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Kreativní řešení stálé expozice 
Uměleckoprůmyslového musea 
v Praze



Uměleckoprůmyslové museum v Praze (dále “UPM”)

vyhlašuje

v souladu s § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále „ZZVZ“), 

ARCHITEKTONICKO-DESIGNÉRSKOU SOUTĚŽ NA KREATIVNÍ ŘEŠENÍ 

STÁLÉ EXPOZICE UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉHO MUSEA V PRAZE 

a vydává tyto soutěžní podmínky.

V Praze dne 23. 4. 2019



“Uměleckoprůmyslové museum v Praze postupně realizuje svoji koncepci rozvoje na období 2014 – 2020, kdy se podařilo 
v letech 2014 – 2016 nejprve postavit nový centrální depozitář soustředěný na práci s rozsáhlými muzejními sbírkami a v letech 
2014 – 2017 rehabilitovat historickou budovu, nově určenou pouze pro prezentaci sbírek a služby návštěvníkům. Výstavní provoz 
byl zahájen na konci roku 2017 výběrem ze sbírek Director´s Choice, který poukázal na pestrost sbírek od antiky po současnost. 
Celý rok 2018 byl zkušebním pro plný provoz výstav a dalších kulturních akcí v celé budově, poprvé po cca 80 letech, a zároveň 
jsme mohli nově ověřovat zájem publika o naše specifické poslání  národního muzea užitého umění a designu.
Otevření stálé expozice tak pro nás bude důležitou událostí. V rámci stálé expozice představíme nejen unikátní historické sbírky, 
ale též sbírky designu 20. století, s možností sledovat i současnou tvorbu, v podstatně širším rozsahu než v poslední expozi-
ci, která vznikala v letech 2000 – 2005.  Význam a myšlenku dalšího otevírání musea i budovy podpoří i doprovodné aktivity 
v podobě viditelného označení budovy, navigačního systému uvnitř budovy i rozsáhlá komunikační kampaň směrem k široké 
veřejnosti.
 
Velmi otevřeně jsme se rozhodli přistoupit i ke kreativnímu řešení stálé expozice a oslovit architekty a grafiky formou otevřené 
soutěže ve spolupráci s organizací CZECHDESIGN. Věříme, že ve vítězném autorském týmu, který se do přípravy stálé expozice 
zapojí, získáme partnera pro dlouhodobou a oboustranně inspirativní spolupráci.”

PhDr. Helena Koenigsmarková, 
ředitelka Uměleckoprůmyslového musea v Praze

“Stálé expozice umění sehrávají velmi podstatnou a specifickou roli v dlouhodobé prezentaci kulturního bohatství, ukrytého  
v muzejních a galerijních institucích. Nabízejí zážitek ze setkání s uměleckými díly, prostor vzdělávání a porozumění, možnost par-
ticipace na tvorbě kulturních významů a hodnot. Stejně tak nová expozice Uměleckoprůmyslového musea v Praze chce umožnit 
i spirativní setkávání s užitým uměním a designem (i ve spojení s výtvarnými obory, fotografií a architekturou) a spojit poznání  
s emocionálními prožitky, imaginací i zábavou. Na rozdíl od předchozích expozic muzea, které sledovaly buď pouze stylový vývoj, 
nebo hledisko materiálové, se nová expozice soustředí na sepětí užitého umění s životními okruhy a kontexty, s tím, co lze nazvat 
„pohybem lidské existence“. Tematické kapitoly přiblíží tento životní pohyb jak v symbolické rovině rituálů, slavností, her či utopií, 
tak v rovině praktických životních potřeb, k jejichž stupňované dynamice dnes design stále více přispívá. 
Jsme přesvědčeni, že zpřístupněním stálé expozice posílí prestiž UPM mezi světovými muzei užitého umění a designu a rozšíří se 
řady domácích i zahraničních návštěvníků, zvláště těch, kteří se do našeho muzea rádi vracejí.”

 PhDr. Radim Vondráček,
ředitel sbírek a výzkumu Uměleckoprůmyslového musea v Praze



ABSTRAKT
Zadavatel: Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Organizátor: CZECHDESIGN.CZ, z. s.

Druh soutěže:
Soutěž se vyhlašuje jako projektová, užší. Zadavatel zahájí 
soutěž otevřenou výzvou neomezeného počtu účastní-
ků k podání žádosti o účast v soutěži. Na základě návrhu 
poroty zadavatel rozhodne o výzvě až 5 účastníků k před-
ložení soutěžních návrhů, které budou anonymně hodno-
ceny porotou.

Termíny:
odevzdání žádostí o účast v soutěži do: 13. 5. 2019, 15.00
odevzdání soutěžních návrhů do: 9. 7. 2019, 15.00

Předmět a cíl soutěže:
Předmětem soutěže je návrh kreativního řešení stálé ex-
pozice UPM, které spočívá ve vytvoření návrhu architek-
tonického a grafického řešení stálé expozice na vybraných 
částech expozice. Vítěz soutěže se stane realizátorem za-
kázky definitivního kreativního řešení a projektové přípravy 
celé stálé expozice  (1192 m2). Cílem kreativního řešení je 
vytvořit pro návštěvníky zážitek ze stálé expozice, která 
bude otevřena ve 4. NP nově zrekonstruované historické 
budovy UPM.

Účastníci soutěže: Týmy, které budou složené z minimálně jednoho grafického designéra a současně budou mít zastou-
penu alespoň jednu z následujících profesí: architekt nebo interiérový/produktový designér nebo scénograf.  

Žádost o účast se odevzdává elektronicky a bude obsahovat:
• formulář žádosti o účast v soutěži,
• informaci o složení soutěžního týmu,
• čestná prohlášení členů týmu o účasti na zpracování soutěžních návrhů a práci na následné zakázce,
• portfolio referenčních prací.

Soutěžní návrh se odevzdává fyzicky a bude obsahovat: 
• koncept architektonického a grafického řešení stálé expozice ve 4. NP (představení celkové koncepce, práce  
 s prostorem), 
• návrh a vizualizace řešení vstupu a 3 vybraných místností z perspektivy návštěvníka včetně půdorysů,
• návrh textového panelu pro expozici, návrh popisky a rozšířené popisky,
• návrh interaktivního prvku v zahradě UPM,
• návrh grafického řešení plakátu ke stálé expozici,
• vysvětlující text s odhadem ceny realizace, USB flash disk s návrhem v el. podobě, kontaktní údaje a čestná prohlášení.

Ceny spojené s účastí v soutěži:
• 1. místo: 100.000 Kč bez DPH
• 2. místo: 70.000 Kč bez DPH
• 3. místo: 50.000 Kč bez DPH
• 4. místo: 45.000 Kč bez DPH
• 5. místo: 40.000 Kč bez DPH

S oceněnými účastníky bude v pořadí dle umístění vedeno jednání o uzavření smlouvy, v němž bude zadána zakázka na 
realizaci architektonického a grafického řešení stálé expozice včetně licence v hodnotě 1.250.000 Kč bez DPH. O vypla-
cenou cenu spojenou s účastí v soutěži bude snížen celkový honorář v případě, že bude mezi zadavatelem a oceněným 
účastníkem uzavřena Smlouva o dílo a licenční smlouva.
Kritéria soutěže:
Žádosti o účast budou hodnoceny dle celkové kvality referenčních prací.

Soutěžní návrhy budou hodnoceny dle následujících hodnotících kritérií:
• architektonická, grafická a typografická kvalita řešení,
• schopnost návrhu zprostředkovat návštěvníkům zážitek,
• funkčnost a udržitelnost,
• míra naplnění požadavků na návrh stanovených těmito soutěžními podmínkami.

Způsob odevzdání:
Žádost o účast se odevzdává elektronicky. Soutěžní návrh se odevzdává poštou nebo osobně (rozhoduje datum a hodi-
na doručení organizátorovi) do sídla CZECHDESIGN, Vojtěšská 3, Praha 1.

Kontakt: Kamila Matoušková, kamila.matouskova@czechdesign.cz, +420 721 704 720
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1/ ZADAVATEL, POROTA A POMOCNÉ ORGÁNY POROTY

1.1 Zadavatel
Název: Uměleckoprůmyslové museum v Praze (UPM), příspěvková organizace MK ČR
Sídlo: 17. listopadu 2/2, Josefov, 110 00 Praha, IČ: 00023442
Webové stránky: www.upm.cz
Zplnomocněný zástupce zadavatele: PhDr. Helena Koenigsmarková

1.2 Organizátor soutěže a zpracovatel soutěžních podmínek
Název: CZECHDESIGN.CZ, z. s.
Sídlo: Vojtěšská 3, Praha 1
IČ: 26633191, DIČ: CZ26633191
Webové stránky: www.czechdesign.cz
Manažer projektu za zpracovatele soutěžních podmínek: Mgr. Jana Vinšová
Sekretář soutěže a kontaktní osoba: Ing. Mgr. Kamila Matoušková
Kontakt: +420 721 704 720, kamila.matouskova@czechdesign.cz

1.3 Porota
Řádní členové nezávislí:
MgA. Ing. arch. Petr Uhlík, architekt, Uhlík architekti
doc. Mgr. Lada Hubatová Vacková, Ph.D., kurátorka a teoretička designu, UMPRUM
MgA. Zuzana Lednická, grafická designérka, Studio Najbrt
prof. doc. Jan Němeček, M.A., produktový designér, studio Olgoj Chorchoj
Mgr. Adam Štěch, kurátor a teoretik designu a architektury, studio OKOLO

Nezávislé hlasy poradní (náhradníci za řádné členy):
Mgr. Jan Skřivánek, teoretik umění, šéfredaktor Art+Antiques   
Ing. arch. Lenka Míková, architektka, Lenka Míková architekti  

Řádní členové závislí:
PhDr. Helena Koenigsmarková, ředitelka UPM
PhDr. Radim Vondráček, ředitel sbírek a výzkumu UPM
PhDr. Iva Knobloch, kurátorka sbírky užité grafiky UPM
Ing. Dušan Seidl, vedoucí oddělení prezentace sbírek UPM

Závislé hlasy poradní (náhradníci za řádné členy):
PhDr. Konstantina Hlaváčková, vedoucí kurátorka sbírky textilu 20. a 21. století 
PhDr. Lucie Vlčková, Ph.D., vědecký tajemník UPM
PhDr. Jan Mergl, Ph.D., kurátor UPM
Ing. arch. Sylvie Novotná, zástupce vedoucího, produkce výstav UPM 

