo také 
vypracováno vyhodnocení Koncepce muzejnictví za období 2015–2018 a ideový záměr dalšího využití 
zámku Chlumín.  
Velká část výzkumných prací probíhala v souvislosti s připravovanými výstavami a jejich výsledkem byly 
doprovodné publikace a příspěvky do výstavních katalogů. 
 
Publikační činnost 
Iva Knobloch (ed.), Odvaha a risk. Století designu v UPM (kat. výstavy), Uměleckoprůmyslové museum v 
Praze 2019. 

Iva Knobloch – Denisa Kera – Petr Šourek, Czech Republic. Out of Power Tower and Lithopy, in: Paola 
Antronelli (ed.), Broken Nature: Design Takes on Human Survival. XXII Triennale di Milano, Milano 2019, s. 
296–298. 

Iva Knobloch, Neúnavný inovátor a průzkumník, in: Rostislav Vaněk. Extypo, Praha – Řevnice 2019 

Petr Šámal, Necudní naháči z řeckého Olympu. Nahé tělo v architektonickém dekoru Prahy 19. a počátku 
20. století, Umění LXVII, 2019, č. 1–2, s. 2–25. 

Petr Šámal, Sochařky v umělecké společnosti českých zemí do první světové války, in: Eva 

Bendová – Pavla Machalíková (eds.), Kariéra s paletou. Umělec, umění a umělectví v 19. 

století, Brno – Plzeň 2019, s. 125–132. 

Petr Šámal – Eva Bendová, Alegorie uměleckého dneška. K provokativnímu dílu Karla 

Ludvíka Klusáčka, in: Eva Bendová – Pavla Machalíková (edd.), Kariéra s paletou. Umělec, 

umění a umělectví v 19. století, Brno – Plzeň 2019, s. 121–124. 

Lucie Vlčková, Vojtěch Preissig a jeho reflexe japonského umění (vytištěno v japonštině), in: Nishiyama 
Junko – Inoue Yoshiko – Aoki Kanae – Ishida Sumire – Yamamoto Kazuko (eds.), Mucha and Japan / Japan 
and Orlik, Kokushokankokai, Tokyo 2019. 

Lucie Vlčková – Mariana Kubištová (eds.), 100 years of Czech Design (kat. výstavy), I.D.F. Inc., Tokyo a 
Uměleckoprůmyslové museum v Praze 2019. 

Lucie Vlčková (ed.), Alfons Mucha – Pioneer of Art Nouveau (kat. výstavy), Cultural Relics 
Press Beijing a Uměleckoprůmyslové museum v Praze 2019. 

Radim Vondráček, Stroj a nářadí jako dílo výtvarné, in: Iva Knobloch (ed.), Odvaha a risk. 

Století designu v UPM, Praha 2019, s. 68–77. 
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Radim Vondráček, Voskové figuríny, kaligrafie a výšivky. Hranice umění na akademických výstavách 
raného 19. století, in: Pavla Machalíková – Eva Bendová (eds.), Kariéra s paletou. Umělec, umění a 
umělectví v 19. století, Brno – Plzeň 2019, s. 30–37. 

Radim Vondráček, Čas v 19. století: závěrečné poznámky, in: Martin Hrdina – Kateřina Piorecká – Eva 
Bendová (eds.). Pochopit vteřinu. Prožívání času v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 38. ročníku 
mezioborového sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 22. – 24. února 2018, Praha 2019, s. 347–351. 

Radim Vondráček, Zahraniční výstavy českého umění – krátké ohlédnutí za posledními desetiletími, 
Bulletin Uměleckohistorické společnosti 31, 1/2019, s. 17–19. 

 

Další odborná činnost a práce s veřejností 
Pracovníci sbírky se účastnili řady domácích a mezinárodních konferencí a prezentovali výsledky odborné 
práce formou přednášek, workshopů a doprovodných programů k výstavám (v Itálii, Japonsku, USA, na 
Slovensku i v Čechách).  
V rámci české účasti na XXII. Trienále designu uspořádalo UPM mezinárodní symposium Efemérní 
struktury v Muzeu designu v Miláně (25. 5. 2019). Za účasti generálního konzula Jiřího Kuděly a ředitelky 
Českého centra v Miláně Simony Calboli i hlavních organizátorů trienále Marca Sammicheli a Laury Agnesi 
zde přednesla Iva Knobloch příspěvek Lithopy and Out of Power Tower. 
Řešitelský tým projektu NAKI uspořádal celodenní praktický workshop v litografické dílně AVU pod 
vedením prof. Mikoláše Axmanna. Bezprostřední zkušenosti s procesem litografického tisku a zejména 
barevného soutisku významně posílily odborné znalosti zúčastněných, které využijí v každodenní práci se 
sbírkovými předměty (zejména identifikace grafických technik). Nejvýznamnější aktivitou propojující práci 
sbírky a restaurátorského oddělení s edukačním působením bylo uspořádání workshopu Postupy ochrany 
chromolitografických tisků, kterého se zúčastnilo 40 osob – studentů a pedagogů restaurátorství na Vyšší 
odborné škole grafické a Střední průmyslové škole grafické v Praze. Teoretické příspěvky (L. Vlčková, M. 
Chadimová, P. Vávrová) doplnilo praktické cvičení v identifikaci typů poškození pomocí zvětšovací 
techniky (dokumentace workshopu: https://www.posterart.cz/vystupy-projektu/edukace ). 
Odborné aktivity s širším dosahem k veřejnosti zahrnovaly také četná mediální vystoupení. Ve stálé 
expozici Českého kubismu proběhlo natáčení pořadu Toulavá Kamera České televize (L. Vlčková, J. Fronek) 
a natáčení studentského dokumentárního filmu o Josefu Chocholovi (L. Vlčková). Iva Knobloch 
prezentovala výstavu Století designu v UPM v pořadu České televize Studio 6. Radim Vondráček byl 
dvakrát hostem pořadů Českého rozhlasu Vltava, koncipovaných Petrem Šourkem (pořad Vizitka na téma 
Biedermeier, pořad Reflexe na téma Dietetika duše) a poskytl několik rozhlasových rozhovorů i 
k aktuálnímu dění na profesní uměleckohistorické scéně. 
 

Přednášky, vystoupení, konference 

Iva KNOBLOCH, Století designu v českých zemích, České centrum, Bratislava, 26. 3. 2019. 
Iva KNOBLOCH, Lithopy and Out of Power Tower, příspěvek na symposiu Efemérní struktury, Triennale 
Design Museum Milano, 25. 5. 2019. 
Iva KNOBLOCH, Pracovní portfolia Ladislava Sutnara ve sbírce Merilla Bermanna, Museum of Modern Art 
(MoMA), New York, 4.6. 2019. 
Iva KNOBLOCH, Projekt “chytré židle”, spolupráce UPM a mmcité, přednáška na konferenci Věda žije, 4. 9. 
2019. 
Iva KNOBLOCH, Umělecké školství v Československu 20. – 30. let, kulatý stůl na mezinárodním symposiu 
100 rokov Bauhausu, Goethe Institut Bratislava, 26. – 28.10. 
Iva KNOBLOCH, Přednášky a komentované prohlídky k výstavě Odvaha a risk. Století designu v UPM, 
květen – říjen 2019. 
Lucie KÖLBERSBERGER, Přes čáru, kolokvium Pod povrchem muzea II, CD UPM, 28. 8. 2019. 
Lucie VLČKOVÁ, Přednášky a komentované prohlídky k výstavě Krásná jizba DP, leden – březen 2019. 
Lucie VLČKOVÁ, Antonín Kybal a tištěné látky v interiéru 30. let, přednáška na konferenci Zika & Lída 
Ascher: Textil a móda, UPM, 10. 9. 2019. 
Lucie VLČKOVÁ, Artefakty chromolitografie ve sbírkových fondech a jejich význam (historie, technologie, 
identifikace), přednáška na workshopu Postupy ochrany chromolitografických tisků, UPM, 4. 12. 2019. 

https://www.posterart.cz/vystupy-projektu/edukace
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Radim VONDRÁČEK, Epistemologický význam stylu v dějinách umění, kolokvium ÚČL AV a ÚDU AV ČR, 30. 
1. 2019. 
Radim VONDRÁČEK, Czech Design of the 20th Century, přednáška v City Art Museum Okazaki, Japonsko, 
6. 4. 2019. 
Radim VONDRÁČEK, Transgrese jako překročení hranic, kolokvium Pod povrchem muzea II, CD UPM, 28. 8. 
2019. 
Radim VONDRÁČEK, 100 Years of Czech Design, Setagaya Art Museum Tokyo, 13. 9. 2019. 
Radim VONDRÁČEK, Stroj a nářadí jako dílo výtvarné, přednáška, UPM, 10. 10. 2019. 
 
Pracovníci sbírky pedagogicky působili i na vysokých školách (I. Knobloch a R. Vondráček vyučovali na 
UMPRUM), zasedali v diplomových a státnicových komisích, a zároveň zapojovali studenty do muzejní 
práce jako stážisty, volontéry a brigádníky. Na práci grafického oddělení se takto podíleli i stážisté ze 
zahraničí (Francie, Nizozemska a Španělska). Sbírku navštívily čtyři desítky badatelů, další desítky rešerší a 
dotazů byly vyřízeny online. 
Nadále významné bylo působení kurátorů v odborných grémiích: Iva Knobloch zasedala v grantové komisi 
Magistrátu hl. města Prahy, v Akademii designu (komise pro grafický design), v porotě Národního 
studentského designu a v komisi pro certifikaci výstupů uměleckých škol, Lucie Vlčková byla členkou 
akviziční komise Uměleckých sbírek Památníku národního písemnictví, poradního sboru pro sbírkotvornou 
činnost Moravské galerie v Brně a poroty Nejkrásnější česká kniha, Radim Vondráček vedl třetím rokem 
výbor Uměleckohistorické společnosti jako zvolený předseda UHS, dále byl členem Garanční rady NG 
v Praze, vědecké rady ZČM v Plzni, členem akviziční komise ZČG v Plzni a předsedou odborné poroty 
Národní soutěže muzeí Gloria musaealis. 
Radim Vondráček, vedoucí kurátor sbírky 
 
 
 
III. Sbírka fotografie 
 
Sbírka fotografie, k jejímuž osamostatnění v roce 2019 došlo, má v muzeu své počátky již v roce 1902, kdy 
byl získán do muzea první exponát. Od roku 1922 je systematicky budována a doplňována, i když tomu 
často nepřála tehdejší společenská realita. Nejrozsáhlejší soubory klasiků české fotografie (František 
Drtikol, Josef Sudek, Josef Koudelka) byly autory do muzejních fondů věnovány. Ukazuje se, že ty největší 
osobnosti jsou také obdařeny výjimečnou velkorysostí. V současné době má fotografická sbírka dva 
pracovníky na plný úvazek a jednoho na částečný.  
 
Akvizice a péče o sbírku 

Základem sbírkové činnosti byly akvizice: v roce 2019 bylo do našich fondů zařazeno celkem 772 kusů, 
z toho jen 48 jich bylo získáno prostřednictvím nákupu (část sbírky Pavla Scheuflera, práce Jana Glozara).  
Další dva doporučené nákupy (Jiří Jiroutek a prof. Pavel Baňka) nebyly dosud realizovány. Předpokládáme, 
že se tak stane v roce 2020 a že i jejich díla budeme moci též zařadit do sbírky. I proto, že oba jmenovaní 
jsou velkými dárci do muzejních fondů. Vedle jejich souborů nám byla věnována podstatná část výstavy 
George Ermla New York: Sebrané bary, kterou u nás autor představil roku 1995. Velkoryse se k nám 
zachovala Helena Wilsonová, nejvýznamnější dokumentaristka nonkonformní umělecké scény, jejíž průřez 
celoživotní tvorbou obsahuje snímky Plastic People of the Universe, záznamy happeningů 60. a 70. let, 
dále Ivana Jirouse, Václava Havla ad. Neméně vstřícný byl prof. Pavel Dias, když do našich fondů umístil tři 
své klíčové fotografické výstavy: Tvář dostihu, Torso holocaustu a Planeta Malého prince, které dokládají 
výjimečnost a všestrannost tohoto klasika české fotografie. Výstavní soubor čtyř autorů (Karla Milera, 
Petra Štembery, Jana Mlčocha a Jiřího Kovandy), který Jiří Kovanda připravil roku 2018 pro soukromou 
galerii AP Ateliér architekta Josefa Pleskota, byl po domluvě s organizátorem a autory celý věnován do 
UPM. Obsáhlý konvolut Gabriely Ksanderové a stejně velkorysý soubor Jiřího Jiroutka jsou dokladem 
nejen současné portrétní tvorby, ale i dokumentací současných fotografů a výtvarníků. Fotograf Zdeněk 
Merta z Hradce Králové nám věnoval fotografickou dokumentaci výtvarných aktivit zemřelého Milana 
Langera. Získali jsme i ukázky díla Tomáše Fassatiho, experimentální velkoformátové fotogramy Miroslava 
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Podhrázského a tragicky zemřelého mladého sochaře a fotografa Jiřího Čujana. Všechny akvizice z roku 
2019 byly již zapracovány do systému Museion.  
Pokračovalo také jednání o převzetí druhé části autorského daru Josefa Koudelky, zejména prací z cyklu 
Cikáni, Chaos ad., včetně souboru autorových knižních publikací a dalších významných dokumentů. Za 
muzeum se tomu věnoval Mgr. Tomáš Pospěch, který současně studuje autorův osobní archiv.  
V loňském roce proběhla na příkaz ředitelky muzea inventarizace ve vymezené části sbírky fotografie, 
uzavřena byla řádně vypracovanou a odevzdanou zprávou. Všechny předměty byly dohledány a v evidenci 
byla připsána i lokace v depozitáři. 
 
Prezentace sbírky  
Pracovníci sbírky připravili několik vlastních výstav, jejich autorem byl Jan Mlčoch. V Galerii Josefa Sudka 
to byla první samostatná výstava Clifforda Seidlinga (nar. 1933): Fotografie, klasika mužského aktu a 
dlouholetého pedagoga FAMU, mimo jiné i učitele tzv. slovenské nové vlny. Další akcí byla výstava Miloš 
Spurný (1922–1979): Mizející krajiny. Celý život působil jako botanik a rostlinný fyziolog, současně se 
intenzivně věnoval krajinné fotografii, kde patřil k prvním ekologicky cítícím autorům. Akcí, opírající se i 
v tomto případě o rozsáhlý dar do muzejních sbírek, byla výstava Šimon Caban + spol.: Fotografické hry. 
Vracela se do 80. let minulého století, kdy v architektuře, výtvarném umění, hudbě, tanci, designu i oděvní 
tvorbě docházelo v duchu postmoderny k prolínání žánrů, Šimon Caban by jedním z tehdejších 
protagonistů pestré umělecké komunity.  Vlastní fotografie a jejich montáže umocnily texty s originálním 
humorem a doplněné kresbou. Muzeum se také přihlásilo k 30. výročí listopadových událostí, nikoliv však 
prvoplánovou oslavou, ale připomenutím doby, která těmto událostem předcházela. Autorská výstava 
Vladimír Birgus: Tak mnoho, tak málo v Domě U Černé Matky Boží, připravená ve spolupráci s ITF v Opavě, 
se vracela do doby normalizace a její dusivé atmosféře. Hlavní muzejní akcí k oslavě 30 let demokracie 
byla pak výstava Obrazy konců dějin. Česká vizuální kultura 1985–1995 (kurátorem Pavel Vančát), na níž se 
sbírka podílela. Pracovníci také spolupracovali na celomuzejních projektech Mucha and Treasures of Art 
Nouveau v Číně a Odvaha a risk v hlavní budově UPM.  
Velmi rozsáhlá byla spolupráce s jinými kulturními institucemi, do jejichž výstav byly vybírány a 
zapůjčovány naše sbírkové předměty: Skupina RA, Národní galerie v Praze, Skupina 42, tamtéž, Devětsil 
1920–1931, Galerie hlavního města Prahy, Karafiáty a samet, tamtéž, Jan Svoboda / Zdeněk Palcr, Galerie 
výtvarného umění Cheb, Transformer Milan Langer, Galerie moderního umění Hradec Králové, nebo 
Krajina skrytá uvnitř světa (Orlické hory a jejich podhůří), tamtéž (faksimile vybraných exponátů). 
 

Vědeckovýzkumná činnost 
Součástí příprav výstavy a publikace Josef Sudek: Fešandy ze šuplíku byly i rozsáhlé rešeršní práce 
správkyně sbírky Jitky Štětkové, spolupracující s kolegyněmi Hanou Buddeus a Katarínou Mašterovou z 
Ústavu dějin umění AV. Na společném projektu se také podílí Galerie hlavního města Prahy. Ve velmi 
detailním bádání pokračovali Ing. Pavla Vrbová (Klub českých amatérských fotografů), dále Gabriel Fragner 
(Státní grafická škola). Standardní badatelské úkoly řešili: Adriana Šmejkalová (skupiny RA a 42), Fedora 
Parkmann (sociální fotografie), Zuzana Novotná, Mariana Kubištová (architektura), Alena Pomajzlová 
(Devětsil), Lucia Horucková a Pavel Scheufler (technika ambrotypie), Pavel Vančát (česká fotografe 80. – 
90. let), Dr. Marcus Bunyan (Josef Sudek), Joanna Kordjak (socialistický realismus). Dále pokračovala 
digitalizace diplomových prací studentů pražské FAMU, uložených ve sbírce fotografie UPM. Zajišťovali ji 
pracovníci školy ve spolupráci s J. Štětkovou. 
 
Další odborná činnost a práce s veřejností 
Komentované prohlídky výstav jejich autorem Janem Mlčochem byly nedílnou součástí odborné činnosti. 
Mimo vlastní muzeum se částečně podílel i na výstavě Jaroslav Kukal: Fotograf nejen druhé kultury v 
Knihovně Libri Prohibiti a na besedě s autorem knihy Vendulka Vogelová: Útěk na svobodu Ondřejem 
Kundrou v Knihovně V. Havla. Spolupracoval s Českou televizí, Českým rozhlasem – stanicí Vltava, 
Aktuálně.cz, časopisem Roš Chodeš a dalšími médii. Více než dvacet let působí jako člen umělecké rady 
Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem.  
Jan Mlčoch, vedoucí sbírky fotografie 
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IV. Sbírka textilu, módy a hraček 
 
Sbírka se soustředila na výstavní, ediční a výzkumné projekty, především na dokončení dlouhodobého 
projektu zabývajícího se osobností Ziky a Lídy Ascher. Dále se pokračovalo v prezentaci výzkumu módního 
domu Hany Podolské. V multifunkčním sále hlavní budovy byl zahájen projekt, který v průběhu 
následujících let představí největší osobnosti české autorské tapiserie druhé poloviny 20. století. Všechny 
kurátorky sbírky se zaměřily na vytváření koncepce a výběru exponátů jednotlivých sálů v nově budované 
stálé expozici. Značný čas si také vyžádala řada zápůjček pro domácí, a především zahraniční výstavy, 
včetně spolupráce při budování stálé expozice textilního tisku ve Dvoře Králové nad Labem. Všechny 
kurátorky se v průběhu celého roku intenzivně věnovaly poradenství pro laickou i odbornou veřejnost, 
přednáškové činnosti a propagaci muzejních projektů v médiích.  
 
Akvizice a péče o sbírky   
Celkový počet předmětů nově zařazených do sbírky byl oproti předcházejícím rokům stabilizovaný. 
Bohužel mnohé hodnotné, ale finančně náročné akvizice není možné uskutečnit vzhledem k nedostatku 
finančních prostředků. Mezi přírůstky převažovaly jako každý rok textilní předměty z 20. století. Také 
sbírka hraček byla doplněna o významné přírůstky. Jednalo se především o soubor hraček Minky 
Podhajské z 20. let 20. století a dále hračky vytvořené podle návrhů významných umělců jako například 
Ladislav Sutnar, Karel Langer, Vít Grus, Václav Kubát, Zdeněk Podhůrský a Marie Černá – Běhounková. 
Dále UPM získalo soubor stolních společenských her 20. století. Zcela mimořádnou akvizicí byl nákup tří 
kabelek z dvacátých let 20. století původně z majetku manželky Josefa Šímy, zhotovené v ateliéru Louisy-
Denisy Germain v Paříži. Dalším ziskem byl konvolut oděvů a fotografické dokumentace z ateliéru 
Františka Drtikola, oděvy z modelového domu Hany Podolské a konvolut oblečení pro batole z konce 
třicátých let z pražského vyhlášeného obchodu s dětskou konfekcí. Sbírka oděvů druhé poloviny 20. století 
byla obohacena dvěma konvoluty oděvů (24 ks) vytvořených v 70. a 80. letech na zakázku v 
pražských oděvních závodech Styl a Eva, z nichž některé nesou zřetelný rukopis návrhářek Zdeny Bauerové 
a Inny Arnautové. Významný byl nákup rozsáhlého souboru módních fotografií Petry Skoupilové z 80. let 
20. století dokumentující autorskou tvorbou modelových domů Styl a Eva a také Ústavu bytové a oděvní 
kultury v Praze. 
Akvizice též zahrnovaly solitéry jako reprint šátku firmy Ascher podle návrhu Henryho Moora, tištěný 
reklamní šátek firmy Sochor z roku 1945 a obrazovou dokumentaci k oděvním návrhům Eugena Jindry. 
Dále se podařilo obohatit sbírku o menší tapiserii s pohledem na Karlův most a Pražský hrad zhotovenou 
koncem třicátých let v Moravské gobelínové manufaktuře ve Valašském Meziříčí. Současná oděvní tvorba 
byla zastoupena modelovým pláštěm Terezy Rosalie Kladošové, vítězky Czech Grand Design za rok 2018 a 
pěti páry obuvi návrhářky Niny Václavkové nominované v roce 2018 na cenu Czech Grand Design 
v kategorii objev roku. 
 
