
 PŘÍLOHA Č. 7 

  

SOUTĚŽ  
VIZUÁLNÍ IDENTITA PRO MUZEUM LITERATURY 
 
DOTAZY A ODPOVĚDI  
 
11. 9. 2019 
 
10/ Otázka: Bylo by prosím možné získat 3D nebo rendery budovy zvenku? 
 
Odpověď: Bohužel není k dispozici žádný exteriérový renderovaný obraz. Architekti tehdy 
pracovali pouze v 2D. 
 
 
9/ Otázka: Dobrý den, může být font použitý v návrhu vizuální identity zpoplatněný? 
Pokud ano, jakou licenci bude Muzeum požadovat? Kolik let, geograficky, použití v 
jakých mediatypech atd.? 
 
Odpověď: Ano, použitý font může být zpoplatněný. Součástí textu, který v rámci soutěžního 
návrhu odevzdáváte je i informace o ceně licence za font. Prosíme o nacenění časově i 
místně neomezené licence, pro print + web (do 5 uživatelů, do 100.000 zobrazení stránek 
webu za měsíc).  
 
 
 
12. 8. 2019 
 
8/ Otázka: Památník národního písemnictví (PNP) je oficiální název instituce s právní 
formou (příspěvková organizace). Z těchto důvodů se musí značka PNP uvádět vždy 
tam, kde je to z právních důvodů nutné, tj. na úředních tiskovinách, v komunikaci se 
zřizovatelem a dalšími institucemi. Domníváme se, že konkrétní seznam těchto 
materiálů by měl vzejít od zadavatele na začátku soutěže, nikoli z předložených 
grafických návrhů. Zašlete nám explicitní výčet materiálů, na kterých musí být název 
„Památník národního písemnictví“ uveden?  
 
Odpověď: Zasíláme seznam materiálů, na kterých se musí oficiální název instituce 
“Památník národního písemnictví” objevit: vizitky, hlavičkový papír, interní sdělení, faktura, 
objednávka, předoperace (interní dokument), cestovní příkaz, smlouvy. Veškeré další 
výstupy jsou na uvážení soutěžících.  
 
 
7/ Otázka: Nově vznikající Muzeum literatury nemá (na rozdíl od PNP) samostatnou 
právní formu. Značka ale bude primární pro komunikaci muzea s veřejností – bude 
prezentována na všech výstupech k široké propagaci aktivit muzea, tj. na plakátech, 
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programech, pozvánkách atd. Na těchto materiálech se značka PNP nemusí uvádět. 
Chápeme to správně?  
 
Odpověď: Nemusí, ale může, je to na zvážení soutěžících, jak bude se značkou pracovat v 
kontextu s názvem instituce. 
 
 
6a/ Otázka: Název „Památník národního písemnictví“ se do anglického jazyka 
překládat nebude. (Zápis z osobních schůzek 31. 7. a 1. 8., str. 2),  Název „Muzeum 
literatury“ se do anglického jazyka překládat bude. (Zadání a pravidla soutěže, bod 
9.4.)  Jaký je důvod pro nepoměr v jazykové mutaci značek? 
 
Odpověď: Jazyková mutace v čj “Muzeum literatury” bude mutována úmyslně do aj v 
podobě “Museum of Czech Literature”, proto, aby v zahraničí tzv. naprvní, věděli, kam 
instituce patří.  
 
6b/ Otázka: Má-li návrh pracovat i s oficiálním názvem dle konceptu nové vizuální 
identity a nastavit způsob práce s ním, je třeba toto upřesnit. Pokud by se oba názvy 
na některých materiálech setkávaly, jak je zmíněno v zápisu ze schůzek, nebude 
možné (v případě anglického názvu muzea) komunikovat obě značky ve stejném 
jazyce.  
 
Odpověď: Ano, je to tak, v případě anglického názvu bude značka “Museum of Czech 
Literature” komunikovat s českým názvem “Památník národního písemnictví”. 
 