Závislé hlasy poradní - přizvaní odborníci:
Mgr. Michaela Kindlová, vedoucí oddělení marketingu a PR UPM
PhDr. Petra Matějovičová, vedoucí kurátorka sbírky kovů a různých materiálů UPM
PhDr. Jiří Fronek, Ph.D., vedoucí kurátor sbírky nábytku, prací ze dřeva a hodin UPM
Mgr. Vladimíra Sehnalíková, kurátorka edukační činnosti UPM
Mgr. Mariana Kubištová, Ph.D., kurátorka sbírky nábytku 20. a 21. století a plastů UPM

1.4 Přizvaní odborníci
Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.
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1.5 Sekretář soutěže
Jméno: Ing. Mgr. Kamila Matoušková, CZECHDESIGN.CZ, z. s.
Adresa: Vojtěšská 3, Praha 1
Kontakt: +420  721  704  720, kamila.matouskova@czechdesign.czt

1.6 Přezkušovatel soutěžních návrhů
Jméno: Ing. Anna Pokorná, CZECHDESIGN.CZ, z. s.
Adresa: Vojtěšská 3, Praha 1
Kontakt: +420 776 291 018, anna.pokorna@czechdesign.cz

2/ PŘEDMĚT SOUTĚŽE

2.1 Předmět soutěže
Předmětem soutěže je návrh kreativního řešení stálé expozice UPM, které spočívá ve vytvoření návrhu architektonického 
a grafického řešení stálé expozice na vybraných částech expozice. Vítěz soutěže se stane realizátorem zakázky defini-
tivního kreativního řešení a projektové přípravy celé stálé expozice  (1192 m2). Cílem kreativního řešení je vytvořit pro 
návštěvníky zážitek ze stálé expozice, která bude otevřena ve 4. NP nově zrekonstruované historické budovy UPM.

Předpokládaná hodnota realizace stálé expozice (tj. rozpočet na realizaci expozice) je 14.500.000 Kč bez DPH. UPM 
zamýšlí stálou expozici částečně otevřít 7. února 2020, v hlavní budově by měla být umístěna minimálně 8 let.

3/ DRUH A ÚČEL SOUTĚŽE, SPECIFIKACE NÁSLEDNÉ ZAKÁZKY

3.1 Druh soutěže
Soutěž se vyhlašuje jako projektová, užší. Zadavatel zahájí soutěž otevřenou výzvou k přihlášení neomezeného počtu 
účastníků k podání žádosti o účast v soutěži. Výzva bude zveřejněna na portálu veřejných zakázek NEN, webových strán-
kách CZECHDESIGN.CZ a dalších specializovaných webových stránkách a šířena tak, aby se dostala k co největšímu 
počtu architektů a designérů. Na základě návrhu poroty zadavatel rozhodne o výzvě 3 až 5 účastníků k předložení sou-
těžních návrhů, které budou anonymně hodnoceny porotou.

3.2 Účel soutěže
Účelem soutěže je nalézt nejvhodnější řešení předmětu soutěže, které splní požadavky zadavatele obsažené v těchto soutěž-
ních podmínkách a v soutěžních podkladech, a vybrat autorský tým (v minimálním složení architekt nebo interiérový/produk-
tový designér nebo scénograf a grafický designér), jemuž bude na základě výsledků soutěže v následném jednání o uzavření 
smlouvy zadána zakázka a podepsána Smlouva o dílo a licenční smlouva, která je přílohou č. 4 těchto soutěžních podmínek. 
Do soutěže se může přihlásit architekt/produktový/interiérový designér/scénograf nebo grafický designér a doplnit tým  
o druhou profesi.

Po vyhlášení výsledků soutěže zadavatel:
A/ vyzve k jednání o uzavření smlouvy nejprve účastníka, jehož návrh se umístí na nejvýše oceněném místě, a pokud  
s ním dojedná uzavření smlouvy, jednání ukončí;
B/ v případě že v jednání podle písm. A) nedojde k dohodě o uzavření smlouvy, může zadavatel k jednání vyzvat další 
účastníky v pořadí podle umístění v soutěži.

3.3 Specifikace následné zakázky
Zadavatel má v úmyslu zadat na základě výsledků soutěže zakázku na vypracování kreativního řešení stálé expozice UPM. 
Vítěz soutěže bude realizovat zakázku, která se skládá z následujících částí: 

 → Architektonické řešení stálé expozice
 → Grafické řešení stálé expozice
 → Grafické řešení propagace a kampaně stálé expozice
 → Architektonické a grafické řešení navigačního systému ke stálé expozici ze všech návštěvnických vstupů
 → Architektonické/grafické/umělecké řešení interaktivního objektu v zahradě UPM a grafické řešení nabídky edukač-

ních programů.

Položkový rozpis rozsahu následné zakázky včetně harmonogramu je uveden v příloze č. 5 těchto soutěžních podmínek.
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4/ ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

4.1 Podmínky účasti v soutěži
Podmínky účasti v soutěži splní fyzické a právnické osoby, které:

a) budou mít v týmu minimálně jednoho grafického designéra a současně alespoň jednu z následujících profesí: architekt 
nebo interiérový/produktový designér nebo scénograf (u těchto profesí požadujeme dosažené vysokoškolské vzdělání 
v daném oboru). Volitelně mohou tým doplnit o další profese: umělec, tvůrce audiovizuálních výstupů, odborník na práci 
s dětmi, apod.

b) budou oprávněny k podnikání v rozsahu potřebném pro provedení následné zakázky,

c) prokážou, že nikdo z autorů, popř. spoluautorů soutěžního návrhu a jejich spolupracovníků uvedených ve složení týmu 
a v případě právnických osob též nikdo ze statutárních orgánů:

c.1) se bezprostředně nezúčastnil přípravy soutěžního zadání a na vyhlášení soutěže;
c.2) není řádným členem nebo náhradníkem poroty, sekretářem poroty, přezkušovatelem soutěžních návrhů nebo 
přizvaným odborníkem této soutěže;
c.3) není manželem, přímým příbuzným, trvalým projektovým partnerem, bezprostředním nadřízeným či přímým 
spolupracovníkem osob uvedených v bodech c.1) a c.2), pokud jsou tyto osoby uvedeny v soutěžních podmínkách;
c.4) není členem samosprávných orgánů zadavatele nebo zaměstnancem úřadů zadavatele ani organizátora sou-
těže nebo právnických osob zřízených zadavatelem, které se podílely na projednávání a schvalování soutěžních 
podmínek, soutěžního zadání anebo se budou podílet na projednávání a schvalování výsledků soutěže, výsledků 
řízení o zadání zakázky v návaznosti na soutěž a výsledků zakázky zadané v návaznosti na soutěž.

4.2 Prokázání splnění podmínek účasti v soutěži

4.2.1  Účastník prokáže splnění podmínek účasti v soutěži uvedených v odstavci 4.1 a) čestnými prohlášeními čle-
nů týmu, které doloží spolu s žádostí o účast v soutěži (formulář čestného prohlášení najdete v příloze č. 2, vyplní  
a podepíše každý člen týmu). 

Účastník prokáže splnění podmínek účasti v soutěži uvedených v odstavci 4.1 b) prostou kopií oprávnění k podnikání oso-
by (živnostenské oprávnění nebo výpis z obchodního rejstříku), které doloží se soutěžním návrhem.

Účastník prokáže splnění podmínek účasti v soutěži uvedených v odstavci 4.1 c) čestným prohlášením, které doloží  
se soutěžním návrhem (formulář čestného prohlášení najdete v příloze č. 3).

4.2.2 Zahraniční účastník prokazuje splnění podmínek účasti v soutěži v rozsahu odpovídajícím právnímu řádu země, 
ve které má sídlo.

4.3 Důsledky nesplnění podmínek k účasti v soutěži

4.3.1 Pokud účastník nedoloží požadované dokumenty prokazující splnění podmínek účasti v soutěži dle odst. 4.2.1, zada-
vatel jej vyzve písemně k dodání požadovaných dokladů ve lhůtě do 10 dnů. 

4.3.2 Zadavatel vyloučí účastníka, u něhož zjistí ověřením skutečností uvedených v čestném prohlášení a kontrolou před-
ložených dokumentů, že tento účastník nesplnil podmínky účasti v soutěži.

4.4 Podmínky pro uzavření smlouvy na zhotovení následné zakázky

4.4.1 Účastník, který bude na základě výsledků jednání o uzavření smlouvy vyzván k uzavření smlouvy, předloží dodavateli 
originály nebo úředně ověřené kopie listin dokládající splnění podmínek účasti v soutěži uvedených v odstavci 4.1. 
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5/ SOUTĚŽNÍ PODKLADY

5.1 Dostupnost soutěžních podmínek a podkladů
Soutěžní podmínky a soutěžní podklady jsou účastníkům soutěže zpřístupněny na webových stránkách soutěže ode dne 
zahájení soutěže do konce lhůty pro podání soutěžního návrhu.

5.2 Soutěžní podklady
Zadavatel poskytuje uchazečům tyto podklady v digitální podobě v následujících formátech:

 → Ideová koncepce stálé expozice UPM
 → Podrobnější libreto vybraných částí expozice s fotografickými podklady a nároky na vystavení exponátů
 → Přehled oddílů stálé expozice
 → Specifikace využitelného fundusu UPM
 → Podmínky vystavování sbírkových předmětů podle jednotlivých materiálů
 → Půdorys prostor pro stálou expozici včetně zahrady, příční řez pater
 → Fotografie prostor stálé expozice pro vizualizace včetně zahrady
 → Textové zadání pro plakát, panel, popisku, rozšířenou popisku
 → Informace o zahradě UPM
 → Současný logomanuál UPM

Účastníci soutěže se zavazují, že podklady využijí pouze k vypracování soutěžního návrhu.

