
KONCEPCE SBÍRKY A JEJÍ HISTORIE 
 
Sbírky designu v muzeích umění již delší dobu vznikají s koncepcemi odpovídajícími postoji soukromých sběrate-
lů. Ti se převážně rozhodnou pro nějaký atraktivní obor a snaží se pak maximálně soustředit pozornost i finance 
na důsledné budování obsahu kolekce. Tím vytvářejí její hodnoty zejména z hlediska uměleckohistorického. Před 
institucí veřejné služby však stojí dnes úkoly ještě dalšího typu. Jde především o úlohu komplexněji vzdělávací, 
která zdaleka není vymezena pouhou nabídkou poznání jednoho z mnoha typů tvorby. Posláním muzea umění je 
seznámit veřejnost s celkovým fungováním designu ve společnosti a to i v rámci jeho historického vývoje.  
 
Poslání uměleckohistorických muzeí byla definována koncem 19. století jejich zakladateli tak, že (zjednoduše-
ně řečeno) mají být ukázkovými vzorkovnami pro výrobu, její zákazníky a uměleckoprůmyslové školy. Jak píše 
výstižně historik designu Jan Michl, toto poslání bylo v epoše funkcionalismu z důvodu změny tvůrčích východi-
sek opuštěno. Poslední období naznačuje, že studium na uměleckoprůmyslových školách nepřipravuje budoucí 
návrháře pro praxi dostatečně kvalitně, neboť mají většinu zkušeností získanou z dvourozměrného světa interne-
tu, který ani po případném zavedení vizuální třetí dimenze neumožní nezbytnou hmatovou a další zkušenost. 
Další zkušenost pak mají studenti z výstav, kde se nelze předmětů dotýkat. Michl proto říká, že smysluplnou 
budoucností je jedině opětovné propojení muzejní a školní praxe. Dnes v tom, oproti 19. století ale musí navíc 
hrát podstatnou rolu muzejní laboratoře ergonomie, protože technologie jsou složitější a prostým ohmatáním či 
rozebráním student zdaleka vše důležité nezjistí. K tomu je třeba dodat, že muzejní nabídka má směřovat nejen k 
uměleckoprůmyslovým školám, ale také do základního všeobecného vzdělávání, aby kvalitativně formovala bu-
doucí uživatele, odběratele – zákazníky. A pak jsou tu jako další potenciální partneři muzeí ještě základní umě-
lecké školy, které zatím ve svém celku neuvěřitelně opomíjejí užité umění, jež by mělo být pro jejich žáky stejně 
aktuální, jako volná tvorba. 
 
Veřejné sbírky dané země by se také proto měly snažit pokrýt dokumentaci vývoje všech druhů umění na jejím 
území. Rozložení akvizičních programů jednotlivých institucí musí nezbytně koordinovat ministerstvo kultury, 
nebo jím pověřený centrální ústav. V českých zemích se tak neděje a muzeí umění zaměřených na design je 
zatím poskrovnu. Proto je nutné, aby sbírkotvorný záběr každé z nich byl co nejširší, ale současně se zbytečně 
nepřekrýval s jinými.  
 
Z toho pro naše muzeum vyplynulo, že spíše než několik málo specializovaných obsažnějších kolekcí designu, 
vytváříme řadu méně rozsáhlých, ale promyšleně doplňovaných o nejcharakterističtější produkty pro srovnání jak 
vyšších, tak nižších kvalit. U jednotlivých typů produktů se snažíme získat alespoň dva od sebe datováním více 
odlišné kusy, aby bylo možné sledovat vývoj praktických funkcí. Celkově je naše akviziční koncepce podřízena 
myšlence v názvu této publikace – Hledání inteligentního designu. Toto hledání přirozeně neprobíhá jen pro-
střednictvím produktů blížících se dokonalosti, ale i těch dalších, někdy dokonce téměř opačných. Soustře-
ďujeme se na design, který byl typický na našem území, ať už byl navrhován a vyráběn tuzemskými autory a 
výrobci, nebo byl dovážen, v období totality mimořádně jen ze socialistických zemí. 
 