Prezentace sbírky 
Hlavním projektem sbírky se stala výstava Šílený hedvábník/ Zika a Lída Ascher: Textil a móda, připravená 
pod vedením Konstantiny Hlaváčkové. Výstava byla součástí výzkumného úkolu zaměřeného na dosud 
nezpracované téma pražské židovské rodiny Ascher, která patřila k významným pražským obchodníkům 
s textilním zbožím. Projekt představil soubor tištěných šátků vytvořených v Londýně mezi lety 1942–1946, 
podle návrhů umělců např. Henriho Matisse, André Deraina, Henryho Moora, Alexandra Caldera nebo 
Cecila Beatona, dále textilní panely z roku 1946 vytvořené podle návrhů Henriho Matisse a Henryho 
Moora a především ukázky oděvních látek a modelů navržených v nejvýznamnějších pařížských módních 
domech. Výstava vycházela z úzké spolupráce čtyř zahraničních institucí, které zapůjčily své exponáty: 
Ascher Archive (USA), Victoria & Albert Museum Londýn, City Gallery Manchester a Musée Matisse v Le 
Cateau Cambrésis (F). Byla doplněna krátkými dokumentárními filmy z produkce BBC kolem roku 1945 
(archiv British Pathé) a řadou fotografií světově proslulých fotografů. Součástí byl také dvacetiminutový 
film o životě Ziky a Lídy Ascher vytvořený speciálně pro tuto výstavu. Souběžně s výstavou vznikal menší 
projekt nazvaný Ascher Challenge ve spolupráci s oděvním ateliérem VŠUP. 
Velice úspěšná výstava Hana Podolská, legenda české módy (autorkou Eva Uchalová), která zaznamenala 
rekordní návštěvnost, byla prodloužena až do 19. května a stále se těšila značnému zájmu veřejnosti.  
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Všechny kurátorky se průběžně věnovaly přípravě stálé expozice. Podílely se na vytvoření koncepcí 
různých sálů a výběru exponátů, zahrnujících historický textil od středověku po baroko, oděvy 19. –20. 
století, jimž bude věnován samostatný sál, i ukázky tapiserií. Kurátorky se dále podílely na přípravě 
muzejního projektu Odvaha a risk: století designu v UPM (E. Uchalová) nebo na výběru exponátů pro 
výstavy pořádané v Číně, Japonsku a Itálii. Eva Uchalová měla také podíl na výstavě Náprstkova muzea 
s názvem Vlastním hlasem, zápůjčkou oděvů z majetku Sidonie Nádherné.  Markéta Vinglerová 
spolupracovala s Muzeem hl. m. Prahy v průběhu výstavy Božena Rothmayerová - Horneková a Alice 
Masaryková, Svěřenkyně a mentor (1926–1939). V květnu začala pracovat s japonskou kurátorkou Setsuko 
Shibata na výstavě o japonském a českém modrotisku pod názvem Móda v modré – Tradice a současnost 
indiga v japonském a českém textilu, která se připravuje na rok 2021. Dále připravila výstavu tapisérií Jana 
Hladíka pro Multifunkční sál s názvem Osudová setkání, kterou UPM připomnělo památku této výrazné 
osobnosti světové autorské tapiserie. 
 
 
Vědeckovýzkumná činnost  
Konstantina Hlaváčková pokračovala ve výzkumu tématu Zika a Lída Ascher, rozvíjela poznatky získané 
bádáním v Ascher Archives ve Spojených státech amerických v předcházejícím roce, dále 
zpracovávala archivní dokumenty, soubory fotografií a korespondenci mapující činnost firmy v Praze, a 
především v Londýně. Pokračovala také v rozvíjení poznatků s kurátory institucí, v jejichž sbírkách jsou 
uloženy textilie vztahující se k firmě Ascher, především V&A v Londýně, City Gallery v Manchesteru, 
Musée Matisse a soukromými sběrateli, a rovněž ve výzkumu dalších členů rodiny Ascher, hlavně Jiřiny 
Ascherové-Tonderové a s tím souvisejícího soukromého archivu Medlov. Dále zahájila rešerše k dalšímu 
výzkumnému úkolu muzea, týkajícího se továrny Josefa Sochora ve Dvoře Králové a jeho pobočného 
závodu v Belfastu v Severním Irsku. 
Eva Uchalová se nadále soustředila na Modelový dům Hany Podolské a Oldřicha Rosenbauma jako hlavní 
stylotvorné a podnikatelské osobnosti české meziválečné módy. Výzkum aktivit Oldřicha Rosenbauma ji 
přivedl ke spolupráci s kurátory Royal Ontario Museum v Kanadě a Národního muzea v Oslu. Dále se 
věnovala rešerším vztahujícím se k pražskému módnímu závodu Karla Stuchlíka a krejčovské zakázkové 
tvorbě v letech 1945–1948. Výsledky těchto rešerší budou publikovány v roce 2020 v Pražském sborníku 
historickém, vydávaném Archivem hl. m. Prahy. 
Markéta Vinglerová navazovala na svůj výzkum technologií art protis, který bude publikován v roce 2021. 
Dále se zabývala studiem fondu Boženy Rothmayerové-Hornekové v UPM, především souboru kreseb pro 
avantgardní knižní a výstavní projekt Civilisovaná žena z roku 1929, výstupem byla studie k výstavě 
věnované vztahu Boženy Rothmayerové-Hornekové a Alice Masarykové. Také se věnovala výzkumu 
modrotisku, jak lidového a v rámci ÚLUVu, tak především současných tendencí v modrotisku v oděvním a 
textilním designu. Výsledkem tohoto bádání se stala stať v katalogu výstavy Móda v modré.  
Markéta Grill-Janatová dlouhodobě pracuje na tématu textilní produkce Křesťanské akademie v Praze a 
činnosti jejích návrhářů. Výsledky výzkumu byly částečně použity v příspěvku pro brněnské periodikum 
Textil v muzeu. Rovněž se zabývala utvářením textilní sbírky UPM v počátcích existence muzea a 
akvizicemi od významných evropských sběratelů historického textilu, především ze sbírky Franze Bocka. 
Výsledky by měly být publikovány v příštím roce. 
Marie Míčová se zaměřila na výzkum archivu Střední uměleckoprůmyslové školy v Praze období od 50. do 
90. let 20. století ve spolupráci s prof. Václavem Kubátem. Předmět výzkumu tvořila produkce studentů a 
pedagogů školy, písemné prameny k její historii a dále soukromá sbírka hraček, dokumentů a dalších 
pramenů Václava Kubáta, dlouholetého profesora a spoluzakladatele oboru hračka (nyní herní design) na 
této škole.  
 
Publikační činnost 
Konstantina HLAVÁČKOVÁ, Šílený hedvábník.  Zika a Lída Ascher: Textil a Móda, UPM v Praze – Slovart, 
2019. 

Eva UCHALOVÁ, Žena doby secese, in: Iva Knobloch (ed.), Odvaha a risk. Století designu v UPM, UPM 
Praha 2019, s. 114-127. 
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Eva UCHALOVÁ, Spolek Pražská móda 1921–1954, in: Společenská role módy po vzniku Československé 
republiky, sborník stejnojmenné konference, 27. 9. 2018, Národní památkový ústav, Praha 2019, s. 19-32. 

Markéta VINGLEROVÁ, Ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze, in: Maria Szadkowská (ed.), 
Božena Rothmayerová-Horneková a Alice Masaryková. Svěřenkyně a mentor 1926–1939, Muzeum hl. 
města Prahy 2019, s. 289-207. 

Markéta VINGLEROVÁ, Z Manily do Brna, Art & Antique, únor 2019, s. 28-32. 

Markéta VINGLEROVÁ, A rediscovered Innovation in Textiles, online sborník mezinárodní konference ICC 
v Utrechtu, 2018 (vyjde na webových stránkách ICOM). 

Markéta JANATOVÁ-GRILL, Liturgická výšivka období historismu aneb „návrat ku staré technice je 
nutností, mají-li ceny míti ruční práce zbožných paní a panen“, Textil v muzeu 15, 2019,  Brno: Technické 
muzeum v Brně, 2019, s. 39- 49. 

Marie MÍČOVÁ, Czech Toys and Art for Children, in: Lucie Vlčková – Mariana Kubištová (eds.), 100 years of 
Czech Design, Tokyo 2019, str. 183-184, str. 185-212 (popisky k obrázkům).  

Marie MÍČOVÁ, Rudolf Hájek (heslo), in: Biografický slovník českých zemí, 21. sešit H – Ham, Nakladatelství 
Academia a Historický ústav AV ČR, Praha 2018, s. 90-91. 
 
Další odborná činnost a práce s veřejností  
V průběhu trvání výstavy Šílený hedvábník provedla K. Hlaváčková zhruba sto dvacet komentovaných 
prohlídek určené různým zájmovým skupinám např. textilním výtvarníkům, zaměstnancům GHMP, 
textilním restaurátorům, kolegům z FF UK, zaměstnancům Puncovního úřadu a mnoha dalším. Vedle toho 
se věnovala také oficiálně vyžádaným prohlídkám (např. pro ministryni financí, sponzory, ředitele Českých 
center a další). Již v průběhu výstavy se začala připravovat a konzultovat možnost uvedení výstavy 
Šíleného hedvábníka v Českých centrech v New Yorku, Londýně a Paříži a především možnost reprízovat 
výstavu ve Fashion and Textile Museum v Londýně v následných letech. Během celého roku autorka 
věnovala také mnoho času spolupráci s novináři na přípravě článků o osobnostech Ziky a Lídy Ascher, 
např. opakovaně Vogue, Harper´s Bazaar aj., stejně jako spolupráci se stanicemi Českého rozhlasu a České 
televize. Byla spoluautorkou dramatizace životního příběhu Lídy Ascher pro Český rozhlas, aktivně se 
účastnila natáčení hodinového dokumentu Šílený hedvábník pro Českou televizi. Kromě výstavního 
projektu poskytovala široké konzultace kostýmní výtvarnici Kateřině Štefkové při přípravě kostýmů pro 
film o Emilu Zátopkovi připravovaný ČT. Odborně lektorovala také publikaci autorek Lucie Almášové a 
Zuzany Šídlíkové s názvem Zaostřeno na krásu /Karol Kállay, kterou vydalo nakladatelství Slovart. 
Eva Uchalová po celou dobu trvání výstavy Hana Podolská věnovala značný čas komentovaným 
prohlídkám, včetně konzultací s návštěvníky a potomky rodiny Podolských. Spolupracovala s řadou médií 
jako Český rozhlas, Česká televize a časopisy na naučně odborných i populárních pořadech a textech 
(např. rozhovor pro časopis Designum: Česká móda v UPM). Poskytla také odborné konzultace k projektu 
GAČR Civilizovaná žena: Ideál i paradox prvorepublikové vizuální kultury (VŠUP). Lektorovala knihu Heleny 
Jarošové, Jak rozumět odívání a módě. Na závěr výstavy Hana Podolská uspořádala derniéru, během níž se 
setkaly bývalé zaměstnankyně a zákaznice salonu ve 40. a 50. letech s potomky rodiny Podolských.   
Markéta Janatová Grill řešila dotazy k historickému textilu, konzultace k uložení historického textilního 
materiálu a liturgického textilu v depozitáři (Muzeum města Brna, Oblastní muzeum v Litoměřicích), 
rešerše pro badatele (např. středověké liturgické výšivky pro kolegyně z Halberstadtu). Věnovala se též 
přípravě inventury fondu liturgického textilu z majetku Provincie kapucínů, který je deponován v UPM. 
Markéta Vinglerová lektorovala překlad odborné textilní knihy Dressed od Shahidy Bari pro nakladatelství 
Paseka. Formou rozhovorů začala dokumentovat starší generaci textilních výtvarníků (jako např. s 
Helenou Kratinovou, Jenny Hladíkovou, Renatou Rozsívalovou). Značnou aktivitu si vyžádalo vypracování 
podkladů pro žádost programu NAKI (projekt "Textilní tiskařský průmysl v českých zemích. Identifikace, 
analýza, konzervování-restaurování a trvale udržitelné uchování tištěného textilu 19. a 20. století"). 
Spolupracovala také s Českou televizí. Intenzivně se též věnovala fondům zrušeného Textilního muzea v 
České Skalici, včetně inventury předmětů zapůjčených do nové expozice textilního tisku ve Dvoře Králové 
nad Labem. 
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Marie Míčová spolupracovala se Střední uměleckoprůmyslovou školou v Praze – Žižkov (v oblasti designu 
herních předmětů), s řadou badatelů (Oblastní galerie v Mostě, Muzeum loutek v Plzni, Středočeské 
muzeum v Roztokách, Zacheta National Gallery of Art ve Varšavě) a také s Českým rozhlasem a Českou 
televizí.  
Konstantina Hlaváčková byla členkou akvizičního poradního sboru v Domě gobelínů v Jindřichově Hradci. 
Eva Uchalová nadále působila ve vědecké radě a v poradním sboru pro akviziční činnost Muzea hl. m. 
Prahy a v poradním sboru pro akviziční činnost Národního muzea. Markéta Vinglerová se stala členkou 
poroty Bienále české krajky a klauzurních, bakalářských, magisterských komisí při státních zkouškách na 
VŠUP v Praze.  Marie Míčová byla nadále členkou poroty Správná hračka, jejímž pořadatelem je Sdružení 
pro hru a hračku a Asociace předškolní výchovy, a externí členkou dramaturgické rady festivalu hračky z 
přírodního materiálu Hračkobraní, které se koná v Kamenici nad Lipou. Dále byla členkou odborné komise 
MK ČR pro novelu zákona č.71/1994 Sb., v rámci odboru ochrany kulturních statků. Pokračovala ve vedení 
agendy vývozních povolení a osvědčení o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty. Celkem bylo přijato 
130 žádostí o trvalý vývoz a 24 žádostí o dočasný vývoz.  
 
Účast na konferencích, přednášky a prezentace  
Ve dnech 9. až 10. září proběhla v Multifunkčním sále UPM mezinárodní konference jako součást 
výstavního projektu Šílený hedvábník/ Zika a Lída Ascher. Záštitu poskytl Nick Archer, velvyslanec 
Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, a Eva Zažímalová, předsedkyně Akademie věd České 
republiky. Autorem koncepce konference, výběru přednášejících a tematických sekcí byla K. Hlaváčková. 
Přednášeny v českém a anglickém jazyce se simultánním překladem byly rozděleny do pěti tematických 
sekcí: Šílený hedvábník – Židovská emigrace na konci 30. let 20. století – Spolupráce textilních výrobců 
s umělci – Textil a móda – Textilní ateliéry na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Se svými 
příspěvky se účastnilo sedmnáct badatelů, z toho sedm badatelů zahraničních z Velké Británie, USA a 
Francie. 
Konstantina HLAVÁČKOVÁ, Good Design Pays, konference Šílený hedvábník, UPM, 9. 9. 2019. 
Konstantina HLAVÁČKOVÁ, Příprava výstavy Šílený hedvábník, Technické muzeum v Brně, 4.6. 2019. 
Konstantina HLAVÁČKOVÁ, Zika Ascher a jeho spolupráce s pařížskými domy haute-couture, Francouzský 
kulturní institut, 19. 5. 2019. 
Konstantina HLAVÁČKOVÁ, Osudy manželů Ascherových, Židovské muzeum, 3. 12. 2019. 
Konstantina HLAVÁČKOVÁ, Šílený hedvábník, Berounská akademie, 6. 6. 2019. 
Konstantina HLAVÁČKOVÁ, Dějiny odívání od starověku do současnosti, cyklus externích přednášek, 
Katedra scénografie, kostým a maska DAMU.  
Eva UCHALOVÁ, Oldřich Rosenbaum / Oldric Royce – Život s módou v Praze a v New Yorku, konference 
Šílený hedvábník, UPM, 9. 9. 2019.   
Eva UCHALOVÁ, Sbírka módy Uměleckoprůmyslového musea v Praze a počátky její prezentace v 60. a 70. 
letech 20. stol., přednáška k výstavě Odvaha a risk, UPM 16. 10. 2019. 
Markéta JANATOVÁ-GRILL, Výšivky mnoha stylů, přednáška na konferenci „Textil v muzeu/ Textilní ruční 
práce – zrcadlo ženského světa“, Technické muzeum v Brně, 4.- 5. 6. 2019. 

Markéta VINGLEROVÁ, Textilní výtvarnictví od 2. světové války do současnosti 
v textilních publikacích v knihovně UPM, přednáška v rámci Dne muzeí (knihovna UPM), 24. 4. 19. 
Markéta VINGLEROVÁ, "Začne se konečně mluvit o textilu?", přednáška v rámci projektu Škola myšlení, 
Plato, Ostrava, 20. 11. 2019. 
Markéta VINGLEROVÁ, Textilní výtvarnictví od 2. světové války do současnosti, UMPRUM, přednáška v 
rámci doktorandského studia, 26. 3. 2019. 
Markéta VINGLEROVÁ, Vyžití umělce ve vlastním oboru a jeho uplatnění v životě. Výuka textilu na pražské 
Uměleckoprůmyslové škole/Vysoké škole uměleckoprůmyslové", konference Šílený hedvábník, UPM, 9. 9. 
2019. 
Marie MÍČOVÁ, Loutka a hračka mezi dvěma válkami, přednáška v UPM, 5. 1. 2019. 
Marie MÍČOVÁ, komentovaná prohlídka, výstava Ladislav Sutnar, Loutky a hračky, foyer UPM, 29. 1.2019. 
Konstantina Hlaváčková, vedoucí kurátorka sbírky 
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V. Sbírka nábytku, prací ze dřeva, plastů a hodin   
 

Sbírka byla nově formulována s platností nového organizačního řádu muzea od počátku roku 2019 po 
osamostatnění sbírkových fondů kovů. Vedle početných souborů historického mobiliáře a kvalitativně 
zásadní kolekce mobiliáře moderny a meziválečného dekorativismu nabývá na významu a přitažlivosti 
design nábytku 2. poloviny 20. stol. a zejména sbírka plastů, jako badatelsky a akvizičně svébytná sekce, 
které se kurátorsky věnuje Mariana Kubištová. Sbírkový zájem o plasty má v UPM delší tradici, datovaný již 
od 60. let (M. Lamarová), a nadále se bude zaměřovat zejména na produkci domácích firem a 
spolupracujících návrhářů. Hlavním úkolem sbírky se v uplynulém roce stala účast na koncepční přípravě 
stálé expozice UPM. Vedle badatelské, odborné a administrativní práce si značný čas vyžádala řada 
zápůjček pro domácí a zahraniční výstavy, nezřídka spojených s nutnými rešeršemi, a rovněž posuzování 
četných akvizičních nabídek.  
 
Akvizice a péče o sbírky  
Menší kolekci mobiliáře z 1. čtvrtiny 20. století, s dobrým expozičním potenciálem, získala sbírka nábytku 
bezúplatným převodem od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.  
Převážně z darů od soukromých vlastníků se podařilo obohatit sbírku čs. designu nábytku a plastů druhé 
poloviny 20. století, kde se – přes snahu dřívějších kurátorů – stále nacházejí mezery. Zaměřili jsme se 
zejména na běžnější každodenní předměty, které však vhodně doplňují současnou sbírku designu z plastů 
(4 ukázky telefonních aparátů čs. výroby ze 60. – 80. let 20. století), a dále na materiálově a tvarově 
výjimečné objekty ze 40. a 50. let 20. století, u nichž očekáváme širší možnost výstavního uplatnění (křeslo 
"skandinávských" tvarů, ÚLUV, 50. léta, a 3 závěsná svítidla Josefa Hůrky, Napako, 40. – 50. léta). 
Sbírka nadále usilovala o zakoupení kolekce českého kubistického mobiliáře z majetku Nadace českého 
kubismu, obsahující unikátní doklady této výjimečné periody českého užitého umění (viz úvodní zpráva 
ředitelky). 
Ve sbírce pokračovala průběžná inventarizace, řešení finálních lokací a nezbytné konzervační práce po 
komplikovaných transferech sbírky nábytku do nového CD. Zahájena byla inventura rozsáhlého souboru 
expozičního interiéru pražské Obchodní a živnostenské komory ze Světové výstavy v Paříži 1900 (cca 100 
ks, včetně fotodokumentace, nového zaměření a odborného popisu).  
 
Prezentace sbírek 
Jiří Fronek se kurátorsky podílel na realizaci výstavy Odvaha a risk. Století designu v UPM, dále 
spolupracoval na výstavním projektu Západočeské galerie v Plzni Sobě ke cti, umění ke slávě: Sbírky a 
sběratelé 1600–1960. Mariana Kubištová spolupracovala jako spoluautorka na putovní výstavě 100 Years 
of Czech Design pro Japonsko (2019–2020). Intenzivně probíhaly práce na libretu a výběru exponátů pro 
stálou expozici. 
Sbírka také zajistila zápůjčky exponátů pro několik dalších významných projektů: Návraty paměti – výstava 
Centra pro dokumentaci majetkových převodů (9 položek); Stanislav Sucharda 1866–1916: Tvůrčí proces, 
NG v Praze ve spolupráci s ÚDU AV ČR; Socialistický sen – vize a realita, Regionální muzeum v Kolíně, (11 
ks mobiliáře); Spravedlnost bez bázně: Gallasové a Clam-Gallasové v Čechách, Oblastní galerie Liberec, (1 
ks); Litoměřický biskup Emanuel Arnošt z Valdštejna a jeho svět, Severočeská galerie výtvarného umění 
v Litoměřicích (3 ks); Jan Koula / vlastimil a novorenesančník, Západočeské muzeum v Plzni (kolekce 
nábytku); Alfons Mucha – Pioneer of Art Nouveau, putovní výstava UPM pro čtyři muzea v Číně (zápůjčka 
kolekce nábytku a prací ze dřeva).  
 
Vědeckovýzkumná činnost 
Jiří Fronek se dlouhodobě věnuje výzkumnému tématu Mistrovská díla evropské nábytkové tvorby 16.–19. 
století v českých sbírkách. Výzkum z předchozích let – italská majolika v uměleckém sběratelství, se 
zaměřením na proslulou sbírku Adalberta Lanny ml. a dalších – nově zúročil ve spolupráci na výstavním 
projektu a publikaci Sobě ke cti, umění ke slávě. Čtyři století uměleckého sběratelství v českých zemích 
(Marcela Rusinko, Vít Vlnas eds.). Aktuálně se také věnoval problematice postkubistické, abstraktně-
dekorativní morfologie v designu mobiliáře v Čechách po roce 1918 v souvislosti s projektem Josefa 
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Gočára z r. 1919/20 na úpravu a vybavení interiéru jídelny zaniklé secesní vily textilního továrníka Josefa 
Sochora ve Dvoře Králové. Podnětem se stala nedávná zásadní akvizice muzea – Gočárův příborník ze 
Sochorovy vily jako klíčová realizace ve vývoji českého užitého umění meziválečné doby. Byla dokončena 
rešerše a kompletace podkladů pro restaurování a restaurátorskou rekonstrukci chybějících prvků 
příborníku, podařilo se získat digitální kopie historické fotodokumentace tohoto nábytku z archivu NTM a 
zejména ze soukromého archivu někdejšího grafického závodu Jana Štence. Také se podařilo nalézt a 
identifikovat kolekci unikátních dobových fotografií v archivu UPM, které zachycují některé interiéry a 
části Sochorovy vily ve Dvoře Králové, dokumentující Gočárovy úpravy a dekorace stěn Františka Kysely. 
Reinventarizace obsáhlého souboru dekorativních panneau, mobiliáře a fragmentů ostění z expozičního 
interiéru pražské Obchodní a živnostenské komory ze Světové výstavy v Paříži 1900 se stalo podnětem pro 
zahájení výzkumu tohoto mimořádně významného souboru českého secesního užitého umění. Se 
zprovozněním Centrálního depozitáře bylo možné tento obsáhlý konvolut poprvé soustředit na jednom 
místě a zhodnotit stav jednotlivých položek, případně míru fragmentárnosti, a tedy možnosti pro budoucí 
samostatnou výstavní prezentaci. Pro Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových Jiří Fronek 
vypracoval souborné zhodnocení kolekce historického nábytku ve sbírkách Medy Mládkové.  V souvislosti 
s plánovanou revizí a změnou deponování se věnoval také výzkumu dalšího významného souboru 
secesního mobiliáře ve sbírkách UPM – jídelně architekta Kamila Hilberta. Jedná se o nábytkový soubor ve 
stylu vídeňské geometrické secese z doby kol. 1900, včetně řady doplňků, z původního interiérového 
vybavení jídelny-salonu v piano nobile plzeňského domu „U Treybalů“.  
Mariana Kubištová se v rámci spolupráce na grantu TAČR (vedeném Ivou Knobloch) věnovala historii 
městského mobiliáře a outdoorového nábytku, výzkum zúročí v odborné stati a spolupráci na výstavě. 
Dalším výzkumným tématem M. Kubištové byly výtvarné galerie provozované knižními nakladatelstvími 
v letech cca 1880–1948. Dlouhodobě se zabývá historií zpracování plastických hmot v českých zemích a 
jejich využití v designu (výsledky bádání plánuje využít v publikacích v roce 2020). 
 