5.3 Vysvětlení soutěžních podmínek (dotazy)
Účastníci mohou podávat žádosti o vysvětlení soutěžních podmínek pouze písemně na e-mailovou adresu sekretáře 
soutěže: Kamila Matoušková, kamila.matouskova@czechdesign.cz, a to kdykoli během soutěžní lhůty, nejpozději však  
8 dní před termíny odevzdání žádosti o účast v soutěži a soutěžního návrhu

Vysvětlení soutěžních podmínek bude s textem žádosti (dotazu) bez identifikace účastníka zveřejněno na webových 
stránkách soutěže počínaje 5 dnů od obdržení žádosti (dotazu) do konce lhůty pro podání návrhů. Posledním termínem 
zveřejnění je v 1. fázi soutěže 10. 5. 2019 a ve 2. fázi soutěže 2. 7. 2019. Zadavatel může podat vysvětlení soutěžních pod-
mínek také bez podané žádosti.

http://www.czechdesign.cz/souteze/soutez-pro-architekty-a-grafiky-stala-expozice-upm
http://www.czechdesign.cz/souteze/soutez-pro-architekty-a-grafiky-stala-expozice-upm
http://www.czechdesign.cz/souteze/soutez-pro-architekty-a-grafiky-stala-expozice-upm
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6/ SOUTĚŽNÍ ZADÁNÍ

6.1 UPM a jeho specifika
Uměleckoprůmyslové museum v Praze bylo založeno v roce 1885. V současnosti je Národním muzeem užitého umění 
a designu. Svou činností se věnuje základnímu a aplikovanému výzkumu v oblasti dějin českého a zahraničního užitého 
umění, designu, knižní kultury, fotografie a oděvní tvorby. 

Uměleckoprůmyslové museum v Praze v českém i mezinárodním kontextu shromažďuje, zpracovává a uchovává minulost 
a současnost uměleckého řemesla, užitého umění a designu pro budoucnost. Věří ve spojení užitku s kvalitou a krásou, 
chce být inspirací, poučením i zážitkem.

UPM je svým zaměřením v pražském i českém prostředí velmi specifické:
• oproti pražské konkurenci: UPM je jediné pražské muzeum, které vás provede životním stylem deseti století.
• oproti celorepublikové konkurenci: UPM je jediné místo v ČR, kde uvidíte to nejlepší z minulosti a současnosti  

českého designu a užitého umění.

Svým návštěvníkům UPM nabízí (nebo v budoucnu bude nabízet) tyto hlavní benefity:
• Obsahová přístupnost: obrovskou výhodou UPM je to, že vystavuje umělecké předměty spjaté s všedním i svátečním  

životem lidí, jejich potřebami a situacemi, které každý zná.
• Komplexnost: pro každého něco (vstřícnost širokému spektru návštěvníků, a to z hlediska jejich věku i míry odbor-

nosti, široké spektrum exponátů: textil, nábytek, hračky...).
• Unikátní historické sbírky (např. Lannova sbírka, Karlštejnský poklad).
• Pro děti: atraktivní obsah i formy a programy pro děti, rodiny s dětmi, školní skupiny.
• Zázemí: zahrada, restaurace, gift shop.
• Výborná dopravní dostupnost: lokalita v centru Prahy, Staroměstská.

6.2 Stálá expozice
Stálá expozice je pro Uměleckoprůmyslové museum jedinečnou příležitostí, jak prezentovat to nejlepší ze svých boha-
tých sbírek, které jsou od rekonstrukce hlavní budovy uloženy v depozitářích. Na přípravě stálé expozice, která bude nést 
název: “UMĚNÍ - ŽIVOT - POHYB, Od středověku po současný design”, pracuje tým 12 kurátorů v čele s ředitelem sbírek a 
výzkumu UPM PhDr. Radimem Vondráčkem. Stálá expozice bude na 1192 m2 prezentovat cca 1,5 tisíce exponátů.

Oproti předcházející expozici UPM (Příběhy materiálů, 2000 - 2015) se bude nová stálá expozice lišit v následujícím:
• představí design celého 20. století, který se v minulých stálých expozicích UPM téměř neobjevoval,
• představí sbírky prostřednictvím desítky témat, která ukazují propojení umění či designu s životem jednotlivce i celé 

společnosti (v minulosti byly sbírky členěny podle stylového nebo materiálového klíče).

6.3 Prostory pro stálou expozici
V roce 2017 UPM po tříleté rekonstrukci znovu otevřelo svoji hlavní historickou budovu na Praze 1 (v ulici 17. listopadu). 
Dvoupodlažní stavba ve stylu italské renesance s členitými střechami a zdobenou fasádou z let 1897—1899 je dílem archi-
tekta Josefa Schulze. Nákladná rekonstrukce přinesla výrazné zvětšení výstavních ploch, včetně plochy pro stálou expo-
zici, a to díky přemístění depozitářů a většiny kanceláří do nově postaveného Centrálního depozitáře v Praze Stodůlkách.

Předmětem této soutěže je hlavní část stálé expozice, která bude zabírat celé 4. nadzemní podlaží budovy o celkové roz-
loze 1192 m2. Bude prezentovat sbírky UPM od raného středověku do konce 20. století.

6.4 Cílové skupiny stálé expozice
Stálá expozice bude primárně cílit na tři vybrané skupiny návštěvníků:

• Aktivní vzdělaní dospělí z ČR (největší část z Prahy a středních Čech): nároční, mají přehled a srovnání nejen s čes-
kou ale i zahraniční konkurencí, očekávají kvalitní zajímavou expozici a skvělé doprovodné služby. Vysoká odbornost 
a potřeba edukace není u většiny prvotním motivem návštěvy, spíše hledají zážitky, příležitost potkat se s přáteli, 
chtějí být v obraze.

• Rodiny s dětmi a školní skupiny: Návštěvy rodičů s dětmi a školní skupiny od základních škol po VŠ, pokud je zau-
jmeme, přijdou znovu, potřebují témata a formy jim blízké, hravost, interaktivitu.

• Cizinci: tvoří značnou část návštěvníků UPM a jejich potenciál je ještě větší. Tomu by měla být přizpůsobena expo-
zice svou formou a samozřejmě i obsahem.
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6.5 Ideová koncepce expozice
Nová stálá expozice Uměleckoprůmyslového musea v Praze si klade za cíl představit plastický a živý obraz vývoje evrop-
ského užitého umění a hmotné kultury od středověku až po design 20. století. 

Spojujícím tématem celé expozice je téma života a pohybu - všechny věci kolem nás vstupují do lidského života, společ-
ně s ním se neustále mění, provázejí a spoluutvářejí životní dráhy člověka v praktické i symbolické rovině, ať jsou to středo-
věké liturgické předměty v poutních procesích, užitá díla jako předmět sběratelské vášně nebo prostředník pro objevení 
záhad mikrokosmu a makrokosmu, snahy o zakotvení v blízkém prostoru domova v 19. století, nošení oděvů a šperků přímo 
na lidském těle nebo sociální ambice designu 20. století, významně proměňujícího moderní i současnou společnost. Sle-
dujeme tak specifickou a velmi zajímavou povahu užitého umění a designu, které přesahují oblast čistě vizuálních zážitků 
a utvářejí škálu lidských situací, dávají jim životní pohyb a význam, spoluutváří jejich existenciální smysl. Tento aspekt by 
měl být naznačen ve všech částech expozice.

Užitá tvorba bude takto představena ve své osobité životní dynamice jako významný moment utváření reálných i fiktiv-
ních lidských světů. Tomu bude odpovídat tematické členění expozice, která na rozdíl od většiny prezentací výtvarného 
umění ukáže díla nejen v jejich estetické působivosti, ale též v socio-kulturních souvislostech jejich vzniku, fungování a 
přínosu. Pokusí se vysvětlit jak, pro koho a k jakému účelu díla vznikala či vznikají. Tyto kontexty a uživatelské perspektivy 
by však neměly zastínit vnímavost ke kvalitám samotných exponátů, k výjimečnosti unikátních děl, stejně jako k poetice a 
tajemstvím každodenních předmětů.

Expozice by měla být tedy prostorem poučení, zážitku i zábavy. Chce vzdělávat a být prostředkem pochopení užitého 
umění a designu (i ve spojení s výtvarnými obory, fotografií a architekturou), a zároveň poskytovat emocionální proži-
tek, podněcovat imaginaci a citlivost ve vztahu ke kulturnímu prostředí a světu, který nás obklopuje. 

Nově zrekonstruovaná historická budova muzea dává jedinečnou příležitost ukázat široké spektrum fondů – na rozdíl od 
předchozí expozice v bohatší materiálové skladbě (nově např. plasty či digitální média), větším časovém rozpětí se zahr-
nutím reprezentativního výběru děl moderního umění 20. století a s vyústěním do aktuálních podob současné umělecké 
tvorby, která dává tvářnost dnešnímu světu a podílí se na jeho kulturních a sociálních proměnách.  V tomto propojení 
minulosti a současnosti by měl spočívat jeden z přitažlivých rysů expozice, usilující o nejširší návštěvnickou pozor-
nost včetně mládeže. 

Neméně důležitým aspektem koncepčního řešení expozice bude snaha o aktivní participaci návštěvníků, kteří by ne-
měli být pouhými diváky, pasivními recipienty informací a vjemů, ale měli by se sami podílet na hledání a tvorbě 
kulturních významů a hodnot. Muzejní sbírky nechtějí být arbitrem dobrého vkusu (ve smyslu normativních estetik mi-
nulosti). V souladu se současnými muzeologickými trendy bude expozice podněcovat ke kritické interakci, kreativitě, 
promýšlení vlastních názorů a postojů. Výběr exponátů a doplňkové interaktivní prvky otevřou prostor pro dialog s vysta-
venými díly, pro jejich „zpřítomnění“, umožní pochopit jejich dobovou rozpornost a nejednoznačnost, a současně pove-
dou k zamyšlení nad znepokojivými otázkami současné doby. 



6.6 Požadavky na řešení expozice

KURÁTORSKÝ TÝM DEFINOVAL NÁSLEDUJÍCÍ POŽADAVKY NA KREATIVNÍ ŘEŠENÍ EXPOZICE: 

• téma pohybu: Téma životního pohybu je základní propojující linkou celé stálé expozice a mělo by se odrážet napříč 
celým kreativním řešením. 

• interaktivita: Důležitým požadavkem na kreativní řešení stálé expozice je schopnost expozice aktivně zapojit  
návštěvníka, “vtáhnout” ho do příběhu a zpřístupnit tak celé muzeum a jeho sbírky.  Interaktivní prvky by měly pro-
cházet průběžně celou expozicí. Vítaným nástrojem je využití vhodných moderních technologií. 

• “highlight”: Expozice by mohla pracovat s jednou “věcí”, zlatým hřebem, který si každý zapamatuje (v rámci celé 
expozice nebo např. použít tento princip v každé místnosti či kapitole).

• mnohovrstevnatost: Návštěvníka na první pohled expozice zaujme a zároveň vzbudí touhu dozvědět se více. 
Expozice by měla umožňovat jak “povrchní” návštěvu, tak možnost hlubšího vhledu do problematiky. 