Historie sbírky. Sbírka designu se začala rozvíjet postupně. Počátkem 90. let začala snaha ve vztahu ke sbírce 
fotografie získávat zejména audiovizuální techniku. Zahájení výstavního programu „Osobnosti českého grafického 
designu“ výrazně podnítilo akvizici grafického designu. Ta byla pak zásadně posílena darem stovek novoročenek 
druhé poloviny 20. století ze sbírky Jiřího Šetlíka a dalších dvou velkých souborů tuzemských a zahraničních 
logotypů od pražského sdružení Typo a brněnského Sdružení Bienále grafického designu. V grafickém designu 
začaly rychle přibývat další kolekce, mezi nimiž díky MFF Karlovy Vary dominoval filmový plakát a dále pohledni-
ce, prvky orientačních systémů a knihy. Zvláštní kolekci vytvořila sociální reklama, která byla pod názvem „Jiná 
priorita“ komplexně prezentována na webu. V produktovém designu začal výraznější rozvoj sbírky až po roce 
2000, kdy bylo muzeum přejmenováno na Muzeum umění a designu. Vedle audiovizuální techniky dominovaly 
zprvu kolekce stolování, domácích spotřebičů, potravinových obalů a sedacího nábytku. Největší rozvoj zažila 
sbírka designu po roce 2010, kdy začala být postupně reinstalována její stálá expozice. Tehdy se v ní objevily 
mnohé nové kolekce, např. hraček, suvenýrů, psacích potřeb, liturgických předmětů, sedadel a modelů vozidel 
hromadné dopravy nebo soubory charakterizující některé tuzemské či zahraniční fenomény (Artěl, Botas, Tesco-
ma, Moser, Bomma, Fan Explosiv, MM-cité, Thonet a Ton, Vitra, Bauhaus, Ikea, Apple), sociální jevy (statusové 
předměty, kýč a folklór) nebo materiály (bakelit). Do budoucna již tematické spektrum nebude zásadně rozšiřová-
no, ale stávající soubory jen průběžně doplňovány. 

Sbírka grafického designu Muzea umění v Benešově patří k nejrozsáhlejším. Obsahuje několik tisíc položek, 
které byly získány mj. jako dary významných autorů a sbírkotvorných institucí z České republiky i zahraničí. 
V prvém případě šlo zejména o dary autorů vystavujících v rozsáhlém muzejním cyklu „Osobnosti českého grafic-
kého designu“ v 90. letech 20. století. Dále je sbírka rozšiřována zejména systematickým sběrem v terénu. Sbírka 
je členěna do rozsáhlé řady kolekcí pokrývajících téměř celou soudobou produkci grafického designu. Většina z 
nich je však vytvářena jen za účelem mapování charakteristických znaků daného sdělovacího útvaru nebo kvůli 
analýzám funkčnosti a není příliš rozšiřována (telefonní seznamy, jízdní řády, identifikační průkazy apod.). Větší 
pozornost je věnována jen knižní a plakátové tvorbě, sociální reklamě, navštívenkám, pohlednicím, novoročen-
kám, kalendářům a nákupním taškám. Elektronické formy grafického designu zatím nejsou sbírány. V klasických 



materiálech (papír, textil, plast apod.) jsou předmětem akvizice zejména původní distribuční tisky, v menší míře 
také autorské výkresy a tisky návrhů nebo jejich reprodukce.  

Akviziční metodika je v grafickém designu zajímavá např. v oblasti firemních značek, které podléhají postupné-
mu vývoji pod různými typy autorských vlivů. Potom je potřebné shromažďovat různé fáze vývoje a podobně jako 
u reklamní fotografie je vhodnějším sbírkovým předmětem distribuční tisk než jakýkoliv originálový autorský pro-
dukt. Z konzervačního hlediska je aktuálním problémem tonální degradace tiskových barev i materiálu báze výra-
zu, zejména proto, že většina produktů grafického designu je při volbě tiskové technologie svou funkcí předurče-
na krátkodobému užití a tím i životnosti. Digitalizována je však zatím z finančních a personálních důvodů jen malá 
část naší sbírky grafického designu. 

