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TISKOVÁ ZPRÁVA   

Praha    30. 04. 2014 
     

SKUPINA PPF ROZŠIŘUJE SVOJI UMĚLECKOU SBÍRKU – KOUPILA TÉMĚŘ 300 

OBRAZŮ A DALŠÍCH UMĚLECKÝCH DĚL ZE SBÍRKY ČESKÉ POJIŠŤOVNY 
 

Skupina PPF podstatně rozšiřuje svoji uměleckou sbírku. S Českou pojišťovnou se v závěru 

loňského roku dohodla na odkoupení tzv. Zlatého fondu z umělecké sbírky této instituce. Po 

potvrzení transakce ministerstvem kultury se sbírka PPF rozšíří o 278 obrazů a dalších 

uměleckých děl od významných českých autorů. O správu sbírky se stará společnost PPF Art. 

 

Shrnutí: 

 Skupina PPF se dohodla na odkupu souboru děl z tzv. Zlatého fondu sbírky České pojišťovny 

 Soubor tvoří 278 uměleckých děl, převážně obrazů, významných českých umělců 

 K dokončení transakce dojde po jejím potvrzení ministerstvem kultury; stanovisko k převodu 

děl evidovaných jako kulturní památka vydá ministerstvo do konce června letošního roku 

 Skupina PPF počítá s dalším rozšiřováním umělecké sbírky a s její prezentací veřejnosti 

 

Soubor uměleckých děl, který se po dokončení transakce stane součástí sbírky PPF, tvoří průřez 

českou malbou od konce 19. století až po současnost. Starší tvorbu reprezentují například obrazy 

Václava Brožíka, Alfonse Muchy, Vojtěcha Hynaise, Mikuláše Medka nebo Františka Foltýna, 

z žijících autorů jsou ve sbírce zastoupeni Tomáš Císařovský, Jiří Sopko, Jaroslav Róna, Petr Nikl, 

Jakub Stretti, Václav Stratil a další. 

 

Společnost PPF Art v posledním desetiletí pečovala o sbírku České pojišťovny, organizovala 

výstavy vybraných částí sbírky v Galerii České pojišťovny a zajišťovala rovněž koncepční rozvoj 

sbírky. V souvislosti s postupným prodejem vlastnického podílu v Generali PPF Holdingu, jehož 

součástí je Česká pojišťovna, se společnosti dohodly na odkoupení části sbírky označované jako 

Zlatý fond. „Do budoucna počítáme s doplňováním umělecké sbírky. O její koncepci budeme 

s kurátory a nezávislými odborníky ještě dále diskutovat,“ říká k dalšímu rozvoji sbírky Jan Řehák, 

ředitel PPF Art, a zároveň dodává: „V dohledné době chceme alespoň část sbírky ukázat veřejnosti 

ve vhodném, dostatečně velkém a reprezentativním výstavním prostoru.“ 

 

 
Informace pro editory: 

 

PPF Art 

PPF Art, patřící do skupiny PPF, spravuje a rozvíjí aktivity skupiny v oblasti kultury a umění. Po roce 2000 

začala systematicky budovat sbírku československé a české fotografie. Základem sbírky se stal rozsáhlý 

soubor fotografií světově uznávaného českého fotografa Josefa Sudka a postupně se rozšiřuje o díla dalších 

autorů. Nyní obsahuje více jak 1 660 děl od 122 autorů. 

Ke konci roku 2013 uzavřela společnost dohodu s Českou pojišťovnou o převzetí 278 uměleckých děl ze 

sbírky této instituce. 

PPF Art zajišťuje výstavní program ve dvou pražských galeriích – v Galerii Václava Špály na Národní třídě a 

v Ateliéru Josefa Sudka na Újezdě. Umělecká díla zapůjčuje rovněž do jiných výstavních prostor v ČR i 

v zahraničí.   
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Rychlé odkazy: 

Galerie Václava Špály   http://www.galerievaclavaspaly.cz 

Ateliér Josefa Sudka   http://www.atelierjosefasudka.cz/cz/ 

Sbírka fotografií skupiny PPF  http://www.atelierjosefasudka.cz/cz/sbirka.html 

 

 

 

Pro bližší informace, prosím, kontaktujte: 

Jitka Tkadlecová      

PPF        

T | 725 461 574     

E | tkadlecova@ppf.cz    

 

 

Ukázky děl, která jsou součástí transakce: 

 

      Mikuláš Medek, Žena a město (Portrét 53), olej na plátně 

      

       

  Julius E. Mařák, Lesní zátiší s potokem, olej na plátně 

http://www.galerievaclavaspaly.cz/
http://www.atelierjosefasudka.cz/cz/
http://www.atelierjosefasudka.cz/cz/sbirka.html
mailto:tkadlecova@ppf.cz
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   Luděk Marold, Zelinářský trh v Paříži, olej na dřevě 

 

 

 

  Václav Stratil, Liška v lese, 2003, olej na plátně        