• dětská vrstva: Častými návštěvníky expozic budou skupiny dětí (především základní školy), expozice by jim a jejich 
doprovodu měla nabídnout vrstvu na míru a možnost se v expozici shromáždit na jednom místě a pohybovat  se 
ve skupině (cca 15 osob). Dětem by měl být otevřen také interaktivní objekt v zahradě budovy, který bude stálou 
expozici doplňovat.

• nelineárnost: Nenutíme návštěvníky procházet expozicí v přesně daném pořadí a daným způsobem, necháváme 
určitou volnost.

• emoce: To, co často návštěvníkovi po výstavě zůstane je “pocit”. Forma i obsah mají šanci emoce vyvolat. Architek-
tonické řešení by mělo mít emoce na prvním místě.

• smysly: S emocemi souvisí zapojení všech smyslů a vjemů, např. zapojení zvuku (preferujeme zvuk přístupný pouze 
zájemcům, například směřovaný do úzce vymezené zóny či spouštěný vědomou akcí diváka).

• kontext: Forma musí podporovat obsah v jeho kontextu.

• akcentace specifičnosti užitého umění a designu: Specifičnost užitého umění a designu, odlišnou od povahy 
čistě výtvarných disciplín, by expozice neměla potlačovat, ale naopak vedle akcentace vizuálních kvalit předmětů 
tento jejich aspekt využít jako přínosný a obohacující a promítnout jej do expozičního řešení i do doprovodných 
prvků a programů. 

• dlouhodobá atraktivita: Expozice bude v budově vystavena minimálně 8 let, měla by být svým charakterem nad-
časová, “nestárnoucí” a schopná fungovat dlouhodobě,

• obměna expozice: Expozice do budoucna počítá s dílčími obměnami citlivého materiálu (textil, papír) a oživením 
formou uměleckých intervencí, narušujících zažité formy vnímání sbírkových děl. Návrh by měl předložit ideové ře-
šení či princip takových obměn tak, aby byl v souladu s koncepcí kreativního řešení expozice.

• práce s exponáty: Vystaveno bude cca 1,5 tis. exponátů, převážně ve vitrínách. Ve volném prostoru bude umístěno 
několik desítek nábytkových kusů, dále některé rozměrnější práce ze skla, keramiky a kovů, větší plastiky či objekty 
moderního designu apod. Na stěnách a panelech lze umístit asi jednu osminu až desetinu celkového objemu expo-
nátů (obrazy, grafiky, dekorativní řezby, podmalby, zrcadla, tapiserie a koberce, nástěnné hodiny, plakáty, fotografie aj.).

• práce se světlem: Základním požadavkem pro většinu sálů (zvláště pro sály A, B, D) bude vytvoření půso-
bivého magického prostoru s nízkou světelnou hladinou (dle požadavků restaurátorů, kterou najdete v pří-
loze č. 6) a spektakulárním osvětlením s bodovými akcenty, posilujícími unikátní charakter artefaktů této části 
expozice, především v případě středověkého a raně novověkého umění. Tím se také odliší atmosféra této čás-
ti expozice od částí věnovaných designu 20. století. Zatemnění sálů zároveň umožní trvale vystavit před-
měty z citlivých materiálů (textil, papír, kůže aj.) a také efektně představit práce, které v přirozeném světle 
nevyniknou (řezané sklo, šperk a drahé kovy). Detailní scénář expozice se pokusí vyčlenit citlivé práce z tex-
tilu a papíru do samostatných oddílů (sál A, D) či alespoň chráněných „zákoutí“, aby nedocházelo ke kolizi  
s předměty, vyžadujícími vyšší světelnou hladinu. Přístup zastíněného přirozeného světla bude do jisté míry možný 
v sálech C, E (v první polovině) a F, podle rozmístění méně ohrožených materiálů. Architektonický návrh expozice 
bude muset také řešit efektní prosvícení vitrají (sál A) a skleněných plastik a šperků v oddílu Pohyb světla (závěr 
sálu E), aby vynikly jejich světelné kvality, transparence a zároveň barevnost materiálu apod. Osvětlení ve vitrínách 
by mělo být regulovatelné. 
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• práce s plochými exponáty: Pracujeme s velkým množstvím plochých materiálů (především textílie, grafika), které 
vyžadují specifické požadavky na vystavení, architektonické řešení expozice s těmito prvky musí počítat.

• respektování grafického manuálu UPM: grafické výstupy pro propagační kampaň stálé expozce (plakáty, formáty 
pro inzerci, apod.), stejně jako navigační systém v budově a označení vstupů do budovy musí pracovat se stávajícím 
logem UPM, písma mohou autoři použít dle svého uvážení, na jejich uvážení je také ne/použití motivu závorek, který 
je definovaný v grafickém manuálu UPM. Logo UPM v křivkách a manuál najdete v příloze č. 6.

• rolety a zatemnení: v oknech jsou umístěny rolety, protože je potřeba omezovat světelnou hladinu, návrh může 
pracovat s roletami, ale může pro zatemnění využít i jiný způsob.

KURÁTORSKÝ TÝM DEFINOVAL NÁSLEDUJÍCÍ POŽADAVKY NA PRAKTICKÉ ŘEŠENÍ EXPOZICE:

• finanční rámec: na realizaci expozice je v rámci investičního záměru UPM vyčleněna částka 14,500.000 Kč bez 
DPH, zahrnuje výrobu, stavbu, nákup nového fundusu, audiovizuální prvky, osvětlení, techniku, adjustace, tisky v rámci 
stálé expozice, zabezpečení a další),

• přehlednost a snadná orientace pro všechny skupiny návštěvníků (včetně seniorů, cizinců a dětí),
• dvojjazyčnost: veškeré texty budou prezentovány dvojjazyčně v českém a anglickém jazyce,
• texty, panely a popisky: Jednotlivé části expozice budou komentovány v textech na panelech, a to obvykle jedním 

hlavním panelem ke každé tematické kapitole a dále několika doplňkovými (v případě podtémat). Vybrané exponáty 
budou mít rozšířenou popisku.

• audiovizuální prvky: Integrální součástí expozice se stanou doprovodné audiovizuální prvky a programy. Tyto prvky 
by měly být citlivě v expozici zakomponovány a posilovat intenzivní prožitek uměleckých děl. Předpokládá se využití 
projekcí (např. v sále oděvní módy D či v kapitole pohyblivého obrazu v sálu E) a umístění cca 15 obrazovek nebo 
projekčních ploch či interaktivních grafických panelů (1-2 obrazovky na tematickou kapitolu) s doplňujícím audiovi-
zuálním programem, např. s krátkými filmy na téma „jak se co dělá“, „jak věci slouží“, s komentáři k nejvýznamnějším 
dílům a autorům, s možnostmi virtuální manipulace s předměty apod. Technické řešení si vyžádá také instalace 
počítačového herního designu v sále F. Dalším doplňkovým prvkem by měl být audioguide, též volně přístupný  
z webové aplikace. Vhodné by bylo získání nejnovějších technologií umožňujících např. vstup do virtuálního prosto-
ru historického interiéru či historické situace (podobně jako je možný „vstup do obrazu“), 

• odpočinkové zóny a možnosti sezení: nezbytnou součástí expozice budou odpočinkové zóny s možností seze-
ní pro návštěvníky, nutno též počítat se stoličkami pro dozorce (s malým úložným prostorem pro osobní potřeby, 
např. přímo  ve stoličce); v některé z odpočinkových zón (např. u vstupu) by mohly být umístěny tablety a počítače 
s podrobnějšími informacemi o vystavených dílech, časovými a geografickými osami, medailonky tvůrců, sběrate-
lů, mecenášů apod. Díky spolupráci s Technologickou agenturou ČR a firmou mmcité je pro expozici UPM vyvíjen 
prototyp chytrého sedacího nábytku, který umožní propojení se zmíněnými informačními databázemi a programy 
(dokončen však bude až v roce 2021),

• aktivní zóny: pro návštěvníky (mládež i dospělé) by expozice měla obsahovat několik zón podporujících aktivní vnímání 
a porozumění vystaveným dílům (může se jednat o zóny herní, digitální, materiálové, technologické, haptické aj.),

• stávající fundus UPM, který musí být v rámci stálé expozice použit:
• nová paneláž - UPM disponuje novou modulovou paneláží Dytec, která splňuje veškeré nároky na současnou  

expozici a která bude ve stálé expozici jako součást architektonického návrhu použita, lze ji natírat a umisťovat 
na ni díla i grafiku. Podrobnosti v příloze č. 6),

• patrová vitrína pro textil - UPM disponuje vitrínou na vystavení textilu v sále D, která se v minulosti osvědčila, její 
přesun by byl velmi náročný, proto musí zůstat na svém místě i v rámci stálé expozice (viz zákres v příloze č. 6),

• historický mobiliář - V sále Kunstkomory a případně v některých dalších částech je nezbytné použít minimálně  
6 ks historického výstavního mobiliáře (celkově z počtu 28 kusů), ovšem za předpokladu jeho renovace a za-
budování vnitřního osvětlení. Větší množstí necháváme na uvážení soutěžících. Součástí historického mobiliáře 
jsou i stoličky k sezení. 

• vitríny pater noster - Členění expozice počítá s využitím 2 stávajících vitrín systému „pater noster“ v sále Kun-
stkomory (sál B, 2 vitríny) a dvou pater nosterů pro hračky a jiné předměty v sále F (2 vitríny) věnovaném umění 
jako hře. Vitríny jsou již v prostorách instalovány a mohou zůstat na svém místě i v rámci stálé expozice (viz zákres  
v příloze č. 6), vitríny mohou být zakomponovány např. do dřevěného rámu či jiné konstrukce, která vizuálně 
naváže na architektonické ztvárnění konkrétní místnosti, jejich využití je podmíněno dílčími úpravami a obnovou 
strojového vybavení.

• Podrobnější specifikace výstavního fundusu včetně fotodokumentace najdete v příloze č. 6). 
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• požadavky na nový fundus: 
• V kapitole Liturgie (sál A) budou specifické požadavky na instalaci parament (minimalistické figuríny na míru,  

variabilní) a na vystavení vitrají (prosvětlení zezadu).
• Speciální bezpečnostní vitríny na nejvzácnější předměty z drahých kovů si vyžádá pravá část sálu A, několik  

předmětů v oddílu Kunstkomory a instalace šperku v sálu D a v závěru sálu E, nejlépe menší trezorové prostory 
zapuštěné do stěny a určené pro čelní pohled. 

• Zvláštní instalační nároky budou spojeny s instalací Karlštejnského pokladu (první část – slavnostní nádoby  
v sálu A, druhá v oděvním šperku). 

