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Střední uměleckoprůmyslová škola v Praze na Žižkově 

oslavila 95. výročí svého založení

Po vzniku Československa v roce 1918 se Praha začala rozrůstat do velikosti, měnit 
na hlavní město státu, vznikaly centrální a jiné úřady a rostla potřeba nábytku a os-
tatního vnitřního vybavení. Proto, na základě usnesení ministerské rady Republiky 
československé ze dne 2. června 1921, č. j. 18164 a výnosem Ministerstva školství 
a národní osvěty v Praze dne 7. října 1921, č. j. 91357, došlo k založení „Státní 
odborné školy pro zpracování dřeva v Praze Žižkově“. 

Škola měla provizorní působiště v bu
dově bývalé německé obecné ško
ly v Jeseniově ulici a dílny byly proti 
Olšanským hřbitovům v Jičínské ulici. Ale 
hned v prvním roce se začaly konat pří
pravy ke stavbě nové školní budovy dle 
návrhu pedagoga školy, arch. Františka 
Vahaly. V roce 1922 zakoupila pro stav
bu nové budovy (1925–1927) a dílen 
(1929–1930) žižkovská obecní rada 
pozemek na Kollárově, dnes Žižkově, 
náměstí. 
Škola vznikla v době, kdy v celé Evropě 
se zvýšil zájem o umělecké řemeslo 

a probíhal zápas dvou proudů: dekora
tivního (Janák, Kysela) a antidekorativ
ního (Adolf Loos, Bohumil Markalous = 
pseudonym Jaromír John, Karel a Josef 
Čapkové, Karel Teige a další). Proti de
korativnímu směru, který modernějším 
a vkusnějším pojetím reformoval před
chozí, na Vídni závislý vývoj, se energicky 
postavil směr druhý. Ten Josef Čapek 
označoval za „novosvětštější, interna
cionálnější a sociálnější, stavějící na 
standardních potřebách moderních“. 
Zastánci antidekoratismu se dovolávali 
Le Corbusiera a výmarského Bauhausu. 
Střetnutím dekorativismu a antidekorati
smu se stala v roce 1925 Světová výsta
va v Paříži, které se škola zúčastnila in
teriérem pracovny – dnešní, památkově 
chráněné, ředitelny. Ředitelnu, vynikající 
dílo dekorativního směru projektovanou 
arch. Františkem Novákem s intarziemi 

akad. malíře Františka Trelly zhotovenou 
žáky školy a oceněnou v Paříži cenou 
Grand Prix, chtěl hned na výstavě odkou
pit baron Rothschild. Ředitel školy arch. 
František Buben za ředitelnu v Paříži ob
držel titul Officier del´Instruction, něko
lik profesorů Diplom d´honneur, zlaté, 
stříbrné a bronzové medaile. V návaznos
ti na dosažené úspěchy československá 
vláda rozhodla, že barevné okno arch. 
Ludvíka Kysely, které na světové výsta
vě v roce 1925 zdobilo československý 
pavilon, bude v návaznosti na schodiště, 
prostupovat všemi patry nové budovy 
školy.
Nový antidekorativní styl se na pařížské 
výstavě také vyskytoval a zapůsobil na 
české profesory. A tak na Výstavě sou
dobé kultury v Brně v roce 1928 byl 
školou prezentován interiér knihovny, 
opět žáky zhotovený, navržený rovněž 
arch. Františkem Novákem a zdobený 
plastikami Františka Kmenta. Také tento 
reprezentativní, útulný a funkční interiér 
nesoucí znaky oproštěnosti a zjednodu
šených geometrických tvarů typických 
pro dvacátá léta, je památkově chráněn. 
Škola, k jejímž žákům se hlásí lidé zvuč
ných jmen, prožívala doby rozkvětu i léta 
obtížná. Po vzniku školy bylo záměrně 
žáků méně (aby mohla být výchova indi
viduálně vedená, společenstva truhlářů 
dbala na vysokou úroveň výuky), byly ote
vřeny obory: jednoletá mistrovská škola 
pro truhláře a jednoletá mistrovská škola 
pro lakýrníky. Pro truhlářské dělníky od 
roku 1923 byly otevřeny sedmiměsíční 
kurzy pořádané o sobotách a nedělích. 
Postupně se otevíraly další dvou a tříleté 
obory mistrovské truhlářské, řezbářské, 
malířské, lakýrnické, pozlacovačské, ča
lounické (1929) a v roce 1927 speciální 
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Interiér školní knihovny navržený arch. Františkem Novákem a zdobený plastikami 
Františka Kmenta byl oceněn zlatou medailí na Výstavě soudobé kultury v Brně 
v roce 1928
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škola kreslení bytových zařízení pro vybrané absolventy mis
trovských oborů s vysvědčením absolutoria střední školy. Za 
okupace se podstatně počet žáků zvýšil. Studium bylo azylem 
před totálním nasazením v Říši. V posledním válečném roce pro 
povinné nasazení žáků i pedagogů bylo vyučování zastaveno, 
německá firma JUNKERS zabrala kromě ředitelny celou hlavní 
budovu, zařízení bylo přestěhováno do budovy dílen, které si 
pronajalo Pracovní společenstvo jednoty truhlářů v Praze a za
městnalo tam převážnou část učitelů a žáků. Po osvobození se 
rychle vše stěhovalo zpět a výuka pokračovala. Od roku 1954 
na škole s tehdejším názvem Průmyslová škola bytové tvorby 
se, kromě vyučených, začali vzdělávat žáci z osmých a devá
tých tříd. Vznikly další obory a postupně umělecké převážily 
nad technickými. Před dvaceti lety byla založena Vyšší odborná 
škola a současný název školy je Vyšší odborná uměleckoprů
myslová a Střední uměleckoprůmyslová škola. 
95. narozeniny školy začaly 18. října 2016 koncertem stu
dentů Pražské konzervatoře na schodišti školy a v 18.00 hod. 
vernisáž retrospektivní výstavy zahájil ředitel školy Mgr. Pavel 
Kovářík slovy: „Umění je řemeslo – řemeslo je umění. Tyto 
dvě kratičké věty jsme zvolili mottem naší výstavy. Zajímavé je, 
že zakladatelé školy takové, pro nás zásadní, zásady veřejně 
nevyhlásili. Nabylo to třeba, tehdy to bylo samozřejmostí. 
Této zásadě se snažíme být věrni již 95 let. Dnešní koncepce 
a program školy vycházejí z názoru, že každé umělecké dílo 
má být kvalitní i po stránce svého řemeslného zpracování. 
Umění, které je řemeslně nekvalitní, bývá historií označeno 
za neumění. Nelze však přehlížet názory, které směřují ke 
zpochybnění řečeného. Proto cítíme jako naši první povinnost 
bránit umění před neuměním a dobré umělecké řemeslo před 
diletantismem. V podstatě je cíl našeho snažení prostý stejně 
jako ty dvě větičky – dělat dobrou školu.“

Mgr. Pavel Kovářík, ředitel školy při zahajovacím projevu ver-
nisáže 18. 10. 2016

Slaďte si domov jedním designem........
                           ...z nekonečného výběru klik 
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