Publikační činnost 

Jiří FRONEK, Jubilejní výstava umělecko-průmyslových prací družstva Artěl, ateliéru pro výtvarnou práci, 
20. listopadu – 31. prosince 1918, in: Iva Knobloch (ed.), Odvaha a risk: Století designu v UPM, Praha 2019, 
kap. I., s. 12-19. 

Jiří FRONEK, Talíř s výjevem Snu Konstantina Velikého [a další], in: Sobě ke cti, umění ke slávě: Sbírky a 
sběratelé 1600–1960, Marcela Rusinko, Vít Vlnas (eds.), Brno 2019, s. 38-39, 89-92, ISBN 978-80-88027-
35-5. 

Mariana KUBIŠTOVÁ – Lucie VLČKOVÁ (eds.), 100 years of Czech Design (kat. výstavy), I.D.F. Inc., Tokyo a 
Uměleckoprůmyslové museum v Praze 2019. 
 
Další odborná činnost a práce s veřejností 
Mariana Kubištová vypracovala recenzní posudek textu „Nemůžeme tam dát nějakého kopáče!“ Program 
výzdoby pražského metra v sedmdesátých letech 20. století, který vyšel v časopise Umění 6/ 2018; dále 
recenzní posudek knihy Vize modernosti: Rudolf Sandalo 1899–1980 (Muzeum města Brna); připravila 
odborné vyjádření k „Výtvarné pozůstalosti interiérového designéra Radima Ulmanna“ pro město 
Klimkovice (září 2019).  Také poskytla konzultace k rekonstrukci interiéru barrandovských teras, 
(únor/březen 2019), konzultace k výstavě o designu ve střední Evropě 1948–1956 „Cold Revolution“ 
Galerie Zacheta ve Varšavě (listopad 2019); a také konzultace pro ročníkovou práci Nelly Kolertové 
„Kubistický interiér“ (listopad 2019). Podílela se též na přípravě žádosti NAKI „Textilní tiskařský průmysl 
v českých zemích“ společně s M. Vinglerovou, březen – duben 2019. 
Jiří Fronek měl spolu s Marií Míčovou na starosti agendu vývozních povolení a osvědčení o prodeji a 
vývozu předmětů kulturní hodnoty. Vypracovával posudky k žádostem o vydání osvědčení podle zákona č. 
71/1994 Sb. o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty – četné soubory historického nábytku, hodin, 
porcelánu a keramiky.  
M. Kubištová působila jako členka Akademie Czech Grand Design. 
 
Přednášky, vystoupení, konference 
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Jiří FRONEK, Jubilejní výstava družstva Artěl v roce 1918, přednáška z cyklu věnovaného výstavě Odvaha a 
risk: 12 výstav designu v UPM, přednáškový sál historické budovy UPM, 9. 10. 2019. 
Mariana KUBIŠTOVÁ, Krásná jizba a její konkurence, přednáška z cyklu věnovaného výstavě, přednáškový 
sál historické budovy UPM, 8. 1. 2019. 
Mariana KUBIŠTOVÁ, exkurze studentů designu FA ČVUT v CD UPM, 10. 5. 2019. 
Mariana KUBIŠTOVÁ, Moderní materiály ve sbírkách Uměleckoprůmyslového musea v Praze, příspěvek na 
konferenci „Péče o moderní materiály v muzeích, galeriích, knihovnách a archivech“, VŠCHT, 6. 9. 2019. 
Jiří Fronek, vedoucí kurátor sbírky 
 
 
 
 
 
VI. Sbírka prací z kovů a různých materiálů  
 

Sbírkové oddělení bylo podle nového organizačního řádu vyděleno z předchozího sbírkového oddělení 
prací ze dřeva, kovů a různých materiálů. Byl tak vytvořen štíhlejší útvar s lépe vymezenou odbornou 
gescí. Hlavním úkolem všech členů sbírky se pro rok 2019 stala příprava nové stálé expozice v historické 
budově UPM (včetně ideové garance a detailní náplně jednotlivých oddílů expozice či spolupráce při 
konzervaci a restaurování exponátů). Spravovaný sbírkový fond byl kromě níže uvedených odborných 
projektů členů oddělení v průběhu roku 2019 dále využit též při badatelských návštěvách z tuzemska i 
zahraničí. 

 
Akvizice a péče o sbírky 
Díky mimořádné dotaci MK se podařilo do sbírek odkoupit mešní kalich z raného 18. století, zdobený 
emailovými medailony s figurami Nejsvětější trojice a polopostavami světců. Kalich byl UPM spravován 
coby konfiskát od roku 1950 a v roce 2014 v restitučním řízení navrácen předchozímu majiteli z řad 
církevních institucí, který muzeu umožnil dílo i nadále využívat ve výstavách a expozicích a později 
souhlasil s jeho prodejem zpět do muzejních sbírek. O kvalitní předmět typově i stylově charakteristický 
pro určité období byla nákupem obohacena také podsbírka šperku (jde o empírovou sponu z železné 
litiny). Pro tutéž podsbírku byl koncem roku připraven dar autorských šperků Zdeny Mašatové, nabídnutý 
autorkou včetně bohaté dokumentace jejího životního díla (dar administrativně dokončen 2020). Z darů 
skromnějšího rozsahu lze zmínit litinové náušnice z 19. století nebo bižuterní závěs z 20. století s motivem 
trikolóry. Neúspěšná byla bohužel jednání o nákupu secesního hřebene do vlasů ve stylu Marie 
Křivánkové.  
Sbírku obecných kovů v roce 2019 rozšířily zejména předměty interiérového vybavení, konkrétně šlo o 
nákupy dvou předmětů funkcionalistického stylu (svítidlo a mísa na ovoce, obé v chromovaném kovu).  
Zásadním způsobem se podařilo urychlit inventarizace akvizic, omezené na minimum v letech stěhování 
sbírek a tvorby nové lokace v centrálním depozitáři. Z dlouhodobého uložení v Lemberku byl do 
centrálního depozitáře převezen konvolut svítidel a mříží. Proběhla revize předmětů, vystavených na 
zámcích v Duchcově a v Doudlebech nad Orlicí. V depozitáři drahých kovů byl realizován nový způsob 
uložení podsbírky pečetidel. U zásuvek s dalšími typy předmětů průběžně probíhala kontrola ukotvení 
předmětů a popisů adjustačních prvků i předmětů samotných.  
 
Prezentace sbírek 
Z výstav pořádaných UPM v historické budově přispěla sbírka k realizaci výstav Odvaha a risk a Návraty 
identity, z výstav UPM v zahraničí šlo o projekty Alfons Mucha – Pioneer of Art Nouveau (Čína) a 100 Years 
of Czech Design (Japonsko). Mimo sbírkový fond UPM sbírka realizovala dvě výstavy šperku v historické 
budově (foyer). Výstavu Téma: Šperk koncepčně připravili pedagogové Katedry designu Technické 
univerzity v Liberci. Naopak výstava Čas v nás – Jana Machatová a Peter Machata (Významový potenciál 
současného šperku) byla kurátorsky připravena Petrou Matějovičovou a doprovázel ji standardní odborný 
program (vše ve spolupráci s vystavujícími umělci). 
Michal Stříbrný se odborně podílel na podobě výstavy Stanislav Sucharda (1866–1916), společném 
projektu ÚDU AV ČR a NGP (Veletržní palác).  
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Také pro rok 2020 pracovníci sbírky spolupracovali na přípravě výstav s autorským podílem UPM, např. o 
osobnosti Vojtěcha Lanny (foyer HB UPM) či na přípravě expozice textilního tisku ve Dvoře Králové. 
Pokud jde o významné zápůjčky děl z historického fondu oddělení, v tuzemsku byly v roce 2019 veřejnosti 
představeny mj. výstavy Český a římský král Václav IV.: Gotické umění krásného slohu kolem roku 1400 
(Správa Pražského hradu); Sobě ke cti, umění a slávě. Čtyři století uměleckého sběratelství v českých 
zemích (Západočeská galerie v Plzni); Litoměřický biskup Emanuel Arnošt z Valdštejna a jeho svět 
(Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích); Spravedlnost bez bázně: Gallasové a Clam-
Gallasové v Čechách (Oblastní galerie v Liberci); Jan Koula / národopisec a novorenesančník (Západočeské 
muzeum v Plzni). Životnímu stylu druhé poloviny 20. století byla věnována výstava Socialistický sen – vize 
a realita (Regionální muzeum v Kolíně). Tvorbu osobnosti veřejně činné ve stejném období prezentovala 
výstava Jozef Soukup: glyptik, šperkař, sklář, medailér (Muzeum Českého ráje v Turnově), současnou 
podobu uměleckého šperku v Čechách pak projekt re/Generace, realizovaný posledně jmenovanou 
institucí. Pokud jde o zápůjčky do stálých expozic, lze zmínit zejména novou instalaci NGP ve 
Schwarzenberském paláci. Ze zahraničních zápůjček stojí za zdůraznění projekt Chaumet en Majesté 
(Chaumet, Grimaldi Forum – Monaco), který do kontextu šperkařské tvorby pro panovnické dvory 
empírové Evropy zařadil dámskou soupravu s mikromozaikou z fondů UPM.  
Pro rok 2020 se členové oddělení podíleli mj. na přípravě zápůjček na výstavu Uprostřed Koruny české: 
Gotika a raná renesance ve Východních Čechách (Muzeum východních Čech v Hradci Králové) či projekt 
Ryba na talíři (Národní zemědělské muzeum v Praze).  
 
Vědeckovýzkumná činnost 
Petra Matějovičová, kurátorka sbírky drahých kovů a různých materiálů, pokračovala ve zpracování 
tématu Antická kultura jako zdroj inspirace ve šperku, řešeném zároveň jako disertační práce na FF UK 
(termín obhajoby 2021). V roce 2019 se dále soustředila na postižení rolí šperku v evropském malířství a 
definici způsobů, jakými šperk samotný pracuje s fenoménem času (obé prozatím prezentováno formou 
přednášek na půdě UPM i mimo ni).  
Michal Stříbrný, kurátor sbírky obecných kovů, se účastnil řešení grantu NAKI: Plakát jako nástroj 
komunikace a kulturně-historický pramen (hlavní řešitelky Lucie Vlčkové), a to v roli vedoucího databáze 
(v roce 2019 dokončena příprava podkladů a zahájena digitalizace – export informací z programu 
Museionu do webové databáze e-sbirky.cz). V rámci spolupráce UPM s jinými institucemi pokračoval coby 
technologický specialista pro oblast plaket a medailí v řešení projektu ÚDU AV ČR a NGP, zaměřeného na 
dílo Stanislava Suchardy. Michal Stříbrný se dále zabýval výzkumem dokumentace kovaných prací 
v archivních materiálech s vazbou na dílo Josefa Fanty.  
 
Publikační činnost 
Petra MATĚJOVIČOVÁ, Historický a súčasný šperk / Historical and Contemporary Jewellery, in: Karol 
Weisslechner (ed.), Laboratory Permanentium / Permanent Laboratory. Inovácie klasických a nových médií 
v odboroch keramiky, skla a umeleckého šperku, Bratislava: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, 
2018, s. 29-33, ISBN 978-80-8189-024-6 (vyšlo 2019). 
 

Michal STŘÍBRNÝ, Kov, in: Lucie Vlčková (ed.). Krásná jizba DP: design pro demokracii 1927–1948, Praha: 
Uměleckoprůmyslové museum, 2018, s. 232-259. ISBN 978-80-7101-180-4. 

Michal STŘÍBRNÝ, Soubor exponátů Odborné školy pro umělecké zámečnictví v Hradci Králové, in: ACTA 
MUSEI BOHEMIAE BOREALIS, Liberec: Severočeské muzeum, 2019, s. 210-219. 

Další odborná činnost a práce s veřejností 
Petra Matějovičová poskytovala konzultace kolegům z jiných veřejných institucí v tuzemsku (NPÚ, 
Moravské zemské muzeum v Brně, Zdravotnické muzeum NLK) i zahraničí (UMCS Lublin, University of 
Kent, ICAR-US = International Centre for Archival Research), a to zejména pro oblast historického šperku 
(např. had jako motiv renesančního šperku; raně barokní šperk střední Evropy; patriotické motivy a 
příbuzné prvky ve šperku 18. a 19. století), dále na téma amuletů 16. – 19. století, liturgických předmětů a 
jejich provenience (převody předmětů liturgické povahy do sbírek jako následek politických změn po 
1948). Soukromí dotazovatelé se na kurátorku obraceli mj. v oblasti šperkových souprav z dutého zlata po 
r. 1850; emailérských prací raného 20. století; produkce příborů v 19. století. V oblasti současného 
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českého šperku se pohybovala pokračující spolupráce s redakcí časopisu Material Times. Příbuzných témat 
se týkalo setkání nad díly studentů i absolventů ateliéru K.O.V. na UMPRUM (výběr děl pro zahraniční 
prezentace ateliéru). K hlubšímu poznání díla Svatopluka Kasalého vedl workshop na půdě centrálního 
depozitáře UPM, při kterém se podařilo propojit muzejní fond s díly v majetku autorovy rodiny.  
Konzultace poskytované Michalem Stříbrným kolegům (např. z Muzea stříbra v Kutné Hoře) i soukromým 
žadatelům se týkaly mj. historických polychromovaných mříží či hliníkových příborů 20. století. Michal 
Stříbrný také koordinoval externí restaurování galvanoplastických předmětů ze sbírek UPM v expozici na 
zámku Kratochvíle (NPÚ), pro Suchardovu vilu v Praze vypracoval plán dlouhodobého uložení a 
preventivní konzervace sbírky plaket a medailí, pro nákupní komisi NTM pak posudek k potenciální 
akvizici. Působil jako recenzent pro periodika Fontes Nissae a Brno v minulosti a dnes.  
Milena Hořická, správkyně depozitáře drahých kovů a různých materiálů vypracovala rešerši k siluetovým 
portrétům ze slonoviny ve fondu UPM pro doktorandku FF UK.  
K dalším formám prezentace sbírky na veřejnosti patřila odborná spolupráce na pořadech České televize 
(v roce 2019 zejména na téma středověkých nádob, šperků a ozdob z tzv. Karlštejnského pokladu).  
 
Přednášková a pedagogická činnost, účast na konferencích a sympoziích 
Petra MATĚJOVIČOVÁ, Nadčasově aktuální šperk Pavla Herynka, přednáška v Muzeu umění Olomouc – 
Divadlo hudby, 25. 3. 2019. 

Petra MATĚJOVIČOVÁ, Šperk ve výtvarném umění – role šperku v evropské kultuře 13. – 18. stol., 
UMPRUM, 19. 12. 2019. 

Michal STŘÍBRNÝ, Kované doplňky v architektuře J. Fanty, příspěvek na 38. mezinárodním kovářském 
sympoziu Hefaiston, 22. 8. – 25. 8. 2019. 

Petra Matějovičová vyučovala předmět Dějiny evropského šperku (Fakulta umění a designu Ladislava 
Sutnara ZČU v Plzni), účastnila se na FF UK výuky předmětu Selected Topics from the Czech Art History  
pro studenty programu Erasmus.  V roli školitelky-konzultantky se účastnila obhajoby disertační práce na 
téma současného šperku: Logika reprezentace (VŠVU v Bratislavě). Stejně jako v minulých letech byla 
členkou komisí pro obhajoby závěrečných prací Ateliéru Design kovu a šperku FDULS ZČU v Plzni a nově i 
komise pro státní závěrečné zkoušky tamtéž. 
 

Michal Stříbrný konzultoval závěrečné práce studentů restaurátorských oborů (VŠCHT v Praze, VOŠ 
Turnov), přičemž se podílel též na výběru předmětů pro tyto práce ze sbírek UPM.  
Petra Matějovičová, vedoucí kurátorka sbírky 
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Centrum designu a užitého umění 
 

Zkušební rok Design centra užitého umění a designu/ designu(p)m. Jako nově formulovaný metodický 

úsek se soustředil ve zkušebním roce na tři základní oblasti a to úkoly, vyplývající z mezinárodních akcí, 

prezentací a networkingem, úspěšně se sledovaly zcela nové aktuální oblasti designu, na něž je upřena 

světová expertní pozornost. Významně se mohl prohloubit výzkum v oblastech designu, kterým se naopak 

dostatečná pozornost nevěnuje. 

- V červnu 2019 bylo uspořádáno Designu(p)m centrem symposium Efemérní struktury, jež se 

věnovalo designu výstav z hlediska historie a současnosti a v souvislosti s architekturou. 

Symposium se uskutečnilo v Muzeu Trienále v Miláně, a to v rámci Týdne architektury a XXII. 

Trienále v Miláně 

- centrum se účastnilo aktivně konference o uměleckém školství u příležitosti 100. let založení 

Bauhausu v Bratislavě v 26. 9. 2019 

- centrum společně s kolegyněmi v budapešťském Muzeu užitého umění připravilo konferenci o 

českém designu a jeho institucionálních strukturách, jež proběhne na podzim 2020 

- centrum se zapojilo do mezinárodní spolupráce na výzkumu a prezentaci sociálního bydlení ve 

střední Evropě, které iniciovalo Muzeum užitého umění v Berlíně 

-  centrum podpořilo projekt ve zcela nové oblasti designu, tzv. design fiction. Projekt Denisy Kery a 

Petra Šourka pod názvem Lithopy byl představen na XXII. Trienále v Miláně a získal prestižní 

Digital Dozen Award Kolumbijské Univerzity v New Yorku 

- centrum se zapojilo do výzkumu muzejního a outdoorového nábytku v souvislosti s vývojem tzv. 

„chytré židle“ pro expozici UPM. Projekt realizuje UPM a firma mmcité a podpořila jej agentura 

TAČR 

- centrum systematicky zkoumá plastické hmoty, jejich užití a muzejní provoz, ve spolupráci 

s dalšími institucemi (VŠCHT) 

- centrum spolupracuje úzce s Kaplicky Centre na zpřístupnění díla Jana Kaplického v oblasti 

designu, první fáze – zpřístupnění databáze díla Jana Kaplického proběhne již v roce 2020. 

 

Iva Knobloch, vedoucí centra 
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Oddělení prezentace sbírek, produkce 

 
Oddělení prezentace sbírek od svého vzniku v r. 2005 je vedeno snahou o dosažení optimální rovnováhy 

mezi poptávkou veřejnosti, odbornými ambicemi vedení a kurátorů muzea, finančními možnosti, 

personálními možnostmi, kompetencemi a disponibilním časem, kapacitními a technickými limity fundusu 

a prostor.  

Za tím účelem se snaží zformulovat a zpřesňovat výstavní plán, jenž by měl mít jistou žánrovou vyváženost 

a časovou a prostorovou provázanost v rámci schváleného rozpočtu a požadavků na prezentaci výsledků 

vědecké činnosti, spolupráce se zahraničím a domácími odbornými a vzdělávacími institucemi.  Ve svém 

úsilí je zcela závislé na úrovni a erudici odborné práce kurátorů muzea a její koordinace. Plán na další rok 

sestavovaný v květnu tak obvykle tvoří projekty dlouhodobě připravované ve spolupráci se zahraničními 

subjekty nebo ze zahraničí převzaté, dále vlastní projekty a projekty z různých důvodů opožděné či 

projekty výroční. Ty mívají bilanční charakter a vznikají často ve spolupráci s jinou odbornou, zájmovou 

nebo vzdělávací institucí. K tomu se přimykají drobnější projekty, o nichž panuje shoda, že jsou nenáročné 

na finance a přípravu a poutavé pro veřejnost (typicky pro výstavní sály v Domě U Černé Matky Boží). 

Výsledný soubor navržených projektů oddělení prezentace přetvoří ve výstavní plán a z toho vyplývající 

položkové rozpočty nákladů a výnosů s přesností na desítky tisíc Kč, které pak spolu s ekonomickým 

oddělením předkládá zřizovateli. Ediční plány stanoví hlavní kurátor muzea. Takto vzniklý plán pak nutně 

dozná během roku řady změn podle výše přidělených prostředků případně vlivem jiných úkolů.  

Prezentace se snaží objasnit způsob přípravy projektů a nezbytnost včasných podkladů předkládáním 

harmonogramů, návrhů na smlouvy a požadavků na vymáhání dohodnutých podmínek. Příprava a 

realizace výstavy je stejně jako u vydavatelské činnosti totiž činnost závislá na dílčích krocích a co se 

zanedbá na začátku, na konci se už nedožene. Resp. dožene, ale je to poznat.  

S otevřením historické budovy po rekonstrukci (na podzim 2017) došlo k násobnému nárůstu počtu 

výstavních projektů. Prezentace byla oddělena od edukace a PR oddělení a posílena o jednu produkční, 

disponuje nadále jen jednou redaktorkou a jedním registrem a ostatní se zajišťuje externě. Zajišťuje 

rovněž přípravu, výrobu a distribuci publikací, což je starost vedoucího, jenž se opírá o součinnost 

s redaktorkou a jednou osobou v knihovně, která vede sklad. Účetnictví vede ekonomické oddělení. Knihy 

v počtu od čtyř do deseti ročně vznikají jednak jako výsledky vědecké činnosti, jednak k výstavám doma i 

v zahraničí a jednak jako vlastní průvodce k expozicím většinou ve spolupráci se spoluvydavatelem. 

Bohužel pro tituly vědecké činnosti je často nemožné spoluvydavatele najít, takže takové tituly vycházejí 

v malém nákladu za vysoké prostředky z vědy a výzkumu, k nimž muzeum přidává z rozpočtu. Distribuce je 

zajištěna prodejem skrze fy Modernista včetně e-shopu a součinností několika desítek distributorů 

převážně v Praze na základě komisního prodeje. Naším hlavním spolupracovníkem se stalo nakladatelství 

KANT, s nímž jsme realizovali nejvýznamnější tituly (Koudelka, Krásná jizba, Poetická architektura), 

následované tradičním Arbor Vitae Societas a Slovartem (Ascher), příp. jinými.  