• Náročná bude též instalace oděvní módy v sále D, kde bude zapotřebí cca 14 nových figurín s hlavami a kon-
četinami, případně jiného řešení dle architektonického konceptu.

• Nejrozměrnějším nástěnným objektem bude Muchova dekorace o šíři cca 7 m v sále C (objekt nutno zavěsit 
na stěnu, nejlépe v závěru sálu).

• Drobný materiál je vhodné vystavit v zásuvkových skříních (na způsob studijního depozitáře), obdobně jako 
tomu bylo v dosavadní expozici UPM. Pro každý sál je možné využít několik těchto skříní, nejlépe pultových (1-3 
ks), vespodu se zásuvkami, např. pro drobné knižní vazby, grafické předlohy, hodinky, textilní fragmenty, doplňky 
apod. - po zkušenostech se zásuvkovými skříněmi z předchozích expozic upozorňujeme, že musí být vybrány 
kvalitní pojezdy, aby měly dlouhou životnost a zvládly danou zátěž, stejně tak spodní desky zásuvek, neosvěd-
čilo se umisťování těžších předmětů do zásuvek, pouze drobné a lehké exponáty,  

• vitríny i ostatní prvky expozice musí umožňovat snadnou provozní údržbu a průběžnou kontrolu vystavených 
exponátů, tzn. všechny prvky expozice musí být jednoduše přístupné (snadné otevření, možnost čištění, apod.).

• osvětlení: Ve 4. nadzemním podlaží je umístěn lištový přípojnicový osvětlovací systém, který má dvě základní funk-
ce: A) umožňuje nepřímé regulované osvětlení pomocí LED lineárních svítidel, která slouží pro osvětlení stropů  
s ornamentální výmalbou a také zajišťují celkové, základní osvětlení sálů; B) umožňuje instalaci směrových svítidel, 
která mají sloužit pro přímé osvětlení expozice. Bližší specifikace osvětlovacího systému včetně fotografií najdete 
v příloze č. 6. Tento systém by měl být doplněn o další osvětlení (např. ve vitrínách) dle architektonického návrhu 
a potřeb expozice. 

• specifické požadavky na bezpečnost a ochranu exponátů:
• Zvláštní nároky budou v instalaci sakrálních předmětů v sále A a šperků v sále D a E, kde vysoké materiálové 

hodnotě musí odpovídat i úroveň zajištění (bezpečnostní vitríny s bezpečnostním sklem, přístup zezadu, příp. 
objektová ochrana). Obdobně speciální vitrína bude vyžadována pro instalaci vzácné tzv. Lehmannovy číše 
 v kapitole Kunstkomora (sál B).

• Objektová ochrana dále připadá do úvahy u několika vzácných podmaleb na skle, uměleckých fotografií nebo 
drobnějších pláten zavěšených na volně přístupné panely.

• Umístění interaktivních a odpočinkových zón by mělo být v souladu se specifickými nároky na bezpečnost ně-
kterých částí expozice.

• Bližší specifikace na požadavky k vystavení exponátů najdete v zadání pro vybrané místnosti, jejichž zpracování 
je požadováno v soutěži, dle jednotlivých materiálů pak požadavky najdete v dokumentu „Doporučené pod-
mínky pro vystavování sbírkových předmětů dle materiálů“, vše v příloze č. 6. 

POŽADAVKY NA INTERAKTIVNÍ PRVEK V ZAHRADĚ
Součástí stálé expozice bude také interaktivní odpočivná zóna pro děti a dospělé, která bude navržena tak, aby nevyža-
dovala stavební povolení a respektovala památkovou ochranu zahrady u hlavní budovy UPM. Zahrada je důležitým komu-
nikačním prvkem muzea s okolím. Zároveň je i výstavní plochou a doplňuje tak program muzea, který se odehrává uvnitř 
budovy. Do zahrady umisťovali svá díla významní umělci a designéři, dodnes je v prostoru zahrady zachována keramická 
kašna Heleny Johnové nebo pavilon keramiky. Podrobnější informace o historii zahrady najdete v Příloze č. 6. V součas-
nosti slouží v letních měsících zahrada také jako posezení pro kavárnu v prostorách UPM.

Interaktivní prvek v zahradě by měl:
• odkazovat k ikonickým dílům ze sbírek UPM nebo specifické povaze instituce, 
• lákat a zaujmout kolemjdoucí,
• respektovat památkovou ochranu zahrady: prvek má mít dočasnou povahu, nemá vyžadovat stavební povolení, 

nemá stavebně zasahovat do pozemku, má se dát odstranit bez následků.
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6.7 Příklady dobré praxe
Za světovou špičku prezentace designu považuje kurátorský tým UPM výstavní expozice Victoria & Albert Museum 
v Londýně. Oceňuje na nich tyto vlastnosti: výpravnost, velkorysost prostor, moment ohromení, odbornou kvalitu, profe-
sionalitu, sebevědomou vizuální prezentaci, audiovizuální prvky v expozicích, zasazování do kontextu, vztahování témat  
k současnosti.

6.8 Tematické členění expozice 
Předcházející expozice Uměleckoprůmyslového musea v posledních třech desetiletích sledovaly buď pouze stylový vý-
voj, anebo hledisko materiálové (v expozici Příběhy materiálů, otevřené roku 2000 a ukončené počátkem roku 2015). Ná-
vrh nového členění, s ohledem na možnosti ukázat škálu situací a antropologických kontextů, do nichž užité umění aktivně 
vstupuje, preferuje uspořádání celé expozice nikoli podle stylového nebo materiálového klíče, ale podle přibližně deseti 
základních témat a významových okruhů. 

Metaforicky je lze nazvat okruhy životního pohybu (pohybu lidské existence). Jejich základní řazení bude přitom více 
méně respektovat jistou genealogii témat a postupovat do určité míry v chronologické ose: od středověkého liturgické-
ho umění, renesančních a barokních festivit, aristokratických kunstkomor, přes tvorbu 19. století, završeného reformami 
umění a života a secesním hnutím, až po tematické kapitoly designu 20. století, sledující fenomény mobility a funkčnosti  
a postihující široké rozpětí od sériové průmyslové výroby po unikátní ateliérová díla. Zároveň každá kapitola bude obsaho-
vat přesahy a odkazy napříč stoletími, odkrývat souvislosti a analogie, v řadě případů oddíl zahrne velké tematické celky  
v jejich komplexnosti a časové kontinuitě (např. Tělo a tělesnost, Mobilita, Hra).

Expozice do budoucna počítá s dílčími obměnami citlivého materiálu (textil, papír) a oživením formou uměleckých 
intervencí, narušujících zažité formy vnímání sbírkových děl. 

Doplňkem stálé expozice budou rovněž obměnné krátkodobější prezentace v VI. nadzemním podlaží historické budovy, 
které se zaměří na nejaktuálnější tendence současné designérské tvorby (Laboratoř designu), na ukázky bohatých foto-
grafických a grafických fondů UPM (Kabinet fotografie) a připomínku díla Jana Kaplického formou odpočivného studijního 
prostoru (study room Jana Kaplického). Tyto části jsou v plánu až ve třetí fázi realizace investičního záměru, a proto nejsou 
předmětem této soutěže.

Sály 4. nadzemního podlaží určené pro expozici:
Chodba 4.01 – 33 m2 
Votivní sál 4.02 – Vstup, Úvod s připomínkou dějin a zakladatelů muzea – 82 m2 
sál A 4.21 – Rituály a slavnosti: liturgické umění a světská reprezentace – 234 m2

sál B 4.20 – Mikrosvěty: panovnická kunstkomora  kabinety kuriozit – 148 m2

sál C 4.19 – Domov a blízkost věcí (cca 90 m2), Organický pohyb (cca 90 m2) – 196 m2

sál D 4.03 – Tělo a tělesnost: oděvní móda, šperk, reklama – 235 m2

sál E 4.09 – Moderní mobilita: lehkost designu (cca 50 m2), Pohyb stroje: sériová výroba versus umělecké řemeslo (cca 
70 m2), Pohyb obrazů: technický obraz a nová média (10 m2 a převážně stěny), Fenomén světla: světelný design a trans-
parence materiálů (cca 60 m2) – 186 m2

sál F 4.04.– Utopie a kosmos: vize ráje a futuristický design (30 m2), Hra – odpoutání lidské existence (50 m2) – 78 m2

Celková plocha stálé expozice ve 4. nadzemním podlaží činí celkem 1192 m2. Odhady plošných nároků pro jednotlivé celky 
jsou orientační - témata se mohou někdy prolínat více sály; v hrubých odhadech je počítána podlahová plocha sálů, bez 
ploch na stěnách a panelech.

6.9 Prostorové členění 
Stálá expozice užitého umění a designu od středověku po současnost zahrne všechny sály 4. nadzemního podlaží, tedy 
celkem 7 sálů o celkové ploše 1192 metrů čtverečních. 

Votivní stál - slavnostní vstup
Do stálé expozice se bude vstupovat Votivním sálem, který bude graficky výraznou formou zvát k návštěvě celé expozice, 
obsahovat úvodní panely, připomene osobnosti zakladatelů muzea (busty císaře Františka Josefa I., Vojtěcha Lanny a ar-
chitekta Josefa Schulze) a několika vybranými exponáty naznačí historii sbírek i jejich mecenáše. 

Sál A - Rituály a slavnosti 
Návštěvnická trasa pak bude směrována z Votivního sálu dveřmi vlevo podél okenní stěny 1. sálu (A). Počáteční oddíl vě-
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novaný středověké a raně novověké liturgii bude pojat jako magicky působící prostor s akcentací unikátních gotických vit-
rají, deskové malby, mešních rouch a dalších textilií (parament), liturgických předmětů z drahých a obecných kovů (kalichy, 
ciboria, monstrance), liturgických knih a knižních vazeb. Tématem bude eucharistický kult, svátosti a průběh liturgického 
roku. Toto téma plynule přejde do podkapitol věnovaných poutím a poutnictví, posvátné úctě a privátní zbožnosti (poutní 
odznaky, oltáříky, relikviáře, devocionálie).

