
 PŘÍLOHA Č. 7 

  

SOUTĚŽ NA KREATIVNÍ ŘEŠENÍ STÁLÉ EXPOZICE  
UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉHO MUSEA V PRAZE 
 
DOTAZY A ODPOVĚDI  
  
6. 5. 2019 
 
8/ Otázka: Máte představu o výši investičního rozpočtu (alespoň odhad)?  
 
Odpověď:Ano, rozpočet na realizaci expozice je 14.500.000 Kč.  
 
 
7/ Otázka: Na jak dlouho je expozice zamýšlena (cca 5 nebo 50 let)?  
 
Odpověď: Expozice bude v hlavní budově UPM umístěna minimálně 8 let. 
 
 
6/ Otázka: Jaké množství a druhy exponátů chcete vystavovat - existuje nějaký jejich katalog k 
nahlédnutí?  
 
Odpověď: Ano, vše najdete v zadání soutěže, kde je velmi detailní popis expozice, v příloze č. 6 
najdete i ukázky exponátů včetně fotografií. Kompletní zadání najdete ke stažení zde: 
http://www.czechdesign.cz/souteze/soutez-pro-architekty-a-grafiky-stala-expozice-upm 
 
 
5/ Otázka: Má už expozice svého kurátora a existuje k expozici za u(p)m libreto?  
 
Odpověď: Ano, vedoucím kurátorem expozice je pan Radim Vondráček, na stálé expozici se pod 
jeho vedením účastní i další kurátoři UPM, kteří jsou do poroty soutěže přizváni jako hlasy poradní. 
Libreto najdete v příloze č. 6.  
 
 
4/ Otázka: Jaký je předpokládaný rozsah grafických prací - orientační systém v expozici, popisky a 
infopanely (jen texty a foto nebo i mapové podklady) nebo i letáky, plakáty a katalog (nebo ty budou 
ve vizuálním stylu Muzea)?  
 
Odpověď: Rozsah grafických prací najdete v příloze č. 5 Položkový rozsah zakázky a harmonogram. 
 
 
3/ Otázka: Grafický design expozice bude muset nějak respektovat grafický manuál u(p)m (použité 
písmo, logo a další prvky vizuálu Muzea)?  
 
Odpověď: Grafické výstupy pro propagační kampaň stálé expozice (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 
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ne/použití motivu závorek, který je definovaný v grafickém manuálu UPM. Logo UPM v křivkách a 
manuál najdete v příloze č. 6.  
 
 
 
2/ Otázka: Budeme se účastnit jako 3 členný tým 3 nezávislých subjektů. 2 architektky a grafická 
designérka. To znamená, že v příloze č.1  musíme vyplnit jako účastníka soutěže jednu z nás? Nebo 
každá celý vyplnit formulář za sebe a jen vybrat jednu kontaktní osobu? A pak ještě k čestnému 
prohlášení. To s tím trochu souvisí. Všechny máme vypsat prohlášení?  
 
Odpověď: Přílohu č. 1 vyplňuje pouze účastník soutěže (fyzická nebo právnická osoba). V případě 3 
členů týmu, které podnikají jako fyzické osoby, si musí vybrat jednu osobu, která jako účastník 
soutěže bude po celou dobu soutěže vystupovat a v případě vítězství s touto osobou UPM také 
podepíše smlouvu na realizaci zakázky. Přílohu č. 2 vyplní a odevzdají všichni členové týmu, včetně 
účastníka soutěže (zástupce týmu) - ten však nevyplňuje druhý odstavec prohlášení (jak je ve 
formuláři uvedeno. 
 
 
 
1/ Otázka: Rádi bychom se zeptali jestli je možné společně s pdf portfoliem poslat i videa? Součástí 
našeho týmu bude i audiovizuální mág tudíž fotky by byly málo. 
 
Odpověď: Videa je možné v rámci portfolia také předložit, vzhledem k omezené kapacitě online 
žádosti prosím do portfolia vložte odkazy, kde si budeme moci videa stáhnout. 
 