Příprava výstav a stálých expozic zabírá největší část práce oddělení prezentace, ale zdaleka to není práce 

jediná. Soustředí se také na další služby pro návštěvníky, ať už je to péče o podobu budovy, koordinace 

edukačních aktivit s výstavami, provádění specifických skupin, psaní textů o budově, některé akce 

nájemců prostor, péče o informační systém, pokladní systém a další poskytované služby jako je restaurace 

a součinnost s obchodem. Cílem je udržet úroveň danou představou o cílové podobě muzea po 

rekonstrukci. To se vcelku daří, byť stále chybí ten hlavní článek, a to je stálá expozice. Tím větší jsou 

nároky dané prostorem, jenž je třeba vyplnit výstavami do doby zahájení stavby expozice. Nicméně se 
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podařilo v loňském roce realizovat druhý sál dlouhodobé expozice Plejády skla a vytvořit předpoklady pro 

zahájení stavby expozice ve 4 NP v dohledné době. 

Výraznou pomocí je flexibilnost výstavního fundusu, zejména paneláže Dytec, který jsme pořídili 

v předchozích letech. Umožňuje relativně rychlou stavbu výstav v doplnění s trojrozměrným fundusem – 

vitrínami, který se buď nově vyrábí, nebo používá starší, ale inovativním způsobem, který současně snižuje 

výrazně náklady. Stavba výstav je náročný proces nejen na organizaci a koordinaci, ale také na množství 

profesí. Výstavní skupina čítá jen tři lidi, takže je nezbytné ji po dobu stavby výstavy doplnit na min. tři 

týdny dalšími čtyřmi až osmi pracovníky. Stěhování exponátů, přípravu a výrobu grafiky a úpravu 

zabezpečení a instalaci osvětlení zajišťují rovněž externisté. Snažili jsme se mít pokryté tyto práce 

rámcovými smlouvami, ale ne vždy je to pro rozmanitý charakter služeb možné. Vlastními silami tak 

zajišťujeme pouze tři výstavy ročně v Galerii Josefa Sudka, které se váží na sbírkový fond muzea a dvě až 

tři výstavy v Domě U Černé Matky Boží. 

Významnou část práce prezentace tvoří spolupráce se zahraničními subjekty ať už při reprezentaci ČR 

expozicí na Trienále v Miláně nebo putovních výstavách v Japonsku a v Číně. Výjimečnou spoluprací na 

výstavě na západ od našich hranic je snaha o reprízu výstavy Zika Ascher v Londýně, pro niž muzeum 

vytváří podmínky dlouhodobě a malá výstava v New Yorku, další spolupráce se omezuje na zápůjčky 

jednotlivých exponátů nebo menších souborů a poskytování podkladů pro reprodukce.   

 

Dušan Seidl, vedoucí prezentace sbírek 
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Oddělení komunikace a marketingu 
 
Oddělení se v roce 2019 se soustředilo na cílené reklamní kampaně a na udržení vysokého standardu 

komunikace s médii. Navázali jsme úzké vztahy s odděleními marketingu a propagace dalších 

příspěvkových organizací MK. Při propagaci společných projektů jsme se spojili například s Muzeem hl. m. 

Prahy, Galerií hl. m. Prahy, Muzeem skla Portheimka, Západočeským muzeem v Plzni, IGS Nový Bor a 

dalšími. Navázali jsme vztahy s českými centry v Paříži a New Yorku a přispěli jsme tak k tomu, že se počítá 

s výstavou Šílený hedvábník i v zahraničí. Spolupracovali jsme s institucemi, které nám pomohly 

v komunikaci se specifickou cílovou skupinou jako například Skandinávský dům u výstavy Tapio Wirkkala – 

ikona finského designu či velvyslanectví Velké Británie během téměř celoroční spolupráce při propagaci 

klíčového projektu muzea Šílený hedvábník.   

Personálně a organizačně jsme zajistili prezentaci UPM na veletrzích o cestovním ruchu na stánku MK 

včetně doprovodných přednášek (17. – 20. 1. GO Regiotour Brno, 21. – 24.2. Památky, Muzea, Řemesla 

Výstaviště Praha) a ve spolupráci s Prague Tourism na veletrhu ITF Slovakia Tour ve dnech 24. – 27. 1. 

Společně s ředitelkou knihovny jsme zajistili účast UPM na Den otevřených dveří na Ministerstvu kultury 

ČR 28. 9. 2019 

Pokračovali jsme a budeme i nadále pokračovat ve spolupráci s PIS, kde se podílíme na proškolování 

průvodkyň a organizování hromadných návštěv zahraničních skupin.  

Kompletně jsme připravili a zorganizovali na 30 akcí muzea, během roku to bylo 21 vernisáží, tři křty knih a 

dále promítání a besedy pro zaměstnance UPM. Celkem jsme zrealizovali 19 PR a komunikačních kampaní 

k výstavám a krátkodobým expozicím, které proběhly ve všech pobočkách muzea. Klíčovým projektem byl 

Šílený hedvábník, pro který jsme získali mediální partnerství ČRo a České televize. Podíleli jsme se na 

přípravě a propagaci související mezinárodní stejnojmenné konference. Ve spolupráci se studiem Zdeňka 

Lhotského a režisérem Pavlem Štinglem naše oddělení produkčně zajistilo akci Sarkofág pro královnu (5. 

až 15. června) a projekt TO CACHE NOMAD, multimediální projekt manželů Kubinských.  

V dubnu jsme spustili nové webové stránky. Stránky, které jsme kompletně naplnili novým textovým i 

obrazovým obsahem, se staly významným komunikačním nástrojem.  Návštěvnost stránek je kolem 2000 

návštěv za týden a kontinuálně roste. Pokud sledujeme návštěvníky našeho webu z ciziny, je jich 

jednoznačně nejvíc z USA a západních evropských zemí (Velká Británie, Německo, Francie). 

Pro nemožnost obsazení obchodního referátu v muzeu naše oddělení zajišťuje komerční pronájmy 

volných výstavních prostor a Multifunkčního sálu. Během roku proběhlo v režimu pronájmu více jak 30 

akcí. Mezi ně patří i kulturní akce jako například jarní a podzimní zahajovací beseda s autory na v rámci 

Velkého knižního čtvrtku, koncerty sousední Pražské konzervatoře, koncerty komorních těles České 

filharmonie či koncerty spolku Venture. Mezi nejvýraznější komerční klienty v roce 2019 patřilo 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které pravidelně u nás pořádá konference. V prvním pololetí u nás 

probíhaly workshopy DesignŠkoly Barbory Venter. Mezi komerční akce patří i speciální komerční prohlídky 

s kurátorem ve výstavách Hana Podolská a Šílený hedvábník. Dále jsme se věnovali přípravě kampaně 

k připravované stálé expozici.  

 

Michaela Kindlová, vedoucí komunikace a marketingu 
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Oddělení edukační a lektorské 
Edukační oddělení UPM se v roce 2019 zaměřilo na koncepci a realizaci edukačních programů pro 
všechny typy škol (pro předškolní skupiny, I. a II. stupeň ZŠ, komentované prohlídky výstav pro SŠ a 
gymnázia v návaznosti na rámcové vzdělávací plány škol), na zkvalitnění servisu pro pedagogy a 
zajištění jejich informovanosti o programové nabídce UPM. V rámci dlouhodobé spolupráce s PedF 
UK v Praze realizovalo rovněž semináře muzejní edukace pro studenty učitelství kateder výtvarné 
výchovy, dějepisu a občanské výchovy. 
Na nové webové stránky umisťuje servis pro pedagogy k probíhajícím výstavám (pracovní listy, metodiky, 
doporučenou literaturu), a organizuje speciální komentované prohlídky výstav a expozic pro pedagogy, 
jejichž součástí je i představení edukačního programu pro školy. Oddělení edukace vytvořilo nový 
čtvrtletní elektronický newsletter pro školy a obsahově připravilo podklady pro všechny edukační 
programy pro jejich propagaci na webu a Facebooku UPM včetně měsíčních programových letáků. 
Oddělení připravuje studijní materiály pro průvodkyně, převzalo agendu objednávek programů a 
postupně vybralo nejvhodnější variantu elektronického rezervačního systému. 
Rozvoj systematické edukační činnosti pro školní skupiny ovšem zásadním způsobem limituje personální 
obsazení oddělení, které je dosud tvořeno pouze jedním pracovním úvazkem a jednorázovými externími 
smlouvami na koncepci a realizaci souborů programů pro školy k vybraným krátkodobým výstavám.  

V rámci tzv. programových úterků v UPM, tedy cyklů vzdělávacích programů pro veřejnost, bylo 
realizováno celkem 52 programů s 1163 účastníky, což představuje průměrnou účast 22 osob na 
jeden program. Největší zájem byl o programy k výstavám Hana Podolská, legenda české módy a 
Šílený hedvábník. Zika a Lída Ascherovi: textil a móda. 
Hlavní budovu UPM v roce 2019 navštívilo celkem 183 školních skupin, což znamená téměř tři tisíce žáků a 
studentů. Dům U Černé Matky Boží navštívilo 58 školních skupin, tedy téměř třináct set řáků a studentů.  
Za celý rok oddělení edukace zorganizovalo 254 komentovaných prohlídek, 21 přednášek, 34 
specializovaných edukačních programů, 12 rodinných výtvarných dílen, dvě celodenní výtvarné dílny, osm 
kubistických vycházek a deset seminářů pro studenty. 
 
Vladimíra Sehnalíková, vedoucí edukačního oddělení 
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Oddělení evidence sbírek 
 

V roce 2019 se sbírkový fond muzea rozrostl o 118 čísel přírůstků, což představuje 1177 předmětů či jejich 
souborů a tvoří třetinový nárůst ve srovnání s předchozím rokem. Počet přírůstků odpovídá počtu 
uzavřených darovacích či kupních smluv. Nákupy z toho činily 24 položek celkem za 2 031 783, - Kč, z nich 
4 položky byly získány prostřednictví dotací MK ČR (1 277 270,50-Kč), darem přišlo 89 položek.  Z fondu 
ISO/C byl zakoupen barokní kalich, významná pragensie z doby po roce 1700 za 380 000,-Kč. Jednalo se o 
zpětný odkup z restituce církevního majetku. Další 3 položky byly realizovány z prostředků MK na 
vytvoření stálé expozice UPM od předních českých soudobých sklářů, a to 2 velká osvětlovací tělesa od 
Rony Plesla a Maxima Velčovského, skleněná instalace Václava Cíglera a Michala Motyčky „Černá brána II“ 
a plastika z foukaného skla „Myslitel“ od Martina Janeckého. Tato díla jsou již nyní představena veřejnosti 
v expozici Plejády skla.  

Z dalších významných akvizic bychom uvedli mimořádný nákup významného bohemika z vídeňského 
Dorothea – tapetu s malbou exotické krajiny od Antonína Machka (kvaš na hedvábí) z doby kolem 1800.  
Pět položek do sbírky skla a fotografie darovali UPM umělci ze zahraničí (USA, Kanada, Nizozemsko, 
Francie a Slovensko). Sbírka textilu se obohatila mimo jiné o 8 darů modelových oděvů ze salonu Hany 
Podolské, což představuje reakci na velmi úspěšnou loňskou výstavu. K mimořádným akvizicím patří také 
2 soubory tapiserií Jana Hladíka, 15 kusů (z pozůstalosti) a jeho manželky Jenny Hladíkové, 10 kusů. Výběr 
z nich je vystaven v multifunkčním sále UPM. Významné autorské konvoluty získala také sbírka fotografie 
(Zdeněk Merta, Pavel Dias, Tomáš Fassati, Miroslav Podhrázský a další). Ve spolupráci s Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech majetkových byl převeden do UPM kvalitní soubor nábytku.  

Z evidence byly vyřazeny 2 položky (14 předmětů). Inventurou prošlo 14 383 předmětů či jejich souborů. 
Revidované položky jsou průběžně zaznamenány do inventárních knih.  

Do II. stupně evidence (systematické) bylo převedeno 212 položek kromě sbírky fotografie, grafiky, knihy a 
plakátů, které si vedou tuto evidenci samostatně. CES je aktualizován průběžně, a to za všechny sbírky v I. 
i II. stupni společně. Do Museionu bylo přepsáno z inventární knihy 202 karet v II. stupni evidence, I. 
stupeň evidence je do elektronického systému vkládán průběžně. Dále byla organizována školení a 
konzultace u firmy Musoft v úrovni pokročilé znalosti práce se systémem.  

Sbírkové fondy a evidence UPM prošly v roce 2019 hloubkovou kontrolou NKÚ (srpen – listopad). Kontrola 
vyžadovala intenzívní součinnost v této oblasti v podobě přípravy dokumentů, sestavování přehledů, 
písemné zodpovídání dotazů apod. Kontrole byly podrobeny přírůstkové knihy, inventární, lístkový 
katalog, evidenční záznamy v CES, Museionu, inventury, zápůjčky, namátkově bylo vybráno 100 předmětů 
ve všech sbírek a 50 předmětů z vrácených zápůjček, které byly předloženy fyzicky a následně revidovány i 
evidenční záznamy ve všech databázích i ručně psaných knihách. Kontrola dopadla s uspokojivým 
výsledkem. 

Pokračovala jednání s právními zástupci řádu Voršilek o vydání předmětů v restituci, dále probíhal soudní 
spor o restituci s Cisterciáckým opatstvím Osek.  

Poměrně značný časový objem představují badatelské žádosti o rešerše a dohledávání ve sbírkovém 
fondu, kdy zatím nelze využít pro zájemce digitalizované záznamy.  

Připraveno a zorganizováno zasedání Poradního sboru UPM, které proběhlo 26. 11. 2019. Nákupní komisi 
bylo předloženo 33 návrhů k zakoupení uměleckých děl.  

V průběhu roku 2019 bylo uzavřeno 43 krátkodobých výpůjčních smluv na 403 položek předmětů, z toho 
byly 4 pro restaurování děl (9 předmětů), ostatní se týkaly tuzemských muzeí a galerií. Dlouhodobé 
výpůjčky byly nově uzavřeny 3 (192 předmětů), 4 byly obnoveny novou smlouvou (263 předmětů) a další 4 
byly změněny dodatkem ke smlouvě (15 předmětů). Zápůjčky do zahraničí ověřujeme v CES.  

Jana Croy, vedoucí evidence sbírek 
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Oddělení správy depozitářů  

 
V centrálním depozitáři již bylo uloženo téměř 90 % sbírkových předmětů (265 000).   
Vzhledem k velkému množství vlastních výstavních projektů i zápůjček dalším institucím probíhalo 
definitivní ukládání pomaleji, než byl předpoklad. Absence správce sbírky moderního skla, keramiky a 
porcelánu v prvním čtvrtletí vybalování tohoto souboru téměř zastavila, přesto byla sbírka moderního skla 
ke konci roku kompletně vybalena, a to díky spolupráci se Střední školou uměleckořemeslné výroby, jejíž 
studenti absolvují v UPM odbornou praxi. Hendikepem však byl nadále nedostatek finančních prostředků 
na brigádníky pro manipulaci s bednami a těžkými předměty. Z personálních důvodů byla ve druhé polovině 
roku správa depozitáře obecných kovů spojena s depozitářem nábytku, hodin a jiných materiálů. 
V uplynulém roce skončila dlouhodobá expozice skla a keramiky ve Veletržním paláci NGP. Několik 
rozměrných plastik se stalo součástí expozice moderního skla v hlavní budově UPM. Nadále pokračovaly 
úpravy úložných systémů v prostorách depozitářů, kmenoví pracovníci vlastními silami vyráběli 
zabezpečovací prvky pro optimální uložení sbírkových předmětů, zejm. systém pro kvalitní uložení drobných 
šperků a archeologických skel. Depozitář grafické sbírky byl vybaven speciálními regály pro konvolut 
velkoformátových knih a rámovaných plakátů, zakoupených z prostředků fondu ISO.  Průběžně po celý rok 
pokračovalo převážení sbírky nerámovaných plakátů z prozatímního depozitáře v Čelákovicích jejich čištění 
a ukládání v depozitáři. 
Pokračovala administrace sbírek v programu Museion. Výrazně se zlepšila spolupráce s IT firmou díky 
ustanovení koordinátorky za UPM a několika specializovaným školením podle potřeb jednotlivých sbírek. 
Podle plánů probíhaly průběžné revize sbírek.  
 
Jana Černovská, pověřená vedením správy depozitářů sbírek 
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Restaurátorské oddělení  
 
V roce 2019 se z hlediska personálního obsazení restaurátorského oddělení neudály žádné velké změny. 
Celé oddělení stále čítá dohromady 15 jednotlivých restaurátorů, z nichž ale pouze 3 pracují na plný 
pracovní úvazek, což limituje provádění objemově i časově závažných úkolů. 
 Náplň práce celého oddělení spočívala převážně v přípravách sbírkových předmětů na domácí či 
zahraniční výstavy, zápůjčkách jiným institucím, či vedení studentů z různých škol. Celkově bylo v roce 
2019 konzervátorsky ošetřeno 948 sbírkových předmětů, ve 40 případech se jednalo o restaurátorský 
zásah většího rozsahu. Nad rámec muzejních sbírek restaurátoři připravovali také předměty zapůjčené 
z jiných institucí, či od soukromých osob, přičemž celkový počet těchto předmětů byl 204 ks. Pro kontrolu 
stavu předmětů při domácích i zahraničních výstavách bylo celkově vypracováno 1070 protokolů o stavu 
(Condition report) vč. fotodokumentace. Celkem bylo také vypracováno 54 chemických a mikroskopických 
analýz sbírkových předmětů. 
Kontroly stavu exponátů a klimatických podmínek probíhaly také v podobě mnoha kurýrních cest při 
instalacích a deinstalacích zahraničních výstav v Japonsku, Číně, Monaku či v Německu. Dále pak jako 
pravidelné kontroly v objektech s dlouhodobými zápůjčkami (SZ Duchcov, SZ Lemberk, SZ Doudleby nad 
Orlicí, zámek Nové Hrady, ZČM v Plzni, GHMP atd.), v krátkodobých i dlouhodobých výstavách a expozicích 
UPM (GJS, ČMB, Šílený hedvábník, Odvaha a risk, Navracení identity, Plejády skla I a II). Na mnoha 
výstavách se restaurátoři aktivně podíleli při jejich instalacích a deinstalacích. 
V průběhu roku pokračovalo opět dlouhé a fyzicky náročné ukládání a balení rozebraných kachlových 
kamen a sádrových odlitků v úložišti v Brandýse nad Labem. 
V rámci zkvalitňování uložení sbírkových předmětů také všichni spolupracovali se správci jednotlivých 
depozitářů kontrolou klimatu, doporučováním bezpečného uložení, výrobou obalů a realizací 
poskytnutých dotací ISO 2019. 
Restaurátoři v průběhu roku vedli praktickou výuku celkem 5 studentů v rozsahu několika týdnů, vedení 
maturitních prací 4 studentů (SPŠG Hellichova, VOŠ Turnov, KTF UK) a vypracování několika posudků 
k závěrečným bakalářským, maturitním a semestrálním pracím (VŠCHT, VOŠ Turnov, SPŠG Hellichova). 
Odborné konzultace byly poskytnuty např.: AVČR, Muzeum města Brna, Oblastní muzeum v Litoměřicích, 
Poštovní muzeum v Praze, GHMP, NTM Brno, Západočeská galerie v Plzni atd. Aktivně se restaurátoři 
zúčastnili několika seminářů, přednášek či workshopů (Materiál sádra v muzejních sbírkách v NG Praha, 
seminář Historiků a restaurátorů papíru v Jihlavě, setkání Skupiny SaK a KKR AMG, Konference Český 
granát v Technickém muzeu v Brně, Tajemství galalitu jeho použití a výroba v ZČM v Plzni, Studentská 
vědecká konference na VŠCHT atd. 
 
Tomáš Štern, vedoucí oddělení   
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Centrum dokumentace sbírek/ fotoateliér 
 

V roce 2019 proběhla částečná revize fondu novější agendy UPM (od roku 1948), během které bylo 
zkontrolováno 404 kartonů z 637. Oddělení připravilo prozatímní soupisy fondů Karel Herain, Alena 
Adlerová, Svaz českého díla, Josef Schulz a uspořádalo tisky UPM uložené v archivu.  
V součinnost při plnění grantového úkolu na výzkumu činnosti Svazu československého díla byly 
provedeny rešerše fondů Karel Herain (korespondence, rukopisy) a SČD (fotoalba). Výsledky dalšího 
archivního bádání se staly podkladem k výstavě Odvaha a risk, století designu v UPM. Z fondu Lanna byla 
ve spolupráci se sbírkami skla, keramiky a kovů na konci roku připravena ve foyer muzea  komorní výstava 
Vojtěch Lanna, mecenáš muzea, uspořádaná k výročí 110 let od úmrtí jednoho ze zakladatelů muzea.   
 

Digitalizace sbírek 
V průběhu roku 2019 bylo zhotoveno v tiskové kvalitě (tzn. vyfotografováno (popř. naskenováno), 
převedeno z formátu RAW do formátu TIFF, upraveno a archivováno) 3825 fotografií sbírkových 
předmětů s inventárními čísly, nejvíce položek tvoří sbírka skla 1312, a sbírka fotografie 1369, kdy 
není možné fotografie skenovat.   

 Dále 2407 fotografií předmětu archivních, dokumentů, knihovny, zapůjčených od jiných institucí a  
případně soukromých sběratelů pro účely publikování a na výstavy. Nárůst v této kategorii je způsoben 
zejména zápůjčkami pro výstavu Obrazy konců dějin. 

Fotoateliér dále dokumentuje všechny akce v muzeu včetně vernisáží, doprovodných a edukačních akcí 
cca 1850 snímků.  
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Pobočky a mimopražská pracoviště 
 

Dům U Černé Matky Boží  

Stálá expozice Český kubismus 

Kurátorka Lucie Vlčková 

Architektonické řešení Jiří Javůrek, Sylvie Bednaříková, Jakub Žák (SGL project, s.r.o.) 

Grafický design Štěpán Malovec 

Návštěvnost 15 802 lidí 

 

Stálou expozici muzeum otevřelo v prosinci roku 2015. Za cíl si kladlo představit český kubismus jako 
styl ideově propojující volné i užité umění a architekturu. Vystavené soubory i solitérní kusy nábytku 
spolu s interiérovými doplňky z keramiky, skla a kovů reprezentují průřez realizacemi 
nejvýznamnějších autorů kubismu. Zastoupeni jsou přední architekti a designéři Pavel Janák, Josef 
Gočár, Josef Chochol, Vlastislav Hofman, Otakar Novotný či František Kysela. Jejich díla doplňuje 
výběr kubistické malby autorů Emila Filly, Bohumila Kubišty, Josefa Čapka a Václava Špály 
a plastiky Otto Gutfreunda. Vliv kubismu na architekturu přibližuje projekce současných i dobových 
snímků převážně pražských realizací a návrhů kubistických a rondokubistických staveb. 