Paralelním tématem 1. sálu, tvořícím světský protějšek liturgického umění a předmětů s bohoslužebnou či devoční funkcí, 
bude kapitola renesančních a barokních slavností a světské reprezentace, vhodná k umístění v levé, tj. vnitřní části 1. sálu. Zde 
se počítá s renesančním sklem (malované humpeny, benátské sklo), cínem, stříbrnými holbami a poháry, italskou majolikou, 
delftskou fajánsí nebo renesančními nábytkovými kusy (svatební truhly aj.). Barokní festivity budou představeny bohatým vý-
běrem světově obdivovaného řezaného a dvojstěnného skla české provenience, podmalbami, porcelánem a porcelánovou 
plastikou či slavnostním stolním náčiním. Stěny či panely při stěnách budou moci být využity k prezentaci tapiserií, grafických 
vyobrazení a plošné ornamentální tvorby od renesance po rokoko (ornamentální řezby, grafika, barokní kaligrafie). Drobné 
tisky, textilie a knižní vazby lze umístit do zásuvkových skříní. Spojovacím oddílem obou paralelních linií, představujících du-
alitu posvátného a profánního, může být ve středu sálu podkapitola svátostí jako mezníků lidského života (narození, křest, 
manželství, úmrtí), k nimž lze vybrat několik výrazných expozičních dominant (kolébka, křtitelnice, smuteční paramenta a jiné).

Sál B - Kunstkomora
Expozičně výrazným a atraktivním celkem v navazujícím 2. sálu (B) bude kabinet umění a rarit (Kunstkomora), repre-
zentující humanistickou makro-mikrokosmickou koncepci univerza. Zahrne jak vzácné nábytkové kusy - manýristické 
a barokní kabinety, tak rudolfinské práce řezáčů kamenů, mozaiky „pietre dure“ i celou škálu raritních předmětů pa-
třících do inventářů renesančních a barokních kunstkomor. Pozornost bude věnována celé škále artificialií a natu-
ralií, včetně rozmanitých kuriozit, emblematických a esoterických knih či vědeckých přístrojů 17. století. Doplňkovým 
tématem bude kolekce menších šperkovnic, truhel či zámků. Tuto část expozice je možné zaměřit též na obecnější 
téma sběratelství, problematiku falz a kopií (galvanoplastika) a připomenout zde nejvýznačnější mecenáše, donátory 
a sběratele užitého umění ve vztahu k muzejním sbírkám.

Sál C - Domov a blízkost věcí, Organický pohyb
Sál 3 (C), jímž se budou návštěvníci vracet zpět směrem ke schodišti, nejprve přiblíží prostřednictvím kolekce hodin sna-
hy o měření a „ovládnutí“ času, sílící především v období velkých společenských změn na počátku moderní doby, a poté 
představí na vybraných ukázkách užité tvorby proměny životního stylu od osvícenství a především v první polovině 19. 
století. Prezentace nových estetických proudů vyznávajících ušlechtilou jednoduchost, úctuk řádu společnosti a světa se 
propojí s dobovým kultem domova, zastavením času a paměti v prostředí rodinného života a soukromí, a poskytne bohatý 
obraz středoevropského neoklasicismu a biedermeieru (nábytkové umění, kamna, sklo, porcelán, litina, návrhy výmaleb, 
portrétní miniatury v zásuvkách). Obdiv k nadčasovému řádu geometrických forem lze rozvinout jako vhodný motiv pře-
sahující k obdobným proudům neoempiru a neoklasicismu až do poloviny 20. století.

Paralelně vyprávěným„příběhem“ budou v tomto sále, v jisté opozici ke geometrickým tendencím, umělecké proudy obdivu-
jící organické tvarosloví a požadující návrat k přírodě a přirozenosti. V návaznosti na romantický a biedermeierský kult příro-
dy lze tyto proudy sledovat v reformních snahách 2. poloviny 19. století (hnutí Arts and Crafts), završených pak uměleckým 
hnutím secese, které se hluboce inspirovalo přírodními vědami a dobovým vitalismem. V klíčové roli se v této části expozice 
uplatní jednak secesní sklo, keramika, obecné kovy a nábytek, jednak plošná secesní ornamentika, grafické předlohy a se-
cesní plakát jako nové médium reklamy i uměleckého stylu. Dominantními exponáty budou ukázky uměleckých děl ze Světo-
vé výstavy v Paříži 1900, včetně jedné rozměrné části Muchových dekorací pro pavilon Bosny a Hercegoviny.

Sál D - Tělo a tělesnost
Druhá polovina expozice vpravo od Votivního sálu představí nejprve v sálu 4 (D) vývoj oděvní módy a oděvních doplňků od 
18. do 20. století. Středem každého dobového či stylového úseku budou dámské a pánské oděvy nainstalované na figurínách, 
doplněné jednak projekcemi (dobové dokumenty, filmy, fotografie), jednak relevantními módními doplňky a dalšími předměty 
dokládajícími dobový styl. V horním vestavěném patře sálu budou stávající vitríny věnovány podkapitole Intimní svět ženy, kte-
rá nabídne pohled na vývoj dámského prádla v souvislosti s vývojem formujících dobových ideálů krásy a ženského těla. Iluzi 
intimity zde podtrhnou domácí oděvy a drobné módní a oděvní doplňky. V levé části sálu (okenní stěna k ulici) utvoří paralel-
ní linii k vývoji oděvní módy reprezentativní výběr ze sbírky šperků, instalovaný v trezorových vestavěných vitrínách. Bižuterii  
a méně nákladné ozdoby lze kombinovat s oděvy v pravé části. Instalaci šperku doplní výběr umělecké a reklamní fotografie, 
zachycující šperk v jeho „tělesné“ akci.



Sál E - Moderní mobilita, Pohyb stroje, Pohyb obrazů, Fenomén světla
Následující 6. sál (E) se plně zaměří na některé klíčové aspekty a charakteristiky moderního designu od 19. století do sou-
časnosti. Vstupní část Moderní mobilita představí ve vizuálně nápadité instalaci řadu lehkých přenosných židlí a stolků od 
klasicismu přes ohýbaný a trubkový nábytek až po plastovou produkci 50.-70. let či „nomadický“ nábytek z alternativních 
materiálů z období nastupující ekologické krize. Tématem zde bude rovněž skladebnost a snadná sestavitelnost nábytko-
vého interiéru, dostupnost a lehkost designu, ergonomie a diagramy pohybu. V úzkém sepětí s těmito náměty se dostane 
do popředí téma „průmyslového umění“, vztahu návrhu a masové sériové produkce, nových industriálních technologií i nové 
estetiky strojového věku. Prezentace funkcionalistického designu na tomto místě zvýrazní čistou geometrii abstraktních 
forem, inspirovaných výboji výtvarného umění, i tendence jejich změkčování a zosobnění. Významným podtématem bude 
rozvoj průmyslového návrhářství (Kovářova škola, design nástrojů, elektrospotřebičů apod.). Jako protipól či někdy doplněk 
průmyslové produkce expozice nabídne bohaté a divácky přitažlivé ukázky špičkové uměleckořemeslné produkce (krajky  
a výšivky, ručně vázané koberce, ryté sklo, knižní vazby). Kontrast mezi průmyslovou a rukodělnou výrobou bude znázorněn 
instalací typových sérií v duchu „design multi“ (v opozici k řemeslným unikátům) a rovněž příklady imitací forem či dekorů, 
přebíraných z „vysoké“ umělecké tvorby do sériové produkce (plastů, lisovaného skla apod.).

Další dva oddíly ve zbývající třetině sálu navážou na některé z uvedených námětů a dále je rozvedou. Téma statických i pohy-
blivých technických obrazů, s nímž se počítá na stěny či paneláž, obohatí pohled na industriální estetiku o ukázky avantgardní 
typografie a fotografie, s přesahem do nových médií televizní a digitální éry. Kapitola Fenomén světla se zaměří na oblast svě-
telného designu, reklamy, proměny svícení a svítidel a v neposlední řadě také na problematiku světelné dematerializace forem 
v uměleckém řemesle, zvláště v moderní krajce, šperku a skleněné plastice. Ateliérová tvorba 2. poloviny 20. století, příznačná 
pro české užité umění doby socialismu, v závěru sálu takto završí linii „alternativ“ průmyslové designérské produkce, zapo-
čatou v předchozí části, a vyžádá si náročnou efektní instalaci, která zdůrazní jedinečnost a světovou proslulost této tvorby.

Sál F - Utopie a kosmos, Hra
V posledním 7. sále (F) bude závěru expozice dominovat tematika utopických, fikčních a herních světů. Pozoruhodnou ka-
pitolu v dějinách českého umění a designu tvoří kosmické inspirace a utopické vize, na něž expozice chce upozornit (ilust-
race, komiksy, filmy, design plastů, tapiserie ad.). Připomenuty budou i futuristické projekty Milana Knížáka, Jana Kaplického, 
Václava Ciglera a dalších. Hlavní část sálu pak bude věnována pojetí umění (a designu) jako hře, která umožňuje svobodnou 
kreativitu a odpoutává lidskou existenci od sféry účelnosti a praktických potřeb. Expozice pojedná téma hry jak z pohledu 
dětského světa, tak z perspektivy herních zábav a strategií dospělých. Na jedné straně zde bude poskytnut prostor pro 
představení vývoje materiálního světa dítěte podle věkových skupin, kde bude kromě hraček vystaven také dětský nábytek, 
šaty, knihy, malované portréty, grafické hry a další. Na druhé straně expozice připomene herní prvky v designu 20. století, 
zvláště v jeho poslední třetině, kdy do popředí vystoupila potřeba probuzené emocionality a sémantického ozvláštnění, jak 
dokládají ironické či subverzivní hry postmoderny. Oddechový závěr expozice propojí světy mládeže i dospělých a bude 
patřit počítačovému hernímu designu současnosti.

4. NP - ORIENTAČNÍ PŮDORYS

Podobný půdorys je k dispozici v příloze č. 6.

6.1O Důsledky nedodržení požadavků soutěžních podmínek 
Požadavky uvedené výše (kapitola 6) jsou stanoveny jako doporučující a jejich nedodržení není důvodem k vyřazení návr-
hu z posuzování a k vyloučení účastníka ze soutěže. Kvalita a komplexnost zapracování těchto požadavků do soutěžního 
návrhu bude předmětem hodnocení poroty v rámci kritérií uvedených v kapitole 7 těchto soutěžních podmínek.
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7/ KRITÉRIA HODNOCENÍ NÁVRHŮ 

7.1 Kritéria pro posouzení žádostí o účast
Kritéria, podle nichž budou posuzovány žádosti o účast v soutěž se stanovují bez pořadí významnosti následovně:

CELKOVÁ KVALITA REFERENČNÍCH PRACÍ
Předložil tým kvalitní a relevantní reference? Má zkušenosti s řešením výstav? Odpovídá kvalita práce v předložených re-
ferencích očekávané kvalitě výsledku této soutěže?