 
5/ Otázka: Muzeum bude moderní institucí s ambicí oslovit nové, širší cílové skupiny 
návštěvníků. „Muzeum literatury je jediné muzeum, které prezentuje historii a 
současnost literatury na území celé ČR.“ Cílem expozice bude mj. rekonfigurovat 
zažité stereotypy a zdůraznit pluralitu, rozmanitost i jedinečnost. (Zadání a pravidla 
soutěže, bod 9.1 a 9.2.) Všechny texty a popisky v muzeu však budou pouze v češtině. 
Zahraniční návštěvníci obdrží tištěnou brožuru/audioguide apod. (Zápis z osobních 
schůzek 31. 7. a 1. 8., str. 3) Vzhledem k ambicím a poslání muzea toto vymezení 
nepokládáme za příliš vhodné. Nepřehodnotí zadavatel ještě v tomto směru zadání?  
 
Odpověď: Ano, toto opatření přehodnocujeme, všechny popisky budou v expozici v českém 
i anglickém jazyce. Prosíme soutěžící, aby této změně přizpůsobili soutěžní návrh (bod č. 4 
Návrh grafického řešení expozice Muzea literatury - ukázka práce s grafikou v expozici, 
vizualizace do architektonického návrhu expozice), zadaný text je pouze v čj, prosím, 
pracujte v návrhu se zástupným textem i v aj. 
 
 
8. 8. 2019 
 
4/ Otázka: Otevřenost terasy/teras pro návštěvníky: Návštěvníci určitě uvítají přístup 
na boční terasy vedoucí do ulice Na Seníku. Bude přístupná terasa z lektorského 
centra, v okamžiku, že nebudu probíhat edukace, všem návštěvníkům expozice? 
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Odpověď: Ano, uvažuje se o tom, že terasy budou přístupné, včetně terasy, která je 
umístěna za lektorským centrem. 
 
3/ Otázka: Oficiální vstup do expozice: Jak je koncipováno směřování návštěvníků ve 
vstupní hale? Průchod ke schodišti do suterénu je velmi úzký na to, že má jít o hlavní 
trasu návštěvníků. Je možné nechat, i v souvislosti s deklarovanou proměnlivostí 
expozice, pohyb na samotných návštěvnících, a ke schodišti je primárně nesměřovat? 
 
Odpověď: Ano, pohyb lze nechat na samotných návštěvnících. 
 
2/ Otázka: Výška stropu / podhledu ve vstupní hale: Je možné změnit výšku stropu ve 
vstupní hale? Instalované vedení vzduchotechniky naznačuje, že bude muset dojít k 
podstatnému snížení původní výšky stropu, což bude pro tak důležitý vstupní prostor 
opticky dehonestující. Samotný způsob takového řešení půjde proti konceptu 
„otevřenosti“ Muzea literatury. 
 
Odpověď: Výšku stropu určuje architektonické řešení viz. příloha – řez budovou a půdorys. 
Snížení je počítáno na tzv. celou šířku skleněného vstupu (v–370cm). Pravá část a levá část 
vstupní haly bude mít výšku 520 cm. Dispozici nelze měnit. 
  
1/ Otázka: Vstup do muzea přes asfaltové parkoviště: Jak je možné, že se budou 
muset návštěvníci při oficiálním vstupu do areálu proplétat mezi zaparkovanými vozy? 
Nekazí to vizuální dojem vstupu, do tak velkorysého kulturního objektu s tak 
velkorysou zahradou? Není možné se nad tímto řešením se ještě zamyslet vzhledem k 
tomu, že se jedná unikátní místo v širším centru Prahy? 
 
Odpověď: V tuto chvíli je třeba vycházet z dokumentace, která je k dispozici, určitě se 
budeme touto otázkou zabývat, ale aktuálně je třeba se držet stávajícího zadání. 
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