Galerie Josefa Sudka 

Návštěvnost 2246 lidí 

GJS se nachází v prostorách hradčanského domu U Luny, který od roku 1959 až do své smrti v roce 1976 
obýval český fotograf Josef Sudek.  V roce 1989 převzalo museum prostory umělcova bytu do své správy, 
od roku 1995 je zde byla zpřístupněna fotografická Galerie Josefa Sudka. V galerii jsou pravidelné 
krátkodobé výstavy převážně ze sbírek UPM (viz výstavní činnost UPM). 

Centrální depozitář UPM Stodůlky 

Nová budova depozitáře UPM byla slavnostně otevřena v dubnu 2016.  Pětipodlažní budova je vybavena 

nejmodernějšími technologiemi, které zaručují jak bezpečné uložení sbírkových předmětů, kterých má 

UPM přes půl milionu, tak i komfort souvisejících pracovišť kurátorů, správců depozitářů a moderní dílny 

restaurátorů. Depozitáře jednotlivých sbírek mají svůj vlastní režim ve vnitřní čtvercové budově o rozloze 

6340 m2. Ve vestibulu je pro veřejnost otevřena kavárna, jinak je budova přístupná pouze badatelům po 

domluvě.    

 
Zámek Kamenice nad Lipou – pobočka UPM (od roku 1998) 

Celková návštěvnost 15 190 osob 

Zámek byl v roce 2019 provozován na základě smlouvy o spolupráci Uměleckoprůmyslového musea 

v Praze a Správy kulturních zařízení Města Kamenice nad Lipou. 

Angličáci  

autor námětu, odborná spolupráce Alexander Goldscheider  

kurátorka Marie Míčová  

architektonické řešení Jana Bačová Kroftová, Monika Krausová, Dušan Seidl  

grafický design Štěpán Malovec, Tereza Hejmová  

 

Expozice představuje kolekci patnácti set miniaturních modelů aut anglické firmy Lesney vyráběných pod 

značkou Matchbox. Instalaci řad aut-veteránů Models of Yesteryear, prezentovanou na zámku od roku 

2014, jsme doplnili o další řady modelů od nejstarších kovových autíček po současnou produkci s 

plastovými součástmi. Anglická firma Lesney začala vyrábět kovové modely aut, strojů a různých hraček 

koncem čtyřicátých let. Značka Matchbox odkazuje na způsob balení modelů do krabiček od zápalek. 

https://www.upm.cz/cesky-kubismus-2/
https://www.upm.cz/pavel-janak/
https://www.upm.cz/josef-gocar/
https://www.upm.cz/josef-gocar/
https://www.upm.cz/josef-chochol/
https://www.upm.cz/vlastislav-hofman/
https://www.upm.cz/emil-filla/
https://www.upm.cz/bohumil-kubista/
https://www.upm.cz/josef-capek/
https://www.upm.cz/otto-gutfreund/
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Fenomén Matchbox zasáhl několik generací dětí i dospělých – v českém prostředí si tyto modely získaly 

velkou popularitu díky nevídané preciznosti a dotaženosti provedení, funkčnosti, zářivé barevnosti a 

vysoké odolnosti.  

Edukační program  

- Aktivní zóna s autodráhou nabízí možnosti vyzkoušet si jízdní, parkovací i rychlostní vlastnosti vlastních 

modelů či zapůjčeného muzejního angličáka  

- Papírová skládačka garáže jako dárek pro návštěvníky 

 

 1+kk pro panenky 

 koncepce Helena Koenigsmarková, Marie Míčová  

architektonické řešení Dušan Seidl  

grafický design Štěpán Malovec  

 

Domečky a pokojíčky pro panenky patří k nejstarším a nejoblíbenějším druhům hraček vůbec. Nová 

expozice představuje soubor ze sbírky UPM v Praze z období od druhé poloviny 19. století do třicátých let 

století dvacátého. Repliky či zmenšené kopie interiérů byly vymezeny převážně třemi stěnami, 

vyrobenými z překližky, nebo skládacími stěnami z kartonu. Druh interiérového vybavení závisel na 

charakteru a účelu místnosti – zcela odlišný typ mobiliáře najdeme v obchodě, salonu nebo kuchyni. V 

miniaturním provedení interiérů se odrážely i měnící se styly nábytku. Srovnat pokojíčky s předlohou ve 

skutečné velikosti umožňuje soubor nábytku z původního vybavení zámku, které patřilo poslednímu 

předválečnému majiteli, rodině Geymüllerů.  

Edukační program  

- Aktivní zóna s magnetickou hrou Vytvoř si interiér z nábytku ze sbírky UPM (vystaveného ve studijním 

depozitáři v prvním patře zámku) je vybavená dětským nábytkem firmy TON  

- Kresba návrhů interiérů či modelů aut na velkoformátových školních tabulích v kreslírně 

 

Cesty designu. Nábytek 19. a 20. století ze sbírek UPM  

koncepce expozice Daniela Karasová, Karel Lapka  

architektonické řešení Karel Lapka 

 grafický design Jiří Sušanka  

 

Tato expozice dokládá klíčové momenty vzniku a vývoje designu nábytku související s přechodem 

individuální řemeslné výroby na hromadnou strojovou v průběhu 19. století: vliv nových technologií a 

materiálů na nábytkový design, moderní způsob života ovlivňující typologickou skladbu nábytku, okouzlení 

plasty a posléze jejich kritiku, úlohu jednotlivců i nábytkářských škol. Plochou 634 m2 a několika sty 

exponáty tvoří nejrozsáhlejší expozici tohoto typu u nás. Najdeme tu ikony světového designu, byť často v 

replikách, i práce nejmladší generace českých designérů.  

 

Expozice historických kovaných železných prací, která začíná v renesančním sále zámku, je první 

specializovanou expozicí tohoto uměleckého řemesla u nás. Představuje ukázky středověkých, 

renesančních a barokních mříží a zábradlí a také soubory historických zámků, klíčů, klepadel a kování od 

doby románské až do 19. století. Interaktivní program umožňuje vyzkoušet si mechanismy zámků a 

klepadel nebo uvést do pohybu kovaného draka.  

 

Alena Matějková: Cesta  

Monumentální objekt Cesta od sklářské výtvarnice a sochařky Aleny Matějkové se nachází v gotickém sále 

v podzemí zámku. Pojetím blízkým archaické architektuře se autorka přiblížila atmosféře dávných rituálů, 

keltskému směřování ke zdroji života – světlu. Dílo z hrubého kamene záměrně navozuje dojem, který v 
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nás zanechávají menhiry a megalitické stavby rozeseté před staletími v Evropě. Autorka prožila své dětství 

v Kamenici nad Lipou a dnes pobývá a pracuje v nedalekém Betlémě. 

 

 
Dlouhodobé zápůjčky 
 
Zámek Klášterec nad Ohří – Expozice porcelánu ze sbírek UPM  

V zámku Klášterci nad Ohří jsou v rámci expozice vystaveny téměř dva tisíce sbírkových předmětů UPM 

(1882 položek). Jedná se především o český porcelán, nábytek, lustry a hodiny. V menším počtu je 

zastoupena grafika, obrazy, kresby a koberce. 
Zámek Světlá nad Sázavou 
Expozice historického evropského skla. Ze sbírek UPM je v expozici zapůjčeno přes tisíc předmětů 
historického skla od baroka do konce 19. století (1083 položek). V expozice historických hodin je 87 
položek.  
 

Zámek Nové Hrady u Litomyšle 

Ze sbírek UPM je na zámku zapůjčen pro expozici ve stylu rokoka historický nábytek, předměty z kovu, 
jídelní soupravy, koberce, sklo, porcelán grafika a textil. Celkově se jedná o 194 položek. 
 
Dvůr Králové nad Labem – Expozice textilního tisku 

V prostorách Střední školy informatiky vzniklo v roce 2019 unikátní muzeum textilního tisku. Ze sbírek 
UPM se zde vystavuje celkem 162 položek, textilních strojů a zařízení dokumentujících textilní 
technologie. 
 

Dílčí zápůjčky zejména historického nábytku a dalších interiérových doplňků jsou na: 
státní zámek  Duchcov, (75 položek) nábytek a čtyři vzácné, historické vějíře.  
Zámek Doudleby nad Orlicí, (56 položek) nábytek a dvě tapisérie. 
Zámek Brandýs nad Labem,  (49 položek) nábytek, kresby, obrazy a předměty z kovů 
Státní zámek Hrubý Rohozec,  (38 položek) nábytek a koberce 
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Výstavní projekty a akce 
 

Hlavní budova 

Krásná jizba dp, design pro demokracii 1928–1948 

13. 9. 2018 – 3. 3. 2020 

 

Autorka koncepce a kurátorka výstavy Lucie Vlčková 
Odborná spolupráce Alice Hekrdlová, Jan Mergl, Tomáš Sanetrník, Michal Stříbrný 
Architektonické řešení a koordinace Dušan Seidl 
Grafický design Vladimír Vimr, Martin Vimr 
Zapůjčitelé exponátů Památník národního písemnictví v Praze, Západočeská galerie v Plzni, Západočeské 
muzeum v Plzni, sbírka Tomáše Sanetrníka, soukromé sbírky  
Návštěvnost 8106 

 

Výstava byla připravená k významným výročím republiky už v roce 2018.  K vidění bylo několik stovek 

objektů z různých materiálů se značkou Krásná jizba: skleněné nápojové soubory a další užitkové sklo 

Ladislava Sutnara, Ludviky Smrčkové, Aloise Meteláka, Adolfa Loose nebo Petra Witta, porcelánový jídelní 

soubor Ladislava Sutnara ve všech vyráběných barevných variantách, keramiku Otto Eckerta, kovové stolní 

předměty Ladislava Sutnara a Bohumila Južniče, svítidla navržená Miloslavem Prokopem a vyrobená 

firmou Franta Anýž, bytový textil v ukázkách produkce dílen Antonína Kybala, Slávky Vondráčkové a 

Boženy Pošepné, ale i nábytek, nainstalovaný do ukázek interiérů třicátých a čtyřicátých let. Vizuální styl a 

propagační strategii Krásné jizby přiblížily dokumentační materiály, propagační tiskoviny a periodika 

vydávaná Družstevní prací, stejně jako působivé původní reklamní fotografie Josefa Sudka.  „Krásná jizba, 

založená jako pobočka nakladatelství Družstevní práce na konci roku 1927, patřila k nejvýznamnějším 

českým institucím v oblasti bytové kultury a designu první poloviny 20. století. Stala se platformou 

uplatnění zásad funkcionalismu a prosazování požadavků na kvalitu průmyslové výroby užitných 

předmětů. Působila jako arbitr účelného a vkusného bydlení a svými aktivitami – prodejními, produkčními, 

výstavními i poradenskými – pronikla do každodenního života tisíců domácností,“ řekla k výstavě její 

autorka PhDr. Lucie Vlčková, Ph.D. 

Edukační program 

- aktivní zóna zaměřená na téma stolování, kde mohou návštěvníci vytvořit prostřený stůl po vzoru 
Krásné jizby nebo si vyzkoušet práci reklamního fotografa 

- cyklus komentovaných prohlídek pro veřejnost s kurátorkou výstavy 
- cyklus přednášek „Krásná jizba 1927–1948 (Textil, Vizuální styl a knižní tvorba, Keramika a 

porcelán, Sklo, Světlo a svítidla, Nábytek, Bydlení, Funkcionalismus, Ladislav Sutnar, Kovy, Krásná 
jizba a její konkurence.“ 

 
Hana Podolská, legenda české módy 
30. 8. 2018 – 19. 5. 2019 
 
Autorka koncepce výstavy a kurátorka výstavy Eva Uchalová 
Architektonické řešení Tomáš Džadoň 
Grafický design Štěpán Malovec 
Návštěvnost 31 910  

Salon Hany Podolské byl nejznámější a nejoblíbenější módní salon meziválečné české společnosti. Vysoká 

kvalita krejčovské práce, luxusní látky, znalost nejnovějších pařížských módních trendů, přizpůsobených 

českému výtvarnému cítění, ale i podnikavost, obchodní duch a příjemná společenská povaha majitelky 

přispěly k tomu, že se salon Podolská stal nejoblíbenějším a nejznámějším módním závodem meziválečné 
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české společnosti. Jeho klientelu tvořily herečky a další celebrity (např. Růžena Nasková, Jarmila 

Kronbauerová, Olga Scheinpflugová, Adina Mandlová, Růžena Šlemrová, Nataša Gollová, Jarmila Novotná, 

Eliška Junková a další), dámy z vyšší společnosti, především Hana Benešová, ale příležitostně i ženy ze 

střední vrstvy české společnosti. Modelový dům dámských toalet se vyvinul z malé krejčovské dílny, 

kterou švadlena Johanna Vošahlíková (1870–1972) založila v Nuslích v roce 1905, později rozšířila a 

přestěhovala do Vyšehradské ulice. V roce 1907 se Johanna Vošahlíková provdala za Viktora Podolského. 

Salon fungoval do roku 1948, kdy byl znárodněný a později začleněný do národního podniku Módní 

závody Praha pod názvem Eva. Sama Hana Podolská ve „svém“ módním závodě pracovala až do roku 

1954. Výstava o nelehkém osudu módní ikony byl návštěvnicky nejúspěšnější výstavou UPM. 

Edukační program 

- haptická zóna s textilními materiály, vzorky metráží, a oděvů ze studijního fondu sbírky textilu a 
módy UPM, která umožnila návštěvníkům seznámit se s textilními materiály, střihy a krejčovským 
zpracováním oděvů dotykem a prozkoumat jejich vlastnosti. 

- výzva pro veřejnost „Šili jste u Podolské?“ mapuje vzpomínky pamětníků (zaměstnanců i 
zákazníků) a toto album se stane součástí studijního fondu  

- komentované prohlídky pro veřejnost s kurátorkou výstavy 
- cyklus lektorských komentovaných prohlídek 
- komentované prohlídky na objednávku pro školní a turistické skupiny 
- programy pro jednotlivé stupně pro školy a sobotní rodinné výtvarné dílny 

„Fenomén Podolská.“ 

 

Šílený hedvábník. Zika & Lída Ascher: textil a móda 

Autorka koncepce a kurátorka výstavy Konstantina Hlaváčková 
Architektonické řešení Pavel Mrkus 
Grafický design Kristina Ambrozová, Štěpán Malovec 
Zapůjčitelé exponátů Ascher Familly Archive, V&A Museum, Manchester Art Gallery a Musée Matisse  
Návštěvnost 35 304 

 

Osobní i profesní příběh Ziky a Lídy Ascherových se začal psát na prahu druhé světové války v Praze a 

úspěšně se rozvíjel v Londýně a Paříži, kde Ascherovi spolupracovali s nejvýznamnějšími umělci a kde 

z jejich tištěných látek vytvářely své modely nejslavnější módní domy. Už během války a bezprostředně po 

jejím konci Zika Ascher oslovil přední umělce své doby, například Henriho Matisse, Henryho Moora, 

Andrého Deraina, Cecila Beatona, Alexandera Caldera a mnoho dalších, a požádal je o návrhy, podle nichž 

chtěl realizovat luxusní hedvábné šátky a také oděvní látky. Většina z oslovených umělců se spoluprací 

souhlasila. Vznikla kolekce zhruba třiceti hedvábných šátků, tzv. Ascher Squares, které se brzy staly 

světovým bestsellerem a pomohly odstartovat Ascherovu hvězdnou kariéru. Manželé Ascherovi 

pokračovali ve spolupráci se světovými umělci ještě řadu let. Navazovali s nimi blízké obchodní i osobní 

vztahy, doložené bohatou korespondencí. Zika přitahoval umělce a módní návrháře svou výjimečnou 

schopností dokonale přenést kresebné návrhy na textilní materiál. Firma Ascher měla široké zaměření – 

jejich hedvábné a bavlněné tištěné látky i různé typy vlněných tkanin se staly světovým fenoménem. Zika 

byl zároveň významným inovátorem textilních materiálů. Jeho revoluční přístup se stal legendou a 

symbolem propojení designu a volného umění. Látky firmy Ascher se těšily obrovské popularitě od 

čtyřicátých až do osmdesátých let 20. století. Často se objevovaly v časopisech jako například Vogue a 

Harper’s Bazaar. Lze konstatovat, že neexistoval žádný významný módní časopis, který by neprezentoval 

Ascherovu produkci. Z látek firmy Ascher vytvářely oděvní kolekce nejslavnější módní domy francouzské, 

italské i britské – Dior, Balenciaga, Lanvin, Cardin, Y. S. Laurent, Fabiani, Paterson, Quant nebo David 

Sassoon. 
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Výstava vrátila Ascherovi po dlouhých letech do Prahy. Před koncem výstavy proběhla v UPM  

stejnojmenná mezinárodní konference, na které vystoupila celá řada předních odborníků a kurátorů. (Více 

6. IV. Sbírka textilu) 

 

Edukační program 

- cyklus komentovaných prohlídek pro veřejnost s kurátorkou výstavy 
- cyklus lektorských komentovaných prohlídek pro veřejnost 
- komentovaná prohlídka pro pedagogy 
- komentované prohlídky výstavy pro školy a jiné skupiny na objednávku 

koncepce a realizace programů pro školy (MŠ, ZŠ, SŠ) 

- sobotní rodinné dílny 

Výstava je přihlášena do Gloria Musaealis – výstava roku 2019 

 

 

Ascher Challenge (s UMPRUM) 

28. 3. – 19. 5. 2019 

 

Autor projektu a kurátor výstavy Pavel Invančic 
Pedagogické vedení Pavel Invančic, Alice Klouzková 
Architektonické řešení Tomáš Rachunek, Jakub Mendel 
Grafický design Jakub Hojgr, Matej Vojtuš, Tuan Vuong Trong 
Návštěvnost 7351 návštěvníků 
 

V návaznosti na výstavu věnovanou textilní tvorbě rodiny Ascherových Šílený hedvábník. Zika&Lída 
Ascher: textil a móda dostal Ateliér módní tvorby UMPRUM příležitost navrhnout vlastní kolekci z látek 
slavné textilní firmy Ascher. Dědicové Peter a Robin Ascherovi ze svých archivů poskytli originální materiál 
a studenti dostali k dispozici látky z různých období, různé materiály i dezény. Zika Ascher po celý svůj 
život rád spolupracoval se studenty a mladými lidmi. Už v roce 1946 vypsal soutěž „Try Your Hand“, do níž 
se zapojilo asi deset tisíc mladých lidí. Také proto kurátorka výstavy Šílený hedvábník Konstantina 
Hlaváčková propojila vedoucího Ateliéru módní tvorby Pavla Ivančice s potomky této rodiny a vznikla tato 
unikátní spolupráce.  
Projekt podpořilo britské velvyslanectví v rámci programu #STOLET od svého otevření v Thunovském 

paláci v Praze a záštitu nad módní přehlídkou studentů udělil velvyslanec Nick Archer. 

 

Sklo nás spojuje! XIII. Mezinárodní sklářské sympozium Nový Bor 

22. 3. – 19. 5. 2019 

 

Hlavní pořadatel sympozia Město Nový Bor ve spolupráci se sklářskými firmami, odbornými 

školami a Sklářským muzeem Nový Bor 
Architektonické řešení a koordinace Dušan Seidl 
Grafický design Eva Koktová 
Návštěvnost 8600 návštěvníků 
 

Za 36 let existence se Mezinárodní sklářské sympozium/International Glass Symposium (IGS) Nový Bor 

stalo doslova světovým unikátem, symbolem setkávání, tvůrčí práce a nových možností v oboru 

zpracování skla. Na jediném místě a ve stejném čase se v pravidelných tříletých intervalech schází špičkoví 

sklářští výtvarníci z celého světa, aby ve spojení se sklářskými řemeslníky v hutích i rafinačních dílnách 

před očima odborné i laické veřejnosti zhmotnili své tvůrčí myšlenky. Pro UPM byl hlavními organizátory 

připraven výběr z nejlepších prací. 
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Edukační program 

- komentované prohlídky 

 

 

Odvaha a risk. Století designu UPM 

28. 5. – 10. 11. 2019 

 
Kurátorka výstavy Iva Knobloch 
Autorský tým Jiří Froněk, Filip Wittlich, Radim Vondráček, Milan Hlaveš, Eva Uchalová 
Architekti výstavy Studio Qubus 
Grafické řešení výstavy a publikace Deep Throat Studio 
Návštěvnost 12 821 návštěvníků 

 
Dvanáct na svou dobu objevných výstav designu vybraných z tematicky bohaté výstavní činnosti 
Uměleckoprůmyslového musea v Praze připomíná, jak důležitou roli sehrálo muzeum ve 20. století jako 
klíčová instituce designu. Název výstavy Odvaha a risk upozornila na skutečnost, že vystavování designu se 
většinou odehrávalo v nepříznivých společensko-politických podmínkách a pod tlakem totalitních 
ideologií. Představené výstavní projekty objevovaly a reinterpretovaly fenomény minulosti, podchytily 
tendence tvorby předmětného světa své doby či je dokonce předvídaly, a to díky kurátorským konceptům 
Jiřiny Vydrové, Karla Hetteše, Mileny Lamarové, Josefa Kroutvora, Ludvíka Hlaváčka nebo vizionáře 
Zdeňka Pešánka. Zároveň se jimi Uměleckoprůmyslové museum zapsalo do historie výstavnictví 
v nekonvenčních a riskantních řešeních Otto Rothmayera, Ivana Sovy, Václava Ciglera, Karla Pragera, 
Michala Brixe nebo Petra Horneka. Na designu vybraných výstav se podíleli také významní fotografové Jan 
Svoboda a Gabriel Urbánek a grafičtí designéři Jan Kotík, Josef Flejšar, Pavel Kopřiva nebo Aleš Najbrt.  
K výstavě vyšla publikace Odvaha a risk. Století designu v UPM autorky Ivy Knobloch (viz publikační činnost 
UPM) 
 
Edukační program 

- cyklus komentovaných prohlídek pro veřejnost 
- komentovaná prohlídka pro pedagogy 
- koncepce a realizace programů pro školy (MŠ, ZŠ, SŠ) 

(edukační program byl v gesci kurátora výstavy) 

 

 

Navracení identity 

20. 6. – 3. 11. 2019 

 

Autorka koncepce výstavy a textů Helen Krejčová 
Odborná spolupráce Helena Koenigsmarková, Johana Prouzová, František Krejča 
Architektonické řešení Dušan Seidl 
Grafický design Miroslav Roubíček, Markéta Hanzalová – studio Colmo 
Výstavu připravily Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové 
války, UPM a Územní památková správa na Sychrově 
Spolupracující instituce Národní archiv ČR, Národní galerie Praha, Národní filmový archiv, Památník 

Terezín, Židovské muzeum v Praze  

Návštěvnost 10 796 návštěvníků 

Výstava připomněla 80. výročí vzniku protektorátu, zavedení norimberských zákonů a zahájení druhé 

světové války. Vystavené předměty měly základní pojítko, Centru pro dokumentaci se v průběhu let u nich 

podařilo identifikovat původní majitele. Dnes připomínají jména a životní osudy obětí zvůle systému, který 

na základě arbitrárního klíče likvidoval konkrétní lidské bytosti (jejichž jména nahrazoval transportními 
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čísly), aby se zároveň zmocňoval jejich majetku. Vystavené předměty tak alespoň částečně pomáhají 

navrátit původním majitelům jejich identitu.   