7.2 Kritéria hodnocení soutěžních návrhů
Kritéria, podle nichž budou soutěžní návrhy vyhodnocovány se stanovují bez pořadí významnosti následovně:

A/ ARCHITEKTONICKÁ, GRAFICKÁ A TYPOGRAFICKÁ KVALITA NÁVRHU
(Je koncept návrhu dostatečně silný? Má návrh dostatečnou úroveň grafického a typografického zpracování?)

B/ SCHOPNOST NÁVRHU ZPROSTŘEDKOVAT NÁVŠTĚVNÍKŮM ZÁŽITEK
(Zaujme návrh na první pohled? Má potenciál zprostředkovat návštěvníkovi zážitek a zanechat v něm dojem i po opuštění 
budovy?)

C/ FUNKČNOST A UDRŽITELNOST 
(Zohledňuje návrh specifické požadavky na vystavení exponátů? Zajišťuje návrh bezpečný způsob prezentace exponátů?)

D/ MÍRA NAPLNĚNÍ POŽADAVKŮ NA NÁVRH
(Zohledňuje návrh požadavky uvedené v těchto soutěžních podmínkách - kapitola 6? V jaké míře?)
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8/ ŽÁDOST O ÚČAST A JEJÍ NÁLEŽITOSTI
Žádost o účast v soutěži se odevzdává elektronicky do 13.5. 2019 do 15.00.

8.1 Žádost o účast v soutěži bude zejména obsahovat:

A/ Formulář žádosti o účast v soutěži (najdete v příloze č. 1)
Vyplněný, vytištěný, podepsaný a nascanovaný formulář. Odevzdává se 1 formulář za každý tým, podepisuje ho účastník 
soutěže (zástupce týmu).

B/ Informace o složení týmu
Textový dokument, kde budou jmenovitě uvedeni členové týmu, jejich role v týmu, stručná informace o jejich vzdělání  
a zkušenostech. Dokument bude odevzdán ve formátu PDF elektronicky (1 dokument za každý tým).

C/ Čestná prohlášení členů týmu (najdete v příloze č. 2)
Vyplněný, vytištěný, podepsaný a nascanovaný formulář, případně více formulářů dle počtu členů v týmu. Čestné pro-
hlášení podepsané každým ze členů týmu o budoucím závazku se autorsky podílet na soutěžním návrhu a v případě, že 
bude účastník vybrán ke zpracování následné zakázky na provedení zakázky. Každý člen týmu dále prohlásí, že mezi ním  
a účastníkem soutěže bude před podáním soutěžního návrhu uzavřena smlouva, která pověří účastníka k uzavření smlou-
vy na provedení následné zakázky (bude-li uzavírána) se zadavatelem a udělí mu licenční oprávnění k nakládání se sou-
těžním návrhem potřebné ke splnění zakázky.

D/ Portfolio referenčních prací
Grafická znázornění a textové popisy celkově max. 8 referenčních prací (lze zařadit práce celého týmu nebo jeho jednot-
livých členů). Povinně zastoupení členové týmu (architekt/produktový/interiérový designér/scénograf a grafik) musí být 
prezentování alespoň dvěma ukázkami prací. U referenčních prací bude uveden autor, místo (u architektonických prací), 
rok zpracování a kontakt na klienta. Dále bude uvedena stručná textová zpráva charakterizující projekt. Doporučujeme 
uvést jak projekty, které jsou svým charakterem podobné předmětu této soutěže (výstavy, stálé expozice), tak i další re-
ference (např. plakáty, katalogy, online propagační materiály). Portfolio bude odevzdáno v tiskové kvalitě ve formátu PDF, 
připravené pro tisk na A3; max. velikost 30 MB.

8.2 Způsob odevzdání
Všechny části žádosti se odevzdávají pouze elektronicky, a to ve formátu PDF. Všechny dokumenty budou odevzdá-
ny prostřednictvím online formuláře, který najdete na stránkách soutěže. Úspěšné odevzdání žádosti vám bude ob-
ratem potvrzeno automatickým emailem. Pokud by byl s odevzdáním technický problém prosím ozvěte se na e-mail: 
kamila.matouskova@czechdesign.cz.
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9/ SOUTĚŽNÍ NÁVRH
Soutěžní návrh odevzdává 3-5 vyzvaných týmů do 9. 7. 2019 do 15.00.

9.1 Soutěžní návrh bude zejména obsahovat:

A/ grafickou část:

3 - 6 PANELŮ FORMÁTU B1 S NÁSLEDUJÍCÍMI NÁVRHY:

1. grafické zobrazení a představení konceptu kreativního řešení stálé expozice (architektonické i grafické řešení): 
představení celkové koncepce, práce s prostorem, stručný text o konceptu,

2. návrh kreativního řešení vybraných prostor stálé expozice: 
• Votivní sál - vstup do expozice (82 m2),
• sál A - Rituály a slavnosti: liturgické umění a světská reprezentace (celkem 234 m2) 
• sál B - Mikrosvěty: panovnická kunstkomora a kabinety kuriozit (148 m2),
• část sálu E – témata Moderní mobilita a Pohyb stroje, rozměr cca 100 m2,
• detailní zadání ke všem částem najdete v příloze č. 6
• u všech částí se odevzdává:

• vizualizace místností (nebo jejich částí) z perspektivy návštěvníka (fotografie najdete v příloze č. 6),
• půdorys řešení ve vybraných místnostech, nebo jejich částech (půdorys prostor najdete v příloze č. 6),
• textové vysvětlení.

3. návrh interaktivního prvku v zahradě UPM, jehož charakter bude souviset se stálou expozicí nebo vybranými 
exponáty.

LISTY FORMÁTU A3 S NÁSLEDUJÍCÍMI NÁVRHY:

4. návrh plakátu pro propagaci stálé expozice (textové zadání v příloze č. 6),
5. návrh textového panelu pro expozici, návrh popisky a rozšířené popisky (detailní zadání najdete v příloze č. 6).

Grafická část bude uspořádána a odevzdána vytištěná na panelech formátu B1 (doporučení počet panelů 3 - 6) a ne-
svázaných listech formátu A3 (max. počet 15 listů, min. gramáž 200gr). Listy mohou obsahovat další libovolná vyjádření 
objasňující návrh řešení nad uvedený rámec, nesmí však obsahovat jméno, název, podpis autora/týmu/člena týmu či 
jakékoli jiné označení, které by ohrozilo anonymitu soutěže.

B/ textovou část:
Stručné textové vysvětlení k předloženému návrhu v doporučeném rozsahu 3 normostrany:

• vysvětlení a popis konceptu, 
• popis použitých materiálů, 
• odhad celkové ceny realizace stálé expozice,
• popis použitých písem a licenční podmínky jejich užívání vč. ceny v Kč za jejich pořízení pro účely UPM. 

Textová část bude uspořádána a odevzdána vytištěná na formátu A4. Textová část nesmí obsahovat jméno, název, pod-
pis autora/týmu/člena týmu či jakékoli jiné označení, které by ohrozilo anonymitu soutěže.

C/ USB flash disk s grafickou a textovou částí návrhu ve formátu PDF v tiskové kvalitě
Datový nosič nesmí obsahovat jméno, název, podpis autora/týmu/člena týmu či jakékoli jiné označení, které by ohrozilo 
anonymitu hodnocení soutěžních návrhů.

D) Obálku nadepsanou “Kontaktní údaje”, která bude obsahovat:
 → Formulář s kontaktními údaji a čestnými prohlášeními (formulář najdete v příloze č. 3)
 → Doklad o oprávnění účastníka k podnikání - prostá kopie

Obálka bude zalepená, neporušená a zcela neprůhledná odevzdána fyzicky (v listinné podobě).

9.2  Anonymita
Návrhy budou hodnoceny anonymně. Žádná část soutěžního návrhu (s výjimkami výslovně uvedenými v těchto sou-
těžních podmínkách) nesmí obsahovat jméno, název, podpis či jakékoli jiné označení autora.
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9.3 Obal návrhu a jeho označení
Soutěžní návrh (části A až D) odevzdá účastník v pevném a zalepeném obalu, který návrh ochrání před poškozením  
a který účastník označí nápisem „NEOTEVÍRAT – SOUTĚŽ – STÁLÁ EXPOZICE UPM“.

9.4 Způsob odevzdání
Vše bude odevzdáno osobně nebo s využitím poštovní či doručovací služby v listinné podobě na adresu 
CZECHDESIGN.CZ, Vojtěšská 3, 110 00 Praha 1.

Pro případ osobního odevzdání je možné návrh doručit ve všední dny mezi 10.–18. hodinou (poslední den odevzdání 
do 15 hodin).

9.5 Důsledky nesplnění požadavků na soutěžní návrhy
Návrhy, které poruší závazně stanovené požadavky na anonymitu návrhu, porota vyřadí z posuzování. Účastníky, jejichž 
návrhy porota vyřadí z posuzování, zadavatel vyloučí ze soutěže.

9.6 Variantní řešení
Účastník soutěže může odevzdat pouze jeden soutěžní návrh, v rámci kterého umožňujeme odevzdat variantní řešení, 
ovšem vždy komplexně propojený architektonický a grafický návrh v jedné variantě.

10/ CENY SPOJENÉ S ÚČASTÍ V SOUTĚŽI

10.1 S podáním žádosti o účast (otevřená výzva) v soutěži nejsou spojeny žádné ceny ani skicovné.

10.2 Ceny spojené s podáním soutěžního návrhu
Zadavatel vyzve k podání soutěžních návrhů 3-5 účastníků. Porota soutěže stanoví pořadí účastníků na základě míry  
splnění hodnotících kritérií. 

Ceny spojené s podáním soutěžního návrhu:

1. místo: 100.000 Kč bez DPH
2. místo: 70.000 Kč bez DPH
3. místo: 50.000 Kč bez DPH
4. místo: 45.000 Kč bez DPH
5. místo: 40.000 Kč bez DPH

S oceněnými účastníky bude v pořadí dle umístění vedeno jednání o uzavření smlouvy, v němž bude zadána zakázka na 
realizaci architektonického a grafického řešení stálé expozice včetně licence v hodnotě 1.250.000 Kč bez DPH. O vypla-
cenou cenu spojenou s účastí v soutěži bude snížen celkový honorář v případě, že bude mezi zadavatelem a oceněným 
účastníkem uzavřena Smlouva o dílo a licenční smlouva.