PŘEHLED KOLEKCÍ SBÍREK UŽITÉ TVORBY 

ARCHITEKTURA DESIGN GRAFICKÝ DESIGN 
architektura Benešovska  
20. století 

fotografické a filmové přístroje knihy 

 přístroje přenosu obrazu a zvuku plakáty 
 přístroje záznamu  

a reprodukce zvuku 
filmový plakát 

 drobné domácí potřeby sociální reklama 
 elektroinstalační prvky navštívenky 
 nákupní tašky pohlednice 
 informační tabule jídelní lístky 
 sedací nábytek výroční zprávy 
 další nábytek svaté obrázky 
 stolování elektronické karty 
 čajový servis pozvánky 
 svítidla jízdní řády a telefonní seznamy 
 mince jízdenky a vstupenky 
 odznaky programy a katalogy 
 psací potřeby periodika 
 brýle samolepky 
 hodinky novoročenky 
 šperky a dekorativní předměty informační symboly 
 suvenýr značky a logotypy 
 hromadná doprava systémy vizuální prezentace 
 auta ad. individuální doprava mapy 
 dětské hračky bankovky 
 kýč a folklór kalendáře 
 statusové předměty obaly zvukových nosičů 
 kancelářská a výpočetní technika identifikační struktury 

(užitá holografie) 
 telefony užitá fotografie 
 liturgické předměty identifikační průkazy 
 obaly fotomateriálu školní sešity a učebnice 
 obaly potravin  
 obaly čaje  
 nápojové obaly  
 další obaly  
 fenomén Apple  
 fenomén bakelit  
 fenomén Bauhaus  
 fenomén Botas  
 fenomén Fun explosive  
 fenomén Ikea  
 fenomén Meopta  
 fenomén mm-cité  
 fenomén Moser  
 fenomén Narex  
 fenomén Polaroid  
 fenomén Simax  
 fenomén Tescoma  
 fenomén Vitra  
 fenomén Ton a Thonet  



České sbírky designu. Návštěvníci tuzemských muzeí zatím bohužel nemají k dispozici soubornou příručku, 
které by informovala o českých sbírkách designu, aby si mohli svůj obraz oboru postupně skládat.  
 
Z obecně zaměřených muzeí umění se designu věnuje zatím pouze Moravská galerie v Brně a muzea umění 
v Olomouci a v Benešově. Další téměř dvě desítky institucí se designu zatím jen sporadicky dotýkají, byť by mohl 
tvořit velmi účinnou část jejich vzdělávacího programu. 
 
Síť někdejších uměleckoprůmyslových muzeí umění se vývojem různými způsoby prolnula s vlastivědnými, proto 
není zcela snadné s výjimkou centrálního instituce – pražského Uměleckoprůmyslového muzea – stopy designu 
dále hledat. Největší lze nalézt v Severočeském a Západočeském muzeu (Liberec a Plzeň). Dále lze hledat i 
v dalších městech, včetně menších, ovšem základní otázkou zůstává, zda nemají převážně jen umělecké řemes-
lo do konce 19. století, nebo zda design 20. století nesbírají jen v rámci obecné dokumentace životního stylu a 
technologií doby. 
 
Speciální postavení mají ve vztahu k designu technická muzea, která přes své inženýrské zaměření mnohdy 
vytvářejí sbírky designu seriózně odborným způsobem. Jsou však jen v Praze a Brně.  
 
No a pak zde existují různá specializovaná muzea, včetně firemních a soukromých, která se designu nějakým 
způsobem dotýkají. Jde např. o Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Muzeum obuvi ve Zlíně, Železnič-
ní muzeum v Rudné u Rakovníka, Muzeum motorek u zámku Konopiště na Benešovsku, Městské muzeum 
v Bystřici pod Hostýnem (Thonet), Škoda auto muzeum v Mladé Boleslavi, Muzeum hromadné dopravy v Praze – 
Střešovicích ad. 
 
 

        
 

Zdeněk Rosák: telefonní budka, 1991, výroba Variel 1993-98, ocenění Czech Made, 1994 
(optimální grafická varianta vpravo – nápis i nekonturovaný symbol v negativu, písmo – minusky) 

Sbírka Muzea umění a designu se z prostorových důvodů městskému mobiliáři věnuje jen okrajově. 
Výjimku tvoří několik produktů značky mm-cité, instalovaných ve veřejném prostoru města 

a náhodně získaná telefonní budka podle návrhu Zdeňka Rosáka.  
K ní se snažíme najít ještě dřevěnou telefonní budku z 60. let. 

 
 
 
 