V naprosté většině se nejednalo o významné sběratele, ale o lidi, kteří jednotlivé předměty měli doma, žili 

mezi nimi, s nimi, měli k nim nějaký vztah. Zhruba stovka jmen původních majitelů, na výstavě 

prezentovaných, tvoří nepatrný zlomek z celkového množství zavražděných protektorátní židovské 

populace. Výstavě předcházela konference Terezínská deklarace – deset let poté 18. a 19. června 2019 

v UPM. Konference připomněla desetileté výročí podpisu Terezínské deklarace a jejím cílem bylo 

zhodnotit posun ve výzkumu problematiky kulturních statků zcizených v období druhé světové války.  

Edukační program 

- cyklus komentovaných prohlídek pro veřejnost s kurátorkou výstavy a pracovníky Centra pro 
dokumentaci majetkových převodů…… 

- programy pro školy 
- pracovní listy 
- metodika pro školy 

Výstava je přihlášena do Gloria Musaealis – výstava roku 2019 

 

Plejády skla 1946–2019 

Od 15. 9. 2019 – dlouhodobá expozice, rozšíření o sál velkých plastik 

 

Kurátorka druhého sálu expozice PhDr. Sylva Petrová  

Odborná spolupráce, architektura Ing. Dušan Seidl 

Výstavní grafika Anna Issa Šotolová 

Návštěvnost 25 394  

 

Rozšíření dlouhodobé expozice Plejády skla 1946–2019, která v první realizované části představila plastiky 

komorních rozměrů, o dalších bezmála padesáti rozměrných autorských exponátů. Navrženy byly původně 

do konkrétních architektonických prostor, nejčastěji zahraničních výstav. V současnosti jsou poprvé 

přeneseny do zrestaurovaného sálu historické budovy muzea. Expozice obsahuje minimum intervenčních 

prvků – vestaveb a překážek ve vnímání celkového prostoru sálu, či vstupu přirozeného i umělého světla, 

aby v tomto věcném pojetí vyniklo to, co je pro sklářská díla nejpodstatnější: prostor a světlo. Ačkoliv řada 

vystavených děl je spojena s historicky významnými a proslavenými prezentacemi českého skla v zahraničí 

po roce 1957, nebyla mnohá z nich v Čechách nikdy vystavena.  

Edukační program 

- komentované prohlídky výstavy 

- pracovní listy 

 

 

 

Obrazy konců dějin 

17. 10. 2019 – 21. 6. 2020 

 

Autor koncepce a kurátor výstavy Pavel Vančát 
Architektonické řešení Oldřich Morys 
Grafický design Zuzana Lednická 
Návštěvnost 5699 návštěvníků (do konce roku 2019) 
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Výstava Obrazy konců dějin se stala vizuální esejí o jedné „antidekádě“. Připomněla období od roku 
1985 do roku 1995 prostřednictvím fotografie a s ní souvisejících médií (grafický design, video, film, 
karikatura, televize) a soustředila se na vzájemně související politické i mediální změny v české 
společnosti, přičemž období této „antidekády“ uchopila jako koherentní období od počátku "tání", 
perestrojky, až po konečné ustavení dravého neoliberálního kapitalismu postkomunistického typu. 
Výstava Obrazy konců dějin pracovala s příběhy a medailony vybraných aktérů a fenoménů na 
půdorysu základní sociálně-politické chronologie proměny obrazového kánonu od poslední 
„přestavbové“ fáze komunismu, pokoušejícího se marně o vlastní udržení a modernizaci, přes 
nekontrolovaný a extatický revoluční kvas, až po postupnou komercionalizaci nové mediální scény a 
formování nové politické i mediální krajiny samostatné České republiky. Výstava prezentovala práci 
vybraných fotografů, grafických designerů, filmařů a imagemakerů daného období, stejně jako 
tehdejší zpravodajství, reklamu a veřejnou vizuální tvorbu. Promluvila o vizualitě prekapitalismu a 
posléze i postkomunismu, propojující lákavost nových obrazů s novými pořádky, které přitom dodnes 
tvoří základ naší vizuální paměti i politického vědomí.   
 

Edukační program 

- cyklus komentovaných prohlídek pro veřejnost 
- komentovaná prohlídka pro pedagogy 
- koncepce a realizace programů pro školy (MŠ, ZŠ, SŠ) 

 

 

 

Tapio Wirkkala – ikona finského designu 

1.11. 2019 – 26. 1. 2020 

 

Kurátoři výstavy Uta Laurén, Jan Mergl 
Architektonické řešení Tomáš Džadoň 
Grafický design Miroslav Roubíček, studio Colmo 
Návštěvnost 4505 návštěvníků (do konce roku 2019) 
 

 

Tapio Wirkkala a finský design jsou pojmy, které symbolizují progresivní vývoj, který od počátku 50. let 

minulého století do užitého umění vnesly země severní Evropy. Již první návrhy skla Tapio Wirkkaly z roku 

1946 předznamenaly, jak podstatnou roli v přístupu k designu užitkových předmětů v následujících letech 

sever Evropy sehraje. Osobitý projev, v němž propojil zdánlivě neslučitelné – strohé zásady 

funkcionalistické moderny s dynamickými principy organického tvarosloví – vyústil ve styl, jehož 

charakteristickými rysy jsou nejen jednoduchost a čistota tvaru, užitkovost a praktičnost, ale i citlivý vztah 

k přírodě a úcta k materiálu a jeho zpracování. Výstava se věnovala třem hlavním oblastem Wirkkalovy 

designerské činnosti v období let 1946 až 1970. Sklářskou tvorbou prezentovanou návrhy stolního i 

dekorativního skla, realizované proslulou finskou sklárnou littala, pak práci se stříbrem. Samostatnou část 

výstavy tvořily porcelánové stolní soupravy a plastiky vzešlé z Wirkkalovy spolupráce s německou 

porcelánkou Rosenthal.  

Edukační program 

- pracovní listy (leporelo) s možností si vytvořit kinetický objekt 
- aktivní haptická zóna s různými druhy dřev a možností frotáží 
- cyklus komentovaných prohlídek pro veřejnost 
- komentovaná prohlídka pro pedagogy 
- přednášky Tapio Wirkkala a finské sklo 50. a 60. let, Tapio Wirkkala, Rosenthal  

a „dobrý design“ 

- vánoční dílna pro veřejnost Vánoční stromek pro Tapia Wirkkalu 
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- programy pro školy (MŠ, ZŠ, SŠ) 
- rodinná dílna 

 

Votivní sál HB (volný vstup) 

Sklo & kov Jiří Harcuba 90 

21. 11. 2018 – 16. 2. 2020 

Kurátor: Mgr. Milan Hlaveš, Ph.D. 
Grafický design: Miroslav Roubíček 

Komorní výstava uspořádaná k nedožitým devadesátinám profesora Jiřího Harcuby (1928–2013) 
připomíná umělcovu rozsáhlou a excelentní tvorbu v oblastech rytého skla a medailérství. Jiří Harcuba 
se v domácím a mezinárodním ohledu proslavil zejména díky svému rytému sklu. Ohlas a uznání získaly 
jeho dokonale a velmi originálně stylizované portréty významných kulturních osobností vyhloubené 
pomocí rotujících ryteckých kotoučků do povrchu křišťálového skla. Obsáhlá, ceněná a se sklem 
rovnocenná, byla také umělcova medailérská tvorba. Navrhl stovky litých a ražených medailí a mincí 
včetně československé a české oběžní pětikoruny. Harcubovo novátorství v tomto oboru spočívalo 
v aplikování některých z principů, které se naučil a rozvinul je při práci se sklem. 

 

Výstavy ve foyer HB (volný vstup) 

 

Ladislav Sutnar: Hračky a loutky 
14. 12. 2018 – 28. 4. 2019 

 

Kurátorka výstavy Marie Míčová 

Výstava loutek a hraček Ladislava Sutnara upozornila na významnou akvizici do sbírky hraček. 
Uměleckoprůmyslovému museu v Praze se podařilo získat ze soukromého majetku unikátní soubor loutek 
a nábytku z let 1923–1925, z nichž doposud vlastnilo jen často publikovanou figuru Rytíře. Součástí 
akvizice jsou též dva soubory moderních loutek pro domácí divadlo z dvacátých let 20. století. Návrhy 
a realizace hraček a loutek patřily k aktivitám Ladislava Sutnara v období dvacátých a třicátých let 20. 
století. Dřevěné hračky navrhoval především v rámci svého pedagogického působení ve Státním ústavu 
školském v Praze. Motivy zvířat z exotických zemí a hra s dalšími pohybovými možnostmi hračky za použití 
pružinek mohly v záplavě realistických hraček vyniknout ve střízlivé monochromní barevnosti a 
jednoduché stylizaci tvaru. 

 

Téma: Šperk 

1.5. – 2. 6. 2019 

 

Kurátorka výstavy Petra Matějovičová, Ludmila Šiklová 
Grafický design Katedra designu FT TUL 
 
Studenti Katedry designu Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci vystavili společně se svými 

pedagogy šperky podle vlastních návrhů. Šperky jsou vyrobené především z kovu, ale mimo něj studenti 

použili také sklo, sůl, koňské žíně, hadí svlečku nebo materiály vyvinuté na univerzitě jako např. 

polyesterové vlákno pro žilní náhrady a netkané textilie. 
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170 let sklárny Elias Palme 

7. 6. – 1. 9. 2019 

 

Autorka koncepce a kurátorka výstavy Tereza Šváchová 
Grafický design Tereza Šváchová 

Výstava připomínající 170. výročí firmy Elias Palme provází příběhem úspěšného rodinného podniku 
z Kamenického Šenova. Ten začal v roce 1849 v samém srdci severočeského sklářského regionu vyrábět 
křišťálové ověsové lustry. Jeho tehdejší sláva daleko překračovala hranice českých zemí. Ve vedení se 
vystřídali synové zakladatele Eliase Palmeho, kteří postupně provázeli firmu těmi nejlepšími časy, kdy se 
zde vyráběly lustry pro milánskou operu La Scala nebo operní dům Teatro dell'Opera v Římě, i těmi 
horšími, kdy z továrny za totálního nasazení v roce 1943 vycházela válečná výzbroj.  Dominantní budova 
„Eliášky“ postavená v roce 1905 svou nezvykle secesně zdobenou fasádou dodnes připomíná, jak 
významný podnik zde sídlil. Výroba zde skončila kolem roku 1972. Po privatizaci v roce 1992 začala budova 
pod rukama několika různých soukromých majitelů nenávratně chátrat. Dnes je z ní ruina, která jako 
memento upomíná na zašlou slávu. V roce 2016 se objektem začala zabývat studentka architektury Tereza 
Šváchová. Její diplomová práce z téhož roku nabízela programové řešení na obnovu a nový provoz celého 
objektu, rozdmýchala dlouhé diskuse mezi současným majitelem a představiteli města Kamenický Šenov a 
Libereckého kraje. Ty ale bohužel vyšuměly do prázdna a řešení situace nebylo nalezeno. Eliáška mezitím 
mizí místním obyvatelům doslova před očima. 

 

Čas v nás – Jana Machatová a Peter Machata 

7. 11. 2019 – 5. 1. 2020 

 

Autoři koncepce Jana Machatová a Peter Machata 
Kurátorka výstavy Petra Matějovičová 
Grafický design Jana Machatová a Peter Machata 

Jana Machatová a Peter Machata jsou svébytnými osobnostmi autorského šperku. Nicméně, žijí a tvoří ve 
vzájemné blízkosti.  Objekty jednoho z autorů zaznívají na pozadí tvorby druhého, kontexty se propojují. 
Jazyk, kterým Jana i Peter promlouvají, má silnou relevanci na současné mezinárodní scéně. Přesto se ryze 
osobní i obecně lidské reakce na pilíře kultury u Jany a Petra váží ke géniu Slovenska – regionu uprostřed 
Evropy a zároveň na hranicích. Šperky Jany a Petra Machatových můžeme chápat jako příspěvek do 
nekonečné diskuse o měřítku a proporcích, o dosahu smyslů a naší schopnosti obsáhnout celek, 
naznačený pouhým detailem.  

U výstav ve Votivním sále a foyer muzea není evidován počet návštěvníků 

 

Výstavy v ČMB 

 

Vladimír Birgus Tak mnoho, tak málo 

9. 10. -2019 – 15. 3. 2020 

 

Autor koncepce a kurátor výstavy Jan Mlčoch 
Architektonické řešení Dušan Seidl 
Grafický design Vladimír Vimr 
Návštěvnost 4556 (do konce roku 2019) 

Birgusovy fotografie z doby tzv. normalizace byly většinou černobílé. Odpovídalo to nejen tehdejšímu 
pojetí dokumentární fotografie, do níž však Birgus vnesl výrazně subjektivní cítění, ale i celkové atmosféře 
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tehdejší neutěšené doby. Velkoformátové fotografie návštěvníky vrátily do tehdejších českých a 
moravských měst, stejně jako do Moskvy, Tallinnu, Rigy, Varšavy, Sofie a dalších metropolí sovětských 
satelitů. Do míst, která opanoval všeprostupující marasmus, alkoholismus, deprese, popisované jako 
ztráta životních perspektiv. Vladimír Birgus (nar. 1954) měl na osm desítek autorských výstav, ale v Praze 
se představil jenom na menších expozicích ve výstavní síni Foma, v Pražském domě fotografie nebo v Leica 
Gallery Prague. Jinak byl autorem či spoluautorem několika stovek výstav doma i v zahraničí (Moderní 
krása – Česká fotografická avantgarda 1918–1948, Česká fotografie 20. století, zásadních retrospektiv 
Františka Drtikola, Eugena Wiškovského, Jaroslava Rösslera, Josefa Sudka ad.), ale i desítek přehlídek 
současných autorů. 

Doprovodný a edukační program 
- autorské komentované prohlídky výstavy 

 
 

Jan Blažej Santini Aichel. Geometrie posvátného prostoru 

7. 3. – 15. 9. 2019 

 

Kurátor, autor koncepce výstavy, autor geometrických kreseb: Ladislav Moučka 
Fotografie: Věroslav Škrabánek 
Trojrozměrné struktivní modely: studenti ateliéru doc. Jaroslava Drápala na fakultě architektury Vysokého 
učení technického v Brně 
 Grafický design Ladislav Moučka 
Architektonické řešení Ing. Dušan Seidl 
Návštěvnost 10 034 

Santiniho dílo přesáhlo rámec doby, v níž žil. Jeho stavby jsou natolik přesné, že známe-li kompoziční síť, 
můžeme od jedné stavby k libovolné další počítat se stejnou lehkostí, s jakou se třeba procházíme parkem. 
Z tohoto pohledu se stavby jeví spíše jako skořepiny těsně obepínající geometrické rovnice. To jim 
propůjčuje zcela unikátní proporční rytmus, který z nich podvědomě vnímáme a který považujeme za 
harmonický. Co je na tvorbě Jana Blažeje Santiniho geniální, není ale ve skutečnosti vlastně vůbec vidět. 
Soubor vybraných staveb na výstavě tvořil díky užití téže kompoziční sítě a jednotkové míry jedinečný a 
nedělitelný celek, proporčně a rozměrově sladěný se Svatovítským chrámem. Výstava měla vysvětlit 
geometrii kompoziční sítě společné půdorysným návrhům hlavních děl českého architekta Jana Blažeje 
Santiniho Aichela. Celá řada indicií ale poukazuje k tomu, že jím používaná kompoziční síť je tradiční a 
povědomí o ní v naší zemi sahá až do raného středověku. 

Doprovodný a edukační program 

- stejnojmenný přednáškový cyklus 
 

 

Výstavy v Galerii Josefa Sudka 

 

Clifford Seidling: Fotografie 

20. 2. – 2. 6. 2019 

 

Kurátor výstavy Jan Mlčoch 

Grafický design Štěpán Malovec 

 

Ve výstavním programu Galerie Josefa Sudka se kurátor Jan Mlčoch často vrací k opomíjeným osobnostem 
české fotografie. Jednou z nich je i Clifford Seidling. Narodil se roku 1933 v Praze do českoněmecké rodiny, 
v letech 1948–1951 navštěvoval Státní odbornou grafickou školu v Praze a pak pracoval v portrétních 
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ateliérech družstva Fotografia. Koncem padesátých let vytvářel velice kvalitní ateliérové i exteriérové 
práce. V roce 1972 přešel do Uměleckoprůmyslového musea v Praze, kde se vedle samotné fotografické 
praxe věnoval problematice konzervace a restaurování fotografií. Ve své volné tvorbě se už od poloviny 
šedesátých let soustředil na téma aranžovaného mužského aktu. V této umělecké oblasti je Seidlingův 
přínos zcela výjimečný. Mužské tělo prezentoval v originálních kompozicích s estetickou vytříbeností 
a odvahou. Významná byla jeho externí pedagogická činnost na FAMU, kde vyučoval mimo jiné i studenty 
představující tzv. slovenskou novou vlnu. 
 
Edukační program 

- kurátorské komentované prohlídky 

 

Šimon Caban&Comp.: Fotografie 

24. 10. 2019 – 9. 2. 2020 

 

Kurátor výstavy Jan Mlčoch 

Grafický design Štěpán Malovec 

 

Výstava se vrátila do 80. let minulého století, kdy v architektuře, výtvarném umění, hudbě, tanci, designu i 

oděvní tvorbě docházelo v duchu postmoderny k prolínání žánrů a Šimon Caban byl jedním z tehdejších 

protagonistů pestré umělecké komunity. S bratrem Michalem vytvořil Baletní jednotku Křeč a tančili 

například při natáčení filmu Miloše Formana Amadeus, později realizovali i své vlastní filmové a televizní 

projekty.  Fotografické práce, které představila komorní výstava v GJS, jsou z let 1982 až 1990 a jsou to 

snímky z nejrůznějších setkání, zkoušek tanečního souboru, domácích i zahraničních cest s přáteli, pobytu 

na chatě v Olešce nebo z kamarádovy svatby. Vše umocnily texty s originálním humorem, doplněné 

kresbou barevných akcentů. Výstava čerpala z velkorysého autorova daru.  

Edukační program 

- kurátorské a autorské komentované prohlídky 

 

 

Miloš Spurný: Mizející krajiny 

27. 6. – 6. 10. 2019 

 

Kurátor výstavy Jan Mlčoch 

Grafický design Štěpán Malovec 

 

Botanik a rostlinný fyziolog Miloš Spurný (1922–1979) absolvoval roku 1949 přírodovědnou fakultu a pak 

celý život pracoval ve specializovaných ústavech. Fotografii sice pěstoval již od mládí, ale určující bylo až 

setkání s profesorem Vladimírem Úlehlou. Spurný snímal krajinné partie z pozice geomorfologie, hledal 

jejich typologické charakteristiky. Mnohé jeho fotografie z 50. a 60. let nás uvádějí do krajin, které byly 

kultivované generacemi hospodářů, do polí ještě nevjely traktory s pluhy, aby vše sjednotili do 

nekonečných družstevních lánů.  Zvláštní pozornost autor věnoval Českomoravské vysočině a jižní 

Moravě, zejména kraji pod Pálavou.  

Edukační program 

- kurátorské komentované prohlídky 

 

 

Krátkodobé projekty HB (volný vstup) 
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Sarkofág pro královnu 

6. – 16. 7. 2019 

 

Autoři projektu Zdeněk Lhotský, Pavel Štingl 

Grafický design Martin Hlubuček 

 

Unikátní projekt skleněného sarkofágu pro dánskou královnu Margrethe II. byl završen jeho osazením 
v katedrále v Roskilde, tradičním pohřebním místě dánských králů. Celou genezi mimořádného 
sklářského díla přiblížil desetidenní projekt Sarkofág pro královnu, během kterého proběhla 
předpremiéra stejnojmenného televizního filmu, doprovázená výkladem jeho autora Pavla Štingla, 
výstava fotografií, spolu s přednáškami skláře, autora sarkofágu, Zdeňka Lhotského. „Sarkofág svou 
ikonografií, účelem, významem a v neposlední řadě i rozměrem překročil dosud známé hranice 
umělecké sklářské realizace, a to nejen v rovině vizuální a ideové, ale také technologické,“ napsala o 
projektu kurátorka skla v UPM PhDr. Sylva Petrová.  Čtyřtunový skleněný objekt je sestaven ze šesti 
skleněných částí. Každý kus vážil po utavení zhruba 900 kilogramů, což je největší vyrobený kus 
taveného skla na světě.   
 
TO CACHE Nomad 

17. 7. – 1. 9. 2019 

 

Autoři projektu Monika a Bohuš Kubinští 

Multimediální interaktivní objekt vytvořený z macesu vizuálně vychází z rodinného dědictví, krajkového 
ubrusu po babičce Moniky Kubinské. Umístěním ve speciální vitríně připomíná muzejní artefakt. Dílo proto 
můžeme vnímat jako metaforu problematického se vyrovnávání s naší kolektivní pamětí a minulostí. 
Objekt pracoval s nahrávkami hlasu návštěvníků, z nichž počítač vytváří akustické pole reagující na 
přítomnost a pohyb diváka. Vizuální umělci manželé Monika a Bohuš Kubinští aktivně působí na slovenské 
výtvarné scéně od počátku devadesátých let. Společně vytvářejí velkorysé site-specific instalace – díla 
reagující na prostor, ve kterém se nacházejí.  

Výstavy v zahraničí 

Příběh českého designu/Story of Czech Design 

Putovní výstava – České centrum v Itálii, Polsku, Chorvatsku, Francii, Maďarsku, Číně, Bulharsku, 

Bratislavě, Německu, Nizozemsku a Turecku, Galerie českých center v Praze 

17. 4. 2018 – 27. 3. 2019 

 

Kurátorka Iva Knobloch 

Námět Jakub Berdych Karpelis a Josef Tomšej, designové studio Qubus, Iva Knobloch, UPM 

Grafický design Štěpán Malovec 

Spolupořadatel Česká centra 

 

Výstava byla přehlídkou českého designu a inovativního a zpracování každodenních předmětů vyrobených 
z tradičních materiálů jako jsou sklo, porcelán a dřevo, a to od Sametové revoluce v roce 1989 až po 
nastupující generaci mladých designérů.  Během českého období transformace v devadesátých letech 
minulého století se mnozí designéři vrátili z emigrace a založili vlastní studia. Stávající studia buďto 
ukončila činnost, nebo musela začít znovu od nuly. V tomto období se z designu také stal důležitý 
národohospodářský a kulturní činitel, respektovaný studijní obor a volnočasová aktivita mladé generace, 
jejíž zástupci zakládali vlastní studia – Olgoj Chorchoj, MMcité, Studio Najbrt a hipposdesign.  Mladí 
designéři (OKOLO, DECHEM, deFORM, Lucie Koldová, Jan Čapek Vrtiška & Žák, Plecháč & Wielghus, Klára 
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Šumová, Herman & Coufal a Tadeáš Podracký) si velmi dobře uvědomují tradici české průmyslové výroby, 
kterou dále zdokonalují vývojem nových tvarů, metod a technologií. 