11/ PRŮBĚH A HARMONOGRAM SOUTĚŽE

11.1 Zahájení soutěže
Soutěžní podmínky byly odsouhlaseny porotou soutěže na jejím ustavujícím zasedání dne 18. 4. 2019
Písemné potvrzení souhlasu je k dispozici u organizátora.
Soutěžní podmínky byly schváleny UPM dne 18. 4. 2019
Regulérnost soutěže byla Českou komorou architektů schválena dne 18. 4. 2019. Pod č. j. 336-2019/Sa/Ze.

Soutěž je zahájena dnem 23. 4. 2019

11.2 Průběh 1. fáze  soutěže
23. 4. 2019 vyhlášení soutěže 
13. 5. 2019 v 15:00 termín pro odevzdání žádostí o účast v soutěži 
Žádost musí být nejpozději v tomto termínu doručena organizátorovi, údaj na podacím razítku nerozhoduje.
14. - 15. 5. 2019 zasedání poroty 1. fáze soutěže, zúžení počtu účastníků
17. 5. 2019 oznámení výsledků 1. fáze soutěže e-mailem všem účastníkům soutěže
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11.3 Průběh 2. fáze soutěže
23. 5. 2019 druhá fáze soutěže bude zahájena osobní schůzkou zástupců zadavatele a organizátora se všemi vyzvanými 
účastníky a společnou prohlídkou prostor. Osobní účast alespoň 1 osoby za každého účastníka je podmínkou pro účast 
v soutěži. 
9. 7. 2019 v 15:00 termín pro odevzdání soutěžních návrhů
Návrh musí být v tomto termínu doručen organizátorovi, údaj na podacím razítku nerozhoduje.
11., 12. nebo 15.7. 2019 hodnotící zasedání poroty
19. 7. 2019 oznámení výsledků soutěže e-mailem všem účastníkům

11.4 Prohlídky místa
V první fázi si mohou zájemci o soutěž prostor pro stálou expozici v budově UPM prohlédnout, a to individuálně po do-
mluvě s panem Dušanem Seidlem (724 114 433) nebo paní Michaelou Kindlovou (724 167 964).
Ve druhé fázi soutěže je možné si prostor samostatně prohlédnout návštěvou UPM během otevírací doby, na osobní
schůzce dne 23. 5. 2019 budou účastníkům soutěže dány k dispozici volné vstupy.

11.5 Harmonogram následné zakázky
• neprodleně po oznámení výsledků: podpis Smlouvy o dílo a licenčního ujednání
• do 10 týdnů od podpisu smlouvy: odevzdání všech grafických výstupů pro propagační kampaň
• do 15 týdnů od podpisu smlouvy: odevzdání vypracované dokumentace pro provedení stálé expozice, navigačního 

systému, interaktivního prvku  (architektonická i grafická část)
• během realizace: spolupráce při realizaci v max. rozsahu 160 hodin (20 kontrolních dní)

12/ PRÁVNÍ UJEDNÁNÍ
Účastník odevzdáním soutěžního návrhu stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito soutěžními podmínkami a všemi je-
jich přílohami včetně licenční smlouvy a zavazuje se je dodržovat. Účastník je oprávněn odevzdat pouze takový soutěžní 
návrh, který je výsledkem jeho vlastní tvůrčí činnosti, případně tvůrčí činnosti kolektivu autorů, kteří s užitím návrhu pro 
účel soutěže souhlasí.

Účastník garantuje, že vytvořením soutěžního návrhu a jeho užitím pro účel soutěže nezasáhne neoprávněně do jakýchko-
liv práv třetích osob, zejména do práv autorských a práv souvisejících s právem autorským ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., 
autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Odevzdáním soutěžního návrhu účastník prohlašuje, že je oprávněn vykonávat veškerá práva související se zhotovením 
a užitím díla. Použití cizího písma v soutěžním návrhu je dovoleno za podmínky uvedení autora písma a informace o li-
cenčních podmínkách jeho případného využití. V případě nepravdivosti tohoto prohlášení odpovídá účastník za veške-
rou újmu, která by tím zadavatelům nebo organizátorovi vznikla.
Autoři soutěžních návrhů mohou své soutěžní návrhy publikovat a mohou jich opět využít v jiném případě. Odevzdáním 
soutěžních návrhů vyslovují účastníci souhlas s bezplatnou reprodukcí a vystavením svých soutěžních návrhů v rámci 
propagace soutěže a jejích výsledků.
Oceněné a odměněné návrhy se stávají majetkem zadavatele. Autoři těchto návrhů udělují zadavateli souhlas užít jejich 
autorská díla pro účely této soutěže. Užití návrhů díla či jejich částí pro jiné účely, než jsou uvedeny v těchto Soutěžních 
podmínkách, je vázáno na výslovné svolení autorů.

Účastníci mohou podávat námitky proti postupů zadavatele v soutěži. Každý účastník soutěže může do 15 dnů ode dne 
doručení oznámení rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu podat zadavateli soutěže zdůvodněné námitky vůči for-
málnímu postupu poroty. Námitky podává účastník (dále jen „stěžovatel“) písemně a musí v nich uvést, kdo je podává, 
proti kterému postupu poroty či zadavatele námitky směřují, v čem je spatřováno porušení soutěžních podmínek a čeho 
se stěžovatel domáhá.
Zadavatel přezkoumá podané námitky v plném rozsahu a do 15 dnů od obdržení námitek odešle stěžovateli písemné roz-
hodnutí o tom, zda námitkám vyhovuje či nikoliv, s uvedením důvodu. Vyhoví-li zadavatel námitkám, uvede v rozhodnutí 
způsob provedení nápravy a oznámí tuto skutečnost všem účastníkům soutěže. 

Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci zadavatele, organizátora, členové poroty a osoby jim blízké. Zadavatel 
i organizátor se zavazují, že nezneužijí žádný z návrhů, ani jeho části. Účastník je srozuměn s tím, že zaslaný soutěžní návrh 
(soutěžní dílo) a jméno autora mohou být zadavatelem (UPM) i organizátorem (CZECHDESIGN.CZ) zveřejněny a dáleužity 
k účelům výstavním, zpravodajským, archivním a propagačním, a to odpovídajícími způsoby užití, včetně sdělování pro-
střednictvím internetu. Toto oprávnění se uděluje jako opravňující, bezúplatné, bez časového, místního, technologického 
a množstevního omezení, není-li mezi účastníky a zadavateli sjednáno jinak. Návrh může být zadavatelem i organizátorem 
dále poskytnut a ke stejným účelům užit třetí osobou.
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Výslovně se uvádí, že pokud zvítězí, resp. pokud bude realizován, návrh kolektivu autorů, bude cena a odměna za do-
pracování následné zakázky předáno jednomu zástupci kolektivu (resp. bude uzavřena licenční smlouva se zástupcem 
kolektivu), jehož jméno bude uvedeno v žádosti o účast v soutěži, která je přílohou č. 1 těchto soutěžních podmíneka 
doloženo příslušnými zmocněními před uzavřením smlouvy.
Účastníci odevzdáním soutěžního návrhu souhlasí s komunikací formou elektronické pošty. Zadavatelé ani organizátor 
nenese odpovědnost v případě, kdy nebude možné vybrané finalisty a/nebo vítěze soutěže úspěšně kontaktovat na 
e-mailové adrese, které byly uvedeny v přihlášce do soutěže z důvodů na straně této osoby, zejména pro nesprávnost či 
nefunkčnost e-mailové adresy. Organizátor ani zadavatel soutěže nejsou odpovědní za technické problémy při přenosu 
dat elektronickými prostředky. Účast v soutěži nepodléhá žádnému poplatku. Výherci jsou povinni vypořádat své daňové 
povinnosti, pokud jim v souvislosti s obdržením skicovného vzniknou. 

Po vyhlášení vítěze soutěže bude mezi zadavatelem a vítězem uzavřena Smlouva o dílo a licenční smlouva (příloha č. 4 těchto 
soutěžních podmínek), která bude zveřejněna v Registru smluv, zřízeným podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmín-
kách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Záznamy a zápisy z hodnocení poroty stejně jako soutěžní návrhy budou zadavatelem archivovány. Účastník bere na vědo-
mí a výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v souladu s čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 
2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů. Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci soutěžících (dále též jako „účastník soutěže“), na dobu od 
jejich poskytnutí v rámci soutěže až do vyhlášení výsledků soutěže, resp. do případného písemného odvolání souhlasu, 
maximálně však na 2 roky od jejich poskytnutí. Po uplynutí této doby je správce (kterým je v daném případě zadavatel), 
resp. zpracovatel (kterým je v daném případě organizátor), povinen neprodleně veškeré poskytnuté osobní údaje zlikvi-
dovat v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Osobní údaje jsou od účastníka soutěže získávány na základě 
podání písemné přihlášky do soutěže a na základě elektronické komunikace, prostřednictvím kterých je subjekt údajů sdělí 
organizátorovi soutěže. Osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické da-
tabázi správce, popř. zpracovatelem, se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou ukládána v digitální 
nebo listinné formě. Požádá-li účastník soutěže o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně 
i zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Každý účastník soutěže má právo požádat správce 
nebo zpracovatele o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci svých osobních údajů.
Tyto soutěžní podmínky budou k dispozici soutěžícím po celou dobu trvání soutěže na stránkách soutěže.

13/ ZRUŠENÍ SOUTĚŽE
Zadavatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit bez určení vítěze soutěže. Pokud bude soutěž z jakéhokoli důvodu zrušena po 
termínu pro odevzdání soutěžních návrhů, bude porotou stanoveno pořadí dle kritérií soutěže a vyplaceny odměny dle 
kapitoly 10 těchto podmínek všem účastníkům za jejich umístění.

14/ SEZNAM PŘÍLOH
1/ Žádost o účast v soutěži - formulář
2/ Čestná prohlášení členů týmu - formulář
3/ Kontaktní údaje a čestná prohlášení - formulář
4/ Smlouva o dílo a licenční smlouva
5/ Položkový rozsah následné zakázky a harmonogram prací
6/ Podklady pro vypracování soutěžního návrhu

 → Ideová koncepce a prostorové členění stálé expozice UPM
 → Podrobnější libreto vybraných částí expozice s fotografickými podklady a nároky na vystavení exponátů
 → Specifikace využitelného fundusu a fotografie
 → Podmínky vystavování sbírkových předmětů podle jednotlivých materiálů
 → Půdorys prostor pro stálou expozici včetně zahrady
 → Fotografie prostor stálé expozice pro vizualizace včetně zahrady
 → Textové zadání pro plakát, panel, popisku, rozšířenou popisku
 → Zahrada UPM dříve a dnes 
 → Logo UPM v křivkách a manuál pro jeho použití (autoři Tomáš Machek a Petr Babák)
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