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1885 založení UPM

založení knihovny
budování fondu a sbírek

Shromažďovaly se
rukopisy, staré tisky, vazby, grafika, 

užitá grafika, plakáty, fotografie, 
výstavní a aukční katalogy a předlohy



Podnět pro založení sbírky předloh  
ředitel muzea – Dr. Karel Chytil
V souladu se zakládací listinou muzea :

„Museum se zřizuje proto, aby účastenství
obecenstva pro uměleckoprůmyslové

výrobky bylo buzeno, jeho vkus tříben a 
podnět k přísnějším požadavkům pro 

výrobky umění byl podán“.



Sbírka předloh

• Byla budována v letech 1885 - 1913
• Obsahuje 34.212 listů
• V 650 krabicích 50x36 cm
• Sbírka je zapsána v CES



Co to vlastně předlohy jsou
a k čemu sloužily ?

• reprodukované kopie detailů nebo celých 
uměleckých děl, především uměleckého 
řemesla

• tištěné, světlotiskové nebo jinou grafickou 
technikou reprodukované

• často vybírané z již vytištěných publikací



Co to vlastně předlohy jsou
a k čemu sloužily ?

• nalepené na kartony velkých formátů
• sloužily jako předlohy ke kopírování

hlavně uměleckým řemeslníkům
• uložené do krabic
• stoly vhodné k rozložení a kopírování

předloh

















Uspořádání sbírky

1897 tištěný katalog sbírky
Sestavil jej F. A. Borovský
Obsahoval 21105 položek







Uspořádání sbírky:

Důmysln é, logické a p řehledn é. 

Kombinací čísel a písmen je tvořena 
SIGNATURA , podle které se předloha snadno 
vyhledá

15 hlavn ích odd ělení (označených římskými 
číslicemi I.-XV.), rozdělených podle materiálu



• I. Práce textilní a jejich napodobení
• II. Práce kožené a lepené
• III. Písmo, tisk a grafické umění
• IV. Miniaturní malířství
• V. Sklo a malba na skle
• VI. Keramika
• VII. Email



• VIII. Práce kovové (mimo železo)
• IX. Práce železné
• X. Práce ve dřevě
• XI. Drobná plastika
• XII. Práce kamenné
• XIII. Dekorativní malířství
• XIV. Plastika
• XV. Architektura



Hlavn í oddělení

• se třídí na pododd ělení označovaná
arabskými číslicemi 1, 2, 3 atd.

• A tyto skupiny se dělí v menší skupiny
podle předmětů, podle historických slohů, 
podle techniky atd. a označují se  velkými 
písmeny A, B, C atd.



• Jednotlivé listy jsou v každé skupině číslovány

• Během let přibývaly listy, takže byly vytvořeny 
ještě další podskupiny označené malými 
písmeny a, b, c atd.

• Katalog je doplněn věcným rejst říkem

• a abecedním seznamem mistr ů nebo 
návrh ářů (rytců, kreslířů apod.), podle kterých 
byly věci zhotoveny



Příklady vyhledávání v katalogu:

Konvice:
Můžeme hledat v několika odděleních, podle materiálu:

V. Konvice skleněné,
VI. Konvice keramické
VII. Konvice emailem zdobené
VIII. Konvice kovové, např. cínové
IX. Konvice železné
XI. Konvice z kokosových ořechů, slonoviny, jantaru
XII. Konvice z jaspisu, křišťálu





























Využití předloh

• 1895 56 628 ks
• 1898 86 834 ks
• 1905 75 318 ks
• 1913 36 692 ks
• 1915 46 497 ks
• 1917 28.769 ks



Předlohy ztrácejí význam

• běžnější užívání fotografie
• rozvoj a vyspělost uměleckého školství
• zlepšení kvality řemeslné práce
• změna estetického cítění
• konec dekorativismu
• nástup nových uměleckých směrů



Současný význam
a budoucí využití sbírky

• Zatím pouze pro badatele, restaurátory

• Umožní nové zpracování opět její širší
využití?



Děkuji za pozornost