 

A Hundred Years of Czech Design 
30. 3. -14. 12. 2019 
Návstěvnost 37 869 návštěvníků 

UPM realizovalo v Setagaya Art Museum v Tokiu rozsáhlou výstavu českého designu 20. století. Ta v 
reprezentativním výběru více než dvou stovek exponátů představila významné artefakty designu i 
předměty běžného použití. Výstava ukázala umělecký, řemeslný a technický vývoj malé země uprostřed 
Evropy, která v oblasti designu zazářila a zařadila se mezi významné spolutvůrce západoevropské kultury. 
Výstava zaznamenala velkou pozornost japonských médií i veřejnosti. 

 

XXII. Trienále v Miláně Broken Nature: Design Takes on Human Survival 
Pallazzo dell´Arte 

1. 3. 2019 – 1. 9. 2019 

 
Out of Power Tower  
Kurátor: Iva Knobloch 
Tým Krištof Kintera a tým, Rastislav Juhás, Josef Fruhauf, Richard Wiesner, Matěj Al Ali, Martina 
Nosková 
 
Lithopia 
Kurátor: Iva Knobloch 
Tým koncept Denisa Kera a Petr Šourek, designer Eva Holá, fotograf Jan Hrdý, 
instalace a 3D tisk Jaroslav Svítek, blockchain development Denisa Kera a Yair Reshef, satelitní snímky 
Mateusz Kraiński a tým 

 
Návštěvnost cca 30 000 návštěvníků 

 
Česká expozice v Miláně patřila projektům Out of Power Towera a Lithopia. Oba kriticky reagovaly na 
problém kolonizace nerostného bohatství. Projekt Ouf of Power Tower Krištofa Kintery reflektuje 
strmě vzrůstající, nezastavitelnou spotřebu energie, vyčerpání minerálních zdrojů, které jsou skryté v 
bateriích. Jeho 4,2 m vysoký objekt je z vybitých baterií. 
Druhý projekt ukazuje na sedmi obrazovkách slunný den v Lithopii. Chování Lithopanů je na první 
pohled zvláštní. Rozmáchlá, dlouhotrvající gesta, obrovská objetí. Veškerý život v Lithopii totiž sledují 
satelity a Lithopané před tváří satelitů uzavírají své smlouvy, sňatky, přátelství. Lithopia je příkladem 
toho, jak technologie mění chování a myšlení lidí.  Všudypřítomný 3D tisk ovlivňuje jejich řeč a hudbu, 
tisknou vše včetně kryptoměny, LiCoinu. 3D tiskárna je v Lithopii nejoblíbenějším hudebním 
nástrojem.  
 

 

Alfons Mucha – The Pioneer of Art Nouveau 
Putovní výstava  

Kurátorka Lucie Vlčková 

Návštěvnost 116 750 návštěvníků 

http://www.brokennature.org/
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Výstavu Alfons Mucha – The Pioneer of Art Nouveau otevřelo Uměleckoprůmyslové museum v Praze v 
čínském Chongqing China Three Gorges Museum na konci dubna 2019. Putovní výstavní projekt, 
představující nejcennější Muchovy práce, kterými se stal spolutvůrcem evropského Art Nouveau, uvedou 
následně další přední čínské muzejní a kulturní instituce: Yunnan Provincial Museum v Kunmingu, National 
Centre for Performing Art v Pekingu a Tian Jin Art Museum v Tianjinu. Výstava navazuje na úspěšnou 
výstavu, kterou v letech 2017–2018 Uměleckoprůmyslové museum v Praze spolu s Galerií hlavního města 
Prahy představilo Muchovu tvorbu čínskému publiku poprvé.   

POZNÁMKA. Návštěvnost je uváděna pouze u zpoplatněných výstav. 

POZNÁMKA II. Návštěvnost u zahraničních výstav je uvedena v případě, že ji uvádí zahraniční 

spolupořadatel. 
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Vydavatelská činnost 
 

Šílený hedvábník 

Zika & Lída Ascher: textil a móda 

The Mad Silkman 
Zika & Lida Ascher: Textiles and Fashion 
 
Ascher – toto jméno a zároveň značka jsou v České republice úplně neznámé, zatímco v západní Evropě 
zůstávají více než sedmdesát let synonymem textilního designu té nejvyšší kvality. Publikace odkrývá 
příběh u nás zapomenutých pražských rodáků Ziky Aschera a jeho manželky Lídy, jejichž osobní i 
profesionální životy se odehrávaly na pozadí dramatických dějin 20. století. Po odchodu z Československa 
v roce 1939 se jim podařilo v Londýně vybudovat úspěšnou firmu specializovanou na oděvní látky. Z textilií 
firmy Ascher vytvářely své kolekce módní domy francouzské, stejně jako britské a italské, například Dior, 
Balenciaga, Lanvin, Cardin, Y. S. Laurent, Paterson, Sassoon nebo Fabiani. Světovou proslulost jim přinesla 
také kolekce luxusních tištěných šátků (tzv. squares), které zhotovovali podle návrhů významných umělců, 
mezi něž patřili Henry Moore, Henri Matisse, André Derain a mnozí další. 

Kniha byla vydána ke stejnojmenné výstavě konané v UPM od 15. února do 15. září 2019. 

Kniha je přihlášena do Gloria Musaealis – publikace roku, do Nejkrásnější knihy roku 2019, a do CGD.  

 

vydavatelé: UPM a Nakladatelství Slovart 

autorka koncepce: Konstantina Hlaváčková 

texty: Konstantina Hlaváčková, Petr Ascher 

vydání: anglické (české vydání je vyprodané) 
formát: 28 x 22 cm, pevná vazba 

počet stran: 402, reprodukcí: 400 
náklad: 1500 ks česky, 1500 ks anglicky, z toho UPM 1000 ks česky a 500 ks anglicky 

ISBN 978-80-7101-178-1 (UPM, česky) 
ISBN 978-80-7101-179-8 (UPM, anglicky) 

cena (v UPM): 1140 Kč (česky), 1320 Kč (anglicky) 

 

 



56 
 

   

 
 

 
 



57 
 

 



58 
 

Odvaha a risk 

Století designu v UPM 

 
Publikace doprovázející stejnojmennou výstavu v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze (28. 5.–21. 10. 

2019) představuje dvanáct výstavních projektů, které ve 20. století formovaly dějiny designu v českých 

zemích. Tyto projekty byly svým způsobem odvážné i riskantní – v konceptech, dobovém geopolitickém 

kontextu a zejména v novátorské instalaci. Vybrané výstavy objevovaly a reinterpretovaly fenomény 

minulosti, podchytily tendence tvorby předmětného světa své doby, či je dokonce předvídaly, a to díky 

kurátorským konceptům Jiřiny Vydrové, Jindřicha Chalupeckého, Karla Koželky, Karla Hetteše, Josefa 

Kroutvora, Ludvíka Hlaváčka, vizionáře Zdeňka Pešánka a především teoretičky designu Mileny Lamarové. 

Výstavy tak dokládají klíčovou roli UPM pro dějiny designu 20. století. Muzeum se jimi také výrazně 

zapsalo do historie českého výstavnictví v provokujících řešeních Otto Rothmayera, Ivana Sovy, Václava 

Ciglera, Karla Pragera, Michala Brixe nebo Petra Horneka. Na designu vybraných výstav se podíleli 

významní fotografové Jan Svoboda, Gabriel Urbánek a grafici Jan Kotík, Josef Flejšar, Pavel Kopřiva nebo 

Aleš Najbrt. 

 
vydavatel: UPM 
editor: Iva Knobloch 
texty: Jiří Fronek, Milan Hlaveš, Iva Knobloch, Eva Uchalová, Radim Vondráček, Filip Wittlich 
vydání: české s anglickým resumé 
grafický design: Deep Throat Studio 
formát: 25 x 17,6 cm, měkká vazba 
počet stran: 184, reprodukcí: 124 

ISBN 978-80-7101-182-8 

cena (v UPM): 360 Kč 
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Glass in Brno and Moravia ca. 1200–1550 

Volume I. Assessment of Finds 

Volume II. Catalogue of Glass 

 

Dvoudílná kniha doplněná o CD představuje zcela ojedinělý počin na poli bádání o středověkém skle na 
Moravě. První svazek je věnován vyhodnocení nálezů skla v rámci jednotlivých historických období (sklo za 
Přemyslovců, Lucemburků atd.). Součástí vyhodnocení jsou i chemické analýzy a zasazení skla a sklářství 
do historického rámce. Druhý díl je katalogem nálezů, který zahrnuje více než tři tisíce exemplářů 
skleněných nádob. Součástí katalogu je i zhodnocení jednotlivých tvarů skla. Oba díly jsou vybaveny 
bohatou kresebnou i fotografickou dokumentací. Přílohu II. dílu tvoří CD s katalogem objektů zahrnující 
více před 300 objektů se sklem, tedy nálezové okolnosti jednotlivých předmětů. 

 

vydavatel: UPM a Archaia Brno 

text: Hedvika Sedláčková 

vydání: anglické s českým resumé za každou kapitolou 

formát: 30,6 x 23 cm, pevná vazba 

počet stran: 235 (I. díl), 491 (II. díl) 

náklad: 300 ks, z toho UPM 100 ks 

I. díl: ISBN 978-80-7101-181-1 (UPM) 

II. díl ISBN 978-80-7101-185-9 (UPM) 

cena (v UPM): 1500 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

    



62 
 

100 Years of Czech Design 

Katalog představuje v osmi chronologicky řazených a dvou tematických oddílech přední práce 
českého uměleckého řemesla, užitého umění a designu 20. století. Stručné texty a bohatý obrazový 
doprovod přiblíží čtenáři styly, díky nimž se česká tvorba zapsala i do světového povědomí, jako je 
například secese, kubismus, funkcionalismus či bruselský styl. Katalog obsahuje rovněž medailony 
předních českých tvůrců. Výstava, kterou katalog doprovází, mohou návštěvníci vidět v letech 2019–
2020 postupně ve čtyřech japonských muzeích – Okazaki Mindscape Museum, Toyama Prefectural 
Museum of Art and Design, Setagaya Art Museum v Tokiu a The National Museum of Modern Art 
v Kjótu. 
 
vydavatelé: UPM a I.N.F. Inc. 
editor: Setsuko Shibata 
texty: Lucie Vlčková, Mariana Kubištová, Tsutomu Mizusawa, Nozomi Endo, Anežka Bartošíková, 
Marie Míčová 
vydání: japonské 
grafický design: Tomomi Nishikawa, 10 inc. 
formát: 22,5 x 16,3 cm, měkká vazba 
počet stran: 256 

počet reprodukcí: 235 

ISBN 978-80-7101-186-6 

cena (v UPM): 160 Kč 
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Kontakt 
Mezinárodní sympozium keramiky Bechyně 
1966–2018 

 

Bechyňské sympozium bylo založeno roku 1966, aby se stalo platformou pro setkávání umělců z 
různých částí světa rozděleného železnou oponou, kteří se mohli během společně stráveného měsíce 
věnovat kreativním experimentům s materiálem. Slovo „kontakt“ v názvu odkazuje k mezinárodnímu 
setkávání umělců, které se podařilo zachovat i v sedmdesátých a osmdesátých letech, ke konfrontaci 
současných děl a prací vzniklých před rokem 1990 i ke vztahu mezi „volným“ a „užitým“ uměním. 
Jedním z impulsů pro založení sympozia byla totiž snaha prozkoumat potenciál keramiky nejen v 
tradičním kontextu designu i architektury, ale především soudobého „volného“ umění.  

Publikace vydaná ke stejnojmenné výstavě zahrnuje studie Marcela Fišera, Marie Klimešové, 
Kristýny Péčové a Veroniky Rollové. Její součástí jsou rozhovory s Gabi Dewald, Helenou 
Samohelovou a Jindrou Vikovou, literární vstupy Ondřeje Buddeuse a fotografie Tomáše Brabce a 
Pavla Baňky. 
 
vydavatelé: Mezinárodní sympozium keramiky Bechyně, o. p. s., Alšova jihočeská galerie, UPM 
editor: Veronika Rollová 
texty: Ondřej Buddeus, Marcel Fišer, Marie Klimešová, Kristýna Péčová, Eva Pelechová, Veronika 
Rollová 
vydání: česko-anglické 
grafický design: Tereza Králová, Marek Prokop 
formát: 22 x 21 cm, měkká vazba 

počet stran: 156 

počet reprodukcí: 64 

ISBN 978-80-7101-187-3 (UPM) 

ISBN 978-80-907373-0-3 (MSKB) 

ISBN 978-80-7641-003-9 (AJG) 

cena (v UPM): 240 Kč 
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Zpráva o finančním hospodaření UPM v roce 2019 

Hospodaření muzea v roce 2019 bylo v oblasti nákladů zásadně ovlivněno skutečnosti, že schválený rozpis 
rozpočtu nezajištoval potřeby provozu Centrálního depozitáře a historické budovy UPM. Tento deficit 
v průběhu roku se dále prohloubil zejména vzhledem k nárůstu nákladů na ostrahu a úklid v důsledku VŘ a 
změny dodavatelů a na další služby související s návštěvnickým provozem. Za účelem snížení ztráty 
z hospodaření vedení muzea učinilo opatření na straně výnosů. Překročení oproti plánu bylo dosaženo u 
výnosů ze vstupného díky prodloužení doby konání mimořádně úspěšných výstav v historické budově a 
tržbám ze zahraničních výstavních projektů v Číně a Japonsku, jejichž realizace byla operativně dojednána 
již v závěru roku 2018. 
V závěru roku na základě vykázané skutečnosti plnění rozpočtu za 1. až 3. čtvrtletí a predikce hospodářského 
výsledku Ministerstvo kultury navýšilo příspěvek na provoz, což nakonec umožnilo dosažení vyrovnaného 
hospodářského výsledku. 
Celkové náklady činí 126 142 tis. Kč a jsou kryty výnosy ve stejné výši.  Příspěvek na provoz včetně příspěvků 
na kulturní aktivity a na projekty VISK je zaúčtován ve výši 89 692 tis. Kč, dotace jsou vykázány částkou 10 
247 tis. Kč a vlastní výnosy jsou v objemu 26 203 tis. Kč. Osobní náklady činí 56 782 tis. Kč a věcné náklady 
jsou ve výši 69 360 tis. Kč. 
Celkový příspěvek na provoz zahrnuje příspěvek na provoz ve výši 85 597 tis. Kč, příspěvek na provoz – 
kulturní aktivity v objemu 3690 tis. Kč určený zřizovatelem na realizaci výstavních projektů a příspěvek – 
ostatní poskytnutý částkou 405 tis. Kč na projekty naplňující cíle programu VISK.  Celkové provozní náklady 
muzea kryté příspěvkem na provoz a vlastními výnosy jsou vykázány ve výši 111 800 tis. Kč, v tom osobní 
náklady činí 50 380 tis. Kč a věcné náklady jsou ve výši 61 420 tis. Kč. 

 

Porovnání plnění rozpočtu v roce 2018 a v roce 2019 
Vývoj plnění výnosů a čerpání provozních nákladů krytých příspěvkem na provoz a vlastními výnosy v roce 
2018 a v roce 2019 je patrný z následující tabulky a grafu. Provozní náklady nezahrnují náklady financované 
z prostředků dotací, příspěvků na kulturní aktivity a příspěvků na projekty VISK vzhledem k tomu, že tyto 
náklady výši hospodářského výsledku nějak neovlivňují, neboť mohou být vynaloženy  jen do výše 
poskytnuté dotace nebo příspěvku. 

 

Tabulka č. 1: Porovnání plnění rozpočtu v roce 2018 a v roce 2019 (v tis. Kč) 

   2018 2019 

rozdíl 2019, 

2018 

Výnosy celkem 103 225 111 800 8575 

Příspěvek na provoz 78 273 85 597 7324 

Vlastní výnosy, z toho: 24 952 26 203 1251 

            výnosy ze vstupného  13 886 10 893 -2993 

            ostatní služby  2573 5257 2684 

            výnosy z pronájmu 2379 2361 -18 

            výnosy z prodaného zboží 2221 1978 -243 

            čerpání fondů 3635 5545 1910 

Provozní náklady celkem: 103 225 111 800 8575 

           osobní náklady 45 449 50 380 4931 

           věcné náklady, v tom: 57 776 61 420 3644 

           spotřeba materiálu 2310 2150 -160 

           spotřeba energie, vodné, stočné 6322 7118 796 

           opravy a udržování 4509 4592 83 
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           ostatní služby 27 786 33 780 5994 

           Odpisy 11 225 11 880 655 

           ostatní náklady 5624 1900 -3724 

 

Porovnání plánovaného rozpočtu a dosažené skutečnosti 
 
Rozpisem schváleného rozpočtu na rok 2019 byl stanoven závazný ukazatel příspěvek na provoz ve výši 80 
891 tis. Kč, v tom na zajištění provozních nákladů bylo vyčleněno 77 586 tis. Kč, na realizaci výstavních 
projektů byl určen příspěvek na provoz – kulturní aktivity v objemu 2900 tis. Kč a na zkvalitnění knihovních 
služeb byl částkou 405 tis. Kč poskytnut příspěvek na provoz – ostatní.   
Ve stanoveném objemu příspěvku na provoz na rok 2019 bylo zohledněno profinancování odpisů z 
dlouhodobého majetku ve výši odpisů z nemovitého majetku částkou 7000 tis. Kč. Současně Ministerstvo 
kultury stanovilo závazný ukazatel odvod z odpisů z nemovitého majetku ve stejném objemu.  
Rozpočet byl sestaven rozpadem na finanční střediska přidělená jednotlivým pobočkám a útvarům muzea 
jako historická budova, Centrální depozitář, Muzeum českého kubismu v Domě U Černé Matky Boží, zámek 
v Kamenici nad Lipou a další v podrobnosti zavedené analytické evidence. Vzhledem k tomu, že příspěvek 
na provoz a plánované vlastní výnosy nezajišťovaly v dostatečné míře potřeby provozu historické budovy a 
Centrálního depozitáře, náklady na ostrahu, úklid a opravy a udržování byly rozpočtovány jen zčásti.  
Schválený rozpočet na rok 2019 byl v průběhu roku upraven 12-ti rozpočtovými opatřeními na celkový 
objem 132 295 tis. Kč.                                                     
Upravený rozpočet 2019 příspěvků a dotací na neinvestiční náklady je ve výši 118 322 tis. Kč, v tom: 

 85 597 tis. Kč - příspěvek na provoz, 
 2990 tis. Kč - příspěvek na provoz - kulturní aktivity, 
 405 tis. Kč - příspěvek na provoz- ostatní, 
 7 432 tis. Kč - dotace na výzkum a vývoj, 
 21 908 tis. Kč - systémové dotace na financování neinvestičních potřeb akcí evidovaných 

v EDS/SMVS. 
Upravený rozpočet 2019 dotací na investiční výdaje činí 13 973 tis. Kč. 
Příspěvek na provoz byl v průběhu roku navýšen o částku  8011 tis. Kč, v tom: 

 7665 tis. Kč na vypořádání predikce zhoršeného hospodářského výsledku za rok 2019 
 346 tis. Kč na navýšení osobních nákladů. 

Příspěvek na provoz – kulturní aktivity ve výši 2900 tis. Kč stanovený schváleným rozpisem rozpočtu 
zahrnoval:  

 2000 tis. Kč na výstavní projekt Broken Nature: Design Takes on Human Survival v rámci prezentace 
České republiky na XXII. Trienále designu a architektury v Miláně, 

  900 tis. Kč  na výstavu Obrazy konců dějin. Česká vizuální kultura 1985–1995. 
Tyto finanční prostředky byly čerpány v plné výši. 
Na realizaci výstavního projektu v rámci účasti na XXII. Trienále v Miláně byly dále zapojeny výnosy příštích 
období z minulého období v objemu 700 tis. Kč.   
Upravený rozpočet příspěvku na provoz – kulturní aktivity byl dále navýšen o 90 tis. Kč na zhotovení 
katalogu Czech Grand Design a spotřebován byl v plné výši. 
V úhrnu skutečné čerpání příspěvku na provoz – kulturní aktivity činí 3690 tis. Kč.  
Příspěvek na provoz – ostatní byl stanoven schváleným rozpisem rozpočtu v objemu 405 tis. Kč, v tom: 

 105 000 Kč – příspěvek na provoz – ostatní na projekt Retrokatologizace fondu knihovny UPM – 
retrokatalogizace výstavních katalogů z prostředků podprogramu VISK 5, 

 300 000 Kč – příspěvek na provoz – ostatní na projekt Ochrana vybraných ohrožených dokumentů 
z fondu Knihovny UPM z prostředků podprogramu VISK 7. 

