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Upřesnění zadání soutěže: 
 
ROZMÍSTĚNÍ PROSTORU A JEHO FUNKCE 

● rozmístění jednotlivých funkcí (souvenir shop, výstava, odpočinkový salonek) do jednotlivých 
prostor Rudolfina je v pravidlech soutěže naznačeno na str. 6. Tato představa, kterou ČF na 
základě předchozího provozu má, však pro soutěžící není určující a mohou rozmístit 
jednotlivé funkce i jinak, případně se mohou v prostoru prolínat. Necháváme na uvážení 
soutěžících, doporučujeme však dobře promyslet provozní záležitosti, např. nutnou 
přístupnost souvenir shopu před koncertem a během přestávky. Při vstupu je kontrola 
vstupenek u vchodu do šaten - možnost otevřít souvenir shop i odpočinkový salonek pouze 
dveřmi, které vedou směrem od Dvořákovy síně a uzavřít je směrem z ulice, či je zpřístupnit z 
obou stran, ale vyřešit systém kontroly vstupenek... 

● v prostoru bude jeden prodavač/prodavačka, který/á se bude starat o provoz souvenir shopu, 
dále je zde kamerový systém, ochranka Rudolfina do prostoru chodí na občasné obhlídky, 
tomuto režimu ochrany je potřeba přizpůsobit návrh interiéru a jeho jednotlivé funkce (např. 
poslech hudby, rozmístění souvenir shopu), 

● před koncerty jsou otevřeny troje prostřední vstupní dveře, a to z venkovního schodiště i z 
předsálí směrem k šatnám, před koncerty je v těchto prostorách potřeba umožnit průchod 
1.200 návštěvníkům, pokud by výstava či jiné prvky interiéru do těchto prostor zasahovaly, 
bude potřeba je před koncerty jednoduše přemístit, 

● v prostorách je třeba počítat s umístěním programů (ve formě letáků) do Rudolfina i do 
Galerie Rudolfinum (v pravidlech soutěže psáno v požadavcích u výstavy, je ale na 
soutěžících, kde jim prostor nechají). 

 
 
PLÁNY RUDOLFINA 

● upozorňujeme, že plány, které jsou dány k dispozici jsou orientační a vycházejí z nepřesných 
plánů arch. Pragera z 90. let, 

● pokud bude potřeba pro soutěžní návrh cokoli přeměřit, je možnost se do prostor kdykoli 
podívat i mimo otevírací dobu po předchozí domluvě s Lenkou Čápovou  (737 463 568). 
 

 
TECHNIKA 

● prostor je pokrytý WIFI,  
● v prostorách je buď vedená v lištách elektřina, nebo ji tam případně není problém tímto 

způsobem doplnit, 
● ČF všem soutěžícím nabízí v pokročilejší fázi jejich soutěžních návrhů prohlídku místa s 

technickými pracovníky ČF, kde se budou moci seznámit s tím, kde je vedená elektřina, 
topení, vzduchotechnika, osvětlení, apod. V případě zájmu kontaktujte Lenku Čápovou (737 
463 568) 

 



GRAFIKA VÝSTAVY 
● grafický návrh výstavy by neměl vycházet ze současného vizuálního stylu České filharmonie, 

v příštím roce bude soutěžen nový vizuál a není se ho tedy třeba držet, 
● grafika výstavy by měla vycházet z tématu výstavy a z prostor, ve kterých bude umístěná. 

 
SOUVENIR SHOP 

● v rámci souvenir shopu není třeba řešit skladování, to má ČF zajištěno v jiných prostorách, 
● v rámci souvenir shopu není třeba řešit zázemí prodavače/ky, to je zajištěno v jiných 

prostorách, pro prodej postačí prostor pro kasu, 
● sortiment bude oproti současnému stavu výrazně redukován, 
● důležitý je systém na prodej CD, plakátů a publikací, trička, plátěné tašky, dále jde o 

drobnosti (šperky, porcelán,...), 
● v první fázi se počítá s prodejem občerstvení - pouze vod a limonády, není nutné zatím 

počítat s prostorem pro kávovar, apod. 
● seznam produktů k prodeji v první fázi souvenir shopu: 

○ CD  
○ Knižní publikace 
○ Diáře / zápisníky  
○ Psací potřeby 
○ Plakáty A3, A2 
○ Pohlednice A6 
○ Trička 
○ Plátěné tašky 
○ Hrníčky 
○ Med ze střechy Rudolfina 
○ Filharmonické víno 
○ Programové katalogy (volně k rozebrání) 

 
POSLECH HUDBY 

● řešení pro poslech hudby by mělo nabízet minimálně 2 sluchátka pro individuální poslech s 
možností volby, co si chce návštěvník poslechnout, 

 
OSVĚTLENÍ 

● návrh osvětlení v rámci návrhu by měl pouze doplnit stávající systém osvětlení, který nelze 
odstranit, protože je památkově chráněn, 

 
OMEZENÍ  

● v rámci návrhu nelze měnit architekturu budovy, lze připevňovat na stěny, ale do podlah a 
stropů by se zasahovat nemělo, 

● finanční omezení na kompletní realizaci interiéru (včetně osvětlení, techniky a dalších 
součástí interiéru) je 1.500.000 Kč bez DPH. 

 
ODHAD CENY 

● v rámci soutěže požadujeme předložit cenový odhad na kompletní realizaci interiéru, není 
nutné předkládat položkový rozpis, ale váš odborný odhad, že se do daného cenového 
omezení váš návrh dá realizovat. 

 
VÝSTAVA 

● jde o klasicky pojatou výstavu o historii Rudolfina, která kromě textů bude obsahovat 
historické fotografie,  

● v tuto chvíli se s vystavením předmětů nepočítá. 


