
SOUTĚŽ 
 
VIZUÁLNÍ IDENTITA PRO MUZEUM LITERATURY 
 
 
Zápis z osobní schůzky zástupců zadavatele a organizátora s vyzvanými 
účastníky a společné prohlídky prostor 
 
 
Zadavatel: Památník národního písemnictví 
Místo: Malá Vila PNP, Pelléova 20/70, Praha 
Datum: 31. 7. a 1. 8. 2019 
 
Program: 
 

31. 7. 2019 
10:00 studio Dipozitiv 
10:30 KONTRA 
11:00 20YY Designers 
11:30 společná prohlídka Petschkovy vily 
 
1. 8. 2019 
9:30 MgA. Adam Uchytil  
10:00 Little Greta 
10:30 Heyduk, Musil & Strnad 
11:00 Studio Marvil 
11:30 společná prohlídka Petschkovy vily 
 
 
Přítomni: 
Zástupci Památníku národního písemnictví: Vladimír Uhlík 
Zástupci CZECHDESIGN: Jana Vinšová, Kamila Matoušková 
Zástupci účastníků soutěže: viz prezenční listina 
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Dotazy a odpovědi během schůzek: 
 
NÁZEV 
 
Jaká je hierarchie názvů Muzeum literatury a Památník národního písemnictví? 
“Památník národního písemnictví” zůstává oficiálním názvem instituce, předpokládáme, že 
se bude používat především v komunikaci se zřizovatelem a dalšími institucemi, a to 
především na administrativních dokumentech. “Muzeum literatury” je název, který chceme 
komunikovat směrem k veřejnosti. Jde v podstatě o vytvoření nového  brandu, na kterém 
chceme novou vizuální identitu vybudovat. Je možné, že na některých materiálech se oba 
názvy budou setkávat. Součástí návrhu vizuální identity by mělo být i doporučení/návrh, jak 
s oběma názvy nakládat, jak s nimi pracovat na výstupech, kde se objeví oba, apod. 
Nemáme to však jasně definováno a záleží na konceptu vizuální identity. 
 
V rámci soutěže požadujeme odevzdat také hlavičkový papír, kde by se oba názvy měly 
potkat, v jaké hierarchii a struktuře, je na soutěžících.  
 
Má se název Památník národního písemnictví objevovat kromě hlavičkového papíru i 
na dalších výstupech (plakáty, pozvánky, apod.)? 
Není určeno, zda tam tento název musí být uveden, je to na soutěžících.  
 
Má nová vizuální identita pracovat se zkratkou PNP? 
Nemyslíme si, že je vhodné s ní pracovat, je zavádějící. Jde o zkratku, která není cílové 
skupině, kterou chceme oslovit, blízká.  
 
Bude se název “Památník národního písemnictví” překládat do anglického jazyka? 
Ne, v komunikaci v anglickém jazyce se tento název nebude používat.  
 
V zadání je napsáno, že zkratku “ML” muzeum nebude používat. Pokud v návrhu 
zkratku použijeme, je to důvod k vyřazení ze soutěže? 
Není, pokud to v konceptu vizuální identity bude dávat smysl, nebráníme se tomu. Z našich 
debat ale vyplynulo, že zkratku není nutné používat, že bychom rádi spíše komunikovali celý 
název “Muzeum literatury”, který ještě není zažitý a nemá ho tedy smysl schovávat za 
zkratku. Navíc jde pouze o dvě slova a zkratka podle nás není na místě.  
 
 
 
EXPOZICE A SBÍRKY 
 
Kdo řeší digitální rozměr expozice?  
Památník zahájil jednání s digitální agenturou, zatím je to v řešení. 
 
Bude na Muzeu literatury spolupracovat Národní knihovna?  
Muzeum literatury funguje samostatně a není s Národní knihovnou nijak propojeno. Máme 
jiné zaměření, nejsme knihovnou, zajímá nás primárně kniha jako objekt a kontext s ní 
spojený.  
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Provádí Muzeum literatury digitalizaci sbírek? 
V tuto chvíli systematickou digitalizaci neprovádíme, jde o částečnou digitalizaci. Část našich 
sbírek je zdigitalizovaná. Na webu je zpřístupněno ke stažení 200 grafik Hollar 
http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/wenceslaus-hollar-bohemus-rec-jehly-a-rydla/ 
a 65 “nejhodnotnějších” exponátů muzea http://65.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/ 
 
Co je základem sbírek Muzea literatury? 
V našich sbírkách se propojují 3 hlavní linie: literární archiv, umělecká sbírka (od grafik po 
umělecké objekty) a kniha.  
 
Jaká je hlavní myšlenka expozice Muzea literatury? 
Důležitým tématem, které se bude prolínat celou expozicí i celou naší institucí, je 
“proměnlivost”. 
 
Jak byl odhadnut rozsah práce na grafickém řešení expozice - 315 hodin? 
Jde o odhad architektů expozice na základě hotového architektonického návrhu a 
vymezených ploch určených pro texty a grafické řešení.  
 
Texty a popisky budou v expozici jen česky nebo i anglicky? 
V expozici budou pouze české texty a popisky, pro zahraniční návštěvníky bude připraven 
průvodce expozicí v anglickém jazyce (forma brožury/audioguide, apod.) 
 
Jaký bude rozsah textů v expozici? 
Lze se rámcově orientovat podle architektonické studie, kde jsou plochy pro texty vymezeny. 
V soutěžním zadání máte připraven zástupný text. 
 
 
AREÁL MUZEA LITERATURY, OBJEKT U VSTUPU 
 
Zahrada Petschkovy vily bude volně přístupná bez vstupného? 
Našim cílem je, aby byla celá expozice zcela zdarma, tedy i včetně vstupu do zahrady. Je na 
dalších jednáních, zda se to podaří.  
 
Kde je hlavní vchod do Muzea literatury? 
Hlavní vchod je na křižovatce ulic Pelléova a Na Seníku. Pro pěší je vstup brankou (na 
stejném místě, jako je branka dnes), poté přes projektované parkoviště po centrálním 
schodišti. Také lze využít plošinu (bezbariérový vstup), která bude umístěna v pravé části 
hlavního vstupu. 
 
Má být zamýšlený objekt u vstupu do areálu Petschkovy vily trvalý, nebo má být 
součástí PR kampaně v prvních  měsících po otevření. 
Mělo by jít o objekt trvalejšího charakteru, který bude v areálu umístěn několik let. 
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Kde má být objekt umístěn? Může být i mimo areál? 
Objekt má být viditelný z ulice, měl by být tedy v místech mezi plotem a vilou směrem od 
hlavního vchodu. Zda bude těsně u vstupu, u plotu, nebo blíže vile je na soutěžících. Do 
budoucna uvažujeme i o značení na cestě směrem z metra, apod., to je ale na budoucím 
jednání s Prahou 6, v soutěžním návrhu s tím nepočítejte a mimo areál ho neumisťujte. 
 
 
VIZUÁLNÍ IDENTITA 
 
Je preferována varianta, aby Muzeum literatury mělo samostatný grafický symbol 
doplnění textací? Symbol, který je pak možné i samostatně používat? 
Toto je na uvážení soutěžících, netrváme na tomto řešení, ale určitě je to možné.  
 
Následná implementace vizuálního stylu bude řešena inhouse, nebo budou osloveni 
různí grafici na jednotlivé projekty? Případně se počítá s následnou stálou spoluprací 
s jedním dodavatelem? 
Předpokládáme, že bude implementace řešena in-house grafikem. V situaci, kdy otevřeme 
Muzeum literatury veřejnosti, budeme společně s vítězným grafickým studiem přemýšlet o 
optimálním řešení.  
 
Dělali jste si nějaké rešerše zahraničních příkladů