Poskytnuté finanční prostředky byly čerpány v plné výši. 
V rámci institucionální a účelové podpory výzkumu a vývoje byly úpravami rozpočtu uvolněny neinvestiční 
prostředky v celkové výši 7432 tis. Kč. Částka 4656 tis. Kč byla poskytnuta v rámci institucionální podpory 
na realizaci cílů dlouhodobého koncepčního rozvoje a užitá byla v objemu 4654 tis. Kč. Částka 2474 Kč 
nebyla čerpána v položce zákonné sociální pojištění vzhledem k vzniklé úspoře z důvodu úhrady odměny na 
základě dohody o provedení práce ve dvou platbách. Dotace na účelovou podporu z programu NAKI byla 
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uvolněna v objemu 2776 tis. Kč na dlouhodobý výzkumný projekt č. DF18PO2OVV011 Plakát jako nástroj 
komunikace a kulturně-historický pramen: vizuální médium proměn národní kulturní identity v letech 
1880–1938, postupy jeho ochrany, uchování a zpřístupnění. Dotace byla užita v objemu 2752 tis. Kč.  Částka 
23 652 Kč nebyla čerpána vzhledem ke změně sazby odvodu na zákonné sociální pojištění od 1. 7. 2019 a 
snížení plánované ceny některých dodávek v rámci realizace veřejných zakázek.   
Z prostředků programu Ministerstva kultury Obnova a rozvoj národních kulturních institucí byla v roce 2019 
financována akce č.134V124000012 UPM – Zřízení stálých expozic v historické budově UPM částkou 8815 
tis. Kč, v tom 1330 tis. Kč činily investiční výdaje a 7485 tis. Kč bylo vynaloženo na zajištění neinvestiční 
potřeb.  Z rozpočtových investičních prostředků nebylo čerpáno 5651 tis. Kč a z neinvestičních 20 011 tis. 
Kč. Zaostávání užití dotačních prostředků ovlivnil výběr dodavatele prostorového a grafického řešení a 
následná jednání o podobě projektu. Plánovaný termín otevření SE ve 4. NP se tak posunul z června 2020 
na 18. listopad 2020. 
V programu ISO/C – výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu byla na výkup barokního 
kalichu zdobeného filigránem a emailovými medailony, Praha po roce 1700, č. akce  134V514000097 
čerpána investiční dotace ve výši 380 tis. Kč.   
V programu ISO/D – preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí bylo na akci č. 134V515000129 
poskytnuto a čerpáno 524 tis. Kč, v tom 67 tis. Kč neinvestičních prostředků na pořízení obalového materiálu 
a 457 tis. Kč na investiční výdaje na pořízení mikroskopu a pojízdných regálů pro uložení rámovaných plakátů 
a velkoformátového knihovního fondu. 
V rámci programů na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury byly uvolněny dvě neinvestiční dotace každá 
ve výši 250 tis. Kč na přípravu bezpečnostních plánů a zpracování analýzy rizik pro historickou budovu a 
zámek Kamenice nad Lípou. Tyto prostředky nebyly čerpány a byly v průběhu roku vraceny na výdajový účet 
Ministerstva kultury. Realizace akce je plánována na rok 2020.  
Podstatný vliv na hospodaření organizace měla úprava rozpočtu, kterou Ministerstvo kultury zvýšilo 
příspěvek na provoz na pokrytí deficitu v zajištění provozních nákladů muzea na základě predikce 
zhoršeného hospodářského výsledku o částku 7665 tis. Kč. 
 

 

Vlastní výnosy  
Rozpočet vlastních výnosů v průběhu roku nebyl upravován. Plnění plánu vlastních výnosů je shrnuto 
v následující tabulce. 

Tabulka č. 2: Přehled plnění plánu vlastních výnosů v roce 2019 (v tis. Kč) 

  
Schválený 
 rozpočet Skutečnost 

Rozdíl mezi 
skutečnosti 
a rozpočtem 

Rozdíl mezi 
skutečnosti 
a rozpočtem 

v % 

Vlastní výnosy celkem: 17 051 26 203 9152 154 

v tom: výnosy z prodeje služeb 10 307 16 150 5843 157 

          v tom: vstupné 9237 10 893 1656 118 

                     ostatní služby 1070 5257 4187 491 

          výnosy z pronájmu 1805 2361 556 131 

          výnosy z prodaného zboží 759 1978 1219 261 

          čerpání fondů 4100 5545 1445 135 

          ostatní výnosy výše neuvedené 80 169 89 211 

 

Graf č. 1: Podíl plnění vybraných vlastních výnosů na celkových vlastních výnosech v roce 

2019 (v tis. Kč) 
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Tabulka č. 3: Přehled návštěvnosti, tržeb ze vstupného a nákladů na realizaci vybraných 

výstav v roce 2019  

Název výstavy 
počet 

návštěvníků 
délka 
trvání 

Průměrný 
denní počet 
návštěvníků 

tržby ze 
vstupného 

průměrná 
denní 
tržba 

náklady 
na 

realizaci  

  Osoby dni osoba/den Kč Kč  Kč  

Hana Podolská 31 910 118 270 2 378 197 20 154 46 047 

Krásná jizba 8106 52 156 635 556 12 222 76 368 

Zika a Lída Ascher 35 304 182 194 3 028 610 16 641 3 756 123 

Plejády skla  25 394 233 109 1 183 210 5078 696 726 

Odvaha a risk 12 671 143 89 527 295 3687 686 828 

Navracení identity 10 566 117 90 457 305 3909 879 650 
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Provozní náklady 

Čerpání plánu celkových a provozních nákladů je shrnuto v následující tabulce. 

Tabulka č. 4: Přehled plnění plánu nákladů v roce 2019 (v tis. Kč) 

  
Schválený 
 rozpočet 

SR 

Upravený 
rozpočet           
v provozu 

Upravený 
rozpočet 
celkem 

Skutečnost 
celkem 

Skutečnost 
v provozu  

Skutečnost 
v provozu 

/SR 

Náklady celkem: 94 638 102 649 135 384 126 142 111 800 1,18 

osobní náklady 48 570 50 276 55 927 56 782 50 380 1,04 

věcné náklady, v tom: 46 068 52 373 79 457 69 360 61 420 1,33 

spotřeba materiálu 1668 1668 2549 2864  150 1,29 

spotřeba energií, vodné, 
stočné 7000 7000 7192 7339            7118 1,02 

opravy a udržování 2429 2429 5129 4986 4592 1,89 

ostatní služby 21 009 27 314 39 217 38 351 33 780 1,61 

odpisy 11 876 11 876 11 876 11 880 11 880 1,00 

ostatní náklady  2086 2086 13 494 3940 1900 0,91 

 

Graf č. 2: Podíl plnění vybraných provozních nákladů na celkových provozních nákladech 
v roce 2019 (v tis. Kč) 

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000

Hana Podolská

Krásná jizba

Zika Ascher

Plejády skla

Odvaha a risk

Navracení identity

Přehled tržeb ze vstupného a nákladů na realizaci 

výstav

náklady na realizaci v tis. Kč tržby ze vstupného v tis. Kč



70 
 

 

Fondy muzea 
Peněžní fondy muzea byly v roce 2019 zapojeny do hospodaření muzea částkou 5545 tis. Kč. Rezervní fond 
byl čerpán ve výši 127 tis. Kč.  Částka 389 tis. Kč uložená v rezervním fondu a určená na akvizici sbírkových 
předmětů byla se souhlasem zřizovatele převedena do fondu reprodukce majetku.  Zůstatek rezervního 
fondu k 31. 12. 2019 činí 2496 tis. Kč.  
Fond reprodukce majetku byl tvořen odpisy dlouhodobého majetku v objemu 11 880 tis. Kč a současně byly 
realizovány odvody z odpisů nemovitého majetku v objemu 7000 tis. Kč.  Fond reprodukce majetku byl 
čerpán jako doplňkový zdroj financování oprav a udržování dlouhodobého majetku zejména na servis 
technologií zařízení a údržbu software částkou    
5418 tis. Kč. Na financování pořízení dlouhodobého majetku bylo vynaloženo 1589 tis. Kč, z toho 782 tis. Kč 
na akvizici sbírkových předmětu, 550 tis. Kč na pořízení diskového pole Dell EMC pro server v historické 
budově, 90 tis. Kč na koupi fotoaparátu NIKON D850 a 167 tis.  Kč na další investiční potřeby muzea. Zůstatek 
fondu reprodukce k 31. 12. 2019 činí 3593 tis. Kč. 
Fond kulturních a sociálních potřeb byl tvořen základním přídělem z objemu nákladů zúčtovaných na platy 
a náhrady platů ve výši 806 tis. Kč a byl čerpán částkou 681 tis. Kč, v tom příspěvek na stravování 640 tis. Kč 
a 41 tis. Kč na peněžité dary při pracovních a životních výročích. 
 

Bezúplatné převody majetku 
V roce 2019 byly do sbírek muzea na základě darovacích smluv převedeny předměty kulturní hodnoty 
oceněné částkou 37 015 tis. Kč. 
 

14. Výsledky interního auditu a kontrolní činnost  

Audit a kontrolní činnost: Interní audity provedené auditorem v r. 2019 byly zaměřeny na plnění 

zákonných povinností v oblastech:  

 -  hospodaření s finančními prostředky na financování tuzemských a zahraničních služebních cest  

 -  provádění účetních operací u vybraných analytických účtů   

 -  inventarizace majetku a závazků UPM  

 -  zajištění optimalizace a minimalizace provozních nákladů budovy Centrálního depozitáře    

 -  plnění zákonných povinností v oblasti knihovnických služeb   

 -  financování a vyúčtování vybraných neinvestičních dotací  

Zjištění interního auditu nemělo charakter závažného porušení právních předpisů či porušení rozpočtové 

kázně. Dílčí nedostatky byly operativně řešeny. Systém řídící kontroly v UPM Praha je nastaven interní 

normativní směrnicí. Stanoveny a vykonávány jsou mj. povinnosti při provádění finanční kontroly 

odpovědnými pracovníky (příkazce operace, správce rozpočtu, hlavní účetní). Vedení UPM Praha byly 

předkládány písemné zprávy o výsledcích zjištění interního auditu. Závěry interních auditů byly řešeny 

s kompetentními pracovníky.   
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Audit a kontrolní činnost: Interní audity provedené auditorem v r. 2019 byly zaměřeny na plnění 

zákonných povinností v oblastech:  

 -  hospodaření s finančními prostředky na financování tuzemských a zahraničních služebních cest  

 -  provádění účetních operací u vybraných analytických účtů   

 -  inventarizace majetku a závazků UPM  

 -  zajištění optimalizace a minimalizace provozních nákladů budovy Centrálního depozitáře    

 -  plnění zákonných povinností v oblasti knihovnických služeb   

 -  financování a vyúčtování vybraných neinvestičních dotací  

Zjištění interního auditu nemělo charakter závažného porušení právních předpisů či porušení rozpočtové 

kázně. Dílčí nedostatky byly operativně řešeny. Systém řídící kontroly v UPM Praha je nastaven interní 

normativní směrnicí. Stanoveny a vykonávány jsou mj. povinnosti při provádění finanční kontroly 

odpovědnými pracovníky (příkazce operace, správce rozpočtu, hlavní účetní). Vedení UPM Praha byly 

předkládány písemné zprávy o výsledcích zjištění interního auditu. Závěry interních auditů byly řešeny 

s kompetentními pracovníky.   
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Příloha č. 1 – přehled zaměstnanců 
 

Vedení muzea  

PhDr. Helena Koenigsmarková – ředitelka  

JUDr. Evžen Balaš – správní ředitel  

PhDr. Radim Vondráček – ředitel sbírek a výzkumu 

Michaela Neškerová – vedoucí sekretariátu, agenda tuzemských reprodukčních práv  

Jana Krasická – administrativní a spisová pracovnice (podatelna), příjem a vydávání vývozních povolení 

Melanie Krasická – personální a mzdová referentka  

Petr Albok – mzdový účetní (zkrácený úvazek)  

Ondřej Kulík – bezpečnostní ředitel * ukončeno ke konci roku 2019 

Roman Kotelenský – bezpečnostní technik (zkrácený úvazek) 

Ing. Jarmila Trnková – interní audit  

 

Vývozní povolení (podává se na podatelně) 

Mgr. Marie Míčová  

PhDr. Jiří Fronek, Ph.D.  

 

Oddělení komunikace a marketingu 

Mgr. Michaela Kindlová – vedoucí oddělení, agenda PR  

Mgr. Radka Potměšilová – agenda PR  

 

Oddělení prezentace sbírek  

Ing. Dušan Seidl – vedoucí prezentace sbírek  

Ing. Arch. Sylvie Novotná – zástupce vedoucího, produkce  

Mgr. Eva Koktová – produkční 

Alena Bártová – technická redaktorka (zkrácený úvazek) 

Mgr. Alice Hekrdlová – technická redaktorka (zkrácený úvazek)* ukončeno v roce 2019 

Mgr. Kateřina Bendáková – technická redaktorka (zkrácený úvazek) 

Ivana Quilezová – produkční – zahraniční výstavy a zápůjčky, smluvní agenda zahraničních výstav 
(zkrácený úvazek) 

Mgr. Veronika Mědílková – produkce zahraničních výstav a zápůjček (zkrácený úvazek) 

 

Oddělení edukační a lektorské 

 Mgr. Vladimíra Sehnalíková – kurátorka edukační činnosti 

 

Výstavní skupina 
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Libor Šötét – vedoucí výstavní skupiny 

Fojt Jaroslav  

Pavel Břach *ukončeno v roce 2019 

Vojtěch Matějček 

 

Sbírky  

 

I. Sbírka skla, keramiky a porcelánu  

PhDr. Jan Mergl, Ph.D. – vedoucí kurátor 

PhDr. Sylva Petrová – kurátorka sbírky skla (zkrácený úvazek) 

PhDr. Jan Schöttner, Ph.D. – zástupce vedoucího sbírky, kurátor sbírky historického skla (zkrácený úvazek) 

PhDr. Eva Neumannová – kurátorka sbírky skla (zkrácený úvazek) a registr 

Helena Brožková, prom. hist. – emeritní kurátorka sbírky historického skla 

Mgr. Martina Masaříková – asistentka sbírky 

Mgr. Milan Hlaveš, Ph.D. – kurátor sbírky skla a keramiky 20. a 21. století (dl. nemoc) 

 

 

II. Sbírka užité grafiky  

PhDr. Radim Vondráček – vedoucí sbírky (ředitel sbírek a výzkumu) 

PhDr. Lucie Vlčková, Ph.D. – kurátorka sbírky plakátů a obrazů, zástupce vedoucího  

PhDr. Iva Knobloch – kurátorka sbírky užité grafiky  

Tereza Janoušková – dokumentátorka, asistentka sbírky  

Petr Štembera – emeritní kurátor sbírky plakátů a obrazů (zkrácený úvazek)  

PhDr. Petr Šámal, Ph.D. – (zkrácený úvazek) 

PhDr. Lucie Skřivánková – (zkrácený úvazek) 

 

 

 

II. Sbírka fotografie 

 Jan Mlčoch –vedoucí kurátor sbírky fotografie  

Doc. Tomáš Pospěch, Ph.D – kurátor sbírky fotografie Josefa Koudelky (zkrácený úvazek) 

 

 

IV. Sbírka textilu, módy a hraček  

PhDr. Konstantina Hlaváčková – vedoucí kurátorka sbírky textilu 20. a 21. století  

Mgr. Markéta Vinglerová – zástupce vedoucího, kurátorka textilu 20. století  

PhDr. Markéta Grill Janatová – kurátorka historického textilu a krajek (zkrácený úvazek) 
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Mgr. Marie Míčová – kurátorka sbírky hraček  

PhDr. Eva Uchalová – emeritní kurátorka historických oděvů (zkrácený úvazek) 

Karolína Motejzíková – dokumentátorka, asistentka sbírky (mateřská dovolená) 

V. Sbírka nábytku, prací ze dřeva a hodin  

PhDr. Jiří Fronek, Ph.D. –vedoucí kurátor sbírky historického nábytku, prací ze dřeva a hodin  

Mgr. Mariana Kubištová, Ph.D. – kurátorka sbírky nábytku 20. a 21. století a plastů 

 

VI. Sbírka kovů a různých materiálů  

PhDr. Petra Matějovičová – vedoucí sbírky, kurátorka sbírky drahých kovů a jiných materiálů  

Mgr. Michal Stříbrný, DiS. – kurátor sbírky prostých kovů 

 

 

Oddělení správy a evidence sbírek 

 

Správa depozitářů sbírek 

Jana Černovská – pověřená vedením oddělení správy sbírek, správkyně depozitáře historického skla  

Magdaléna Prosková – správkyně depozitáře historické keramiky a porcelánu 

Mgr. Petr Šámal, Ph.D. – správce depozitáře plakátů a obrazů (zkrácený úvazek)  

Jitka Štětková – správkyně depozitáře sbírky fotografie  

Lucie Kölbersberger – správkyně depozitáře grafiky, knih a miniatur (zkrácený úvazek)  

Helena Toldeová – správkyně depozitáře textilu 20. století  

Ing. Jiří Fomín – správce depozitářů nábytku, hodin a dřevořezeb  

Milena Hořická – správkyně depozitáře drahých kovů, dokumentátorka  

Tomáš Mori – správce depozitáře prostých kovů (zkrácený úvazek)  

BcA. Quynh Trang Tran – správkyně depozitáře historického skla 

Bc. Markéta Johanusová – správkyně depozitáře textilu 

Hana Matoušková, DiS. – správkyně depozitáře textilu 

 

Evidence sbírek  

PhDr. Jana Croy – vedoucí evidence sbírek 

Jana Štěpánková – referentka evidence sbírek a tuzemských výpůjčních smluv 

Bc. Lucie Nováková – asistentka evidence sbírek 

PhDr. Eva Neumannová – registr domácích zápůjček (zkrácený úvazek) 

 

Centrum dokumentace sbírek  

PhDr. Filip Wittlich, Ph.D. – kurátor Centra dokumentace sbírek  

Digitalizace sbírek/fotoateliér 
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Gabriel Urbánek – vedoucí fotograf  

MgA. Ondřej Kocourek – fotograf 

Ing. Jiří Homola – administrátor digitalizace fotografií  

 

Restaurátorské oddělení  

Bc. Tomáš Stern – vedoucí restaurátorského oddělení, restaurátor dřeva  

Bc. Martina Chadimová – zástupce vedoucího, restaurátorka papíru (zkrácený úvazek)  

Petr Špaček – restaurátor dřeva (zkrácený úvazek)  

Ing. Alena Samohýlová – restaurátorka textilu (zkrácený úvazek) 

Mgr. et Bc. Daniela Schalldach – restaurátorka textilu  

Mgr. Michaela Závadská – restaurátorka textilu (zkrácený úvazek)  

PhDr. Světlana Spiwoková – restaurátorka kovů (zkrácený úvazek)  

Zdeňka Šebková, DiS – restaurátorka dřeva (zkrácený úvazek, na mateřské dovolené) 

MgA. Zita Brožková – restaurátorka silikátů (zkrácený úvazek)  

M.A. et Bc. Barbora Valentová – restaurátorka skla, keramiky a porcelánu (zkrácený úvazek)  

MgA. Tlučhoř Jakub – restaurátor skla, keramiky a porcelánu (zkrácený úvazek) 

Markéta Bučková – restaurátorka textilu (zkrácený úvazek) 

Zuzana Krajícová – restaurátorka – pozlacovačka (zkrácený úvazek)  

MgA. Lenka Lesenská – restaurátorka papíru a fotografie (zkrácený úvazek)  

BcA. Markéta Šíblová – restaurátorka papíru a fotografie (zkrácený úvazek, na mateřské dovolené) Bc. 
Tomáš Mori – restaurátor kovů (zkrácený úvazek)  

Mgr. Karla Frajerová – restaurátorka kovů  

 

Správní úsek  

JUDr. Evžen Balaš – správní ředitel  

Ekonomické oddělení  

Ing. Galina Fiačanová – vedoucí ekonomického oddělení  

Ing. Nina Kristová – účetní (zkrácený úvazek)* ukončeno  

Helena Soběslavská – finanční účetní, referát pokladny  

Jana Týcová – grantová účetní *ukončeno 

Jana Vágnerová – hlavní účetní (zkrácený úvazek) 

Marie Zíková – grantová účetní (zkrácený úvazek) 

 

Oddělení technické správy  

Petr Novák – vedoucí oddělení technické správy, správce hlavní budovy  

Martin Grill – správce budovy Centrální depozitář  

MgA. Karel Snětina – řidič motorových vozidel, závozník  
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Vávra Bohuslav – elektrikář, údržbář  

Roman Šťastný – údržbář Brandýs nad Labem  

Zdeněk Podlena – údržba CD  

 

Referát IT  

BcA. Viktor Škaroupka, DiS. referát IT pro historickou budovu a Centrální depozitář  

 

Knihovna 

 PhDr. Eva Vondálová – ředitelka knihovny * ukončeno 

Bc. Šárka Bláhová – akvizice, zpracování výstavních katalogů (zkrácený úvazek) 

Mgr. Dana Merthová – katalogizace, zpracování monografií  

Mgr. Eva Menzelová – katalogizace, článková bibliografie  

Michaela Groschupová – výpůjční služby  

Mgr. Marie Filipcová – správa a akvizice periodik  

Mgr. Jana Hessová – web a newsletter knihovny  

Bc. Eva Vnoučková – výpůjční služby, meziknihovní výpůjční služba  

Erika Singh – sklad publikací UPM (zkrácený úvazek)  

 

Pobočky UPM  

 

Kamenice nad Lipou  

Ing. Luboš Venkrbec – správce zámku  

Ivana Šišková – správkyně depozitáře a expozic  

Pavel Nejedlý – údržbář, topič, řidič  

 

Dům U Černé Matky Boží  

Provoz Eva Koktová HB 

 

Galerie Josefa Sudka, Úvoz  

František Nosek – správce galerie 
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Příloha č. 2 – Profilové úkoly 
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Příloha č. 3  

Seznam použitých zkratek 

AMG – Asociace muzeí a galerií ČR 

ANL – databáze (analytická bibliografie): výběr článků v českých novinách, časopisech a sbornících 

BOZAR – Centre for Fine Arts Brussels 

CD – centrální depozitář UPM v Praze-Stodůlkách 

CDS – Centrum dokumentace sbírek UPM 

CES – Centrální evidence sbírek 

ČRo – Český rozhlas 

ČT – Česká televize 

DAMU – Divadelní akademie múzických umění 

DEMUS – Dokumentace a evidence muzejních sbírek 

FF UK – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

GAČR – Grantová agentura České republiky 

GAVU – Galerie výtvarného umění v Chebu 

GHMP – Galerie hlavního města Prahy 

GJS – Galerie Josefa Sudka 

HB – historická budova UPM 

ICOM – International Committee of Museums 

IGS – International Glass Symposium, Nový Bor 

IRKT – Institut restaurování a konzervačních technik Litomyšl 

ISO – Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví 

KTF UK – Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

MHMP – Muzeum hlavního města Prahy 

MSB – Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou 

MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

MVS – Meziknihovní výpůjční služba 

NAKI – Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity Ministerstva kultury ČR 

NG – Národní galerie Praha 

NM – Národní muzeum, Praha 

NPÚ – Národní památkový ústav 

NTM – Národní technické muzeum, Praha 

PASK – Pavilon skla, Klatovy 

PedF UK – Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

SNG – Slovenská národná galéria, Bratislava 

SPŠ – střední průmyslová škola 

TAČR – Technologická agentura ČR 

ÚDU AV ČR – Ústav dějin umění Akademie věd České republiky 

UHS – Uměleckohistorická společnost 

UJEP – Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

UMPRUM – Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 

UP – Uměleckoprůmyslové závody 

UPM – Uměleckoprůmyslové museum v Praze 

UTB – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

VaV – Věda a výzkum – institucionální financování dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace 

UPM 

VMG – Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě 

VISK – Veřejné informační služby knihoven 

VOŠ SPŠG – Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická Hellichova 

VŠCHT – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 

VŠUP=UMPRUM – Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 
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VŠVU – Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě 

ZČM – Západočeské muzeum v Plzni 

ZČG – Západočeská galerie v Plzni 

ZČU – Západočeská univerzita v Plzni 

ZZVZ – Zákon o zadávání veřejných zakázek 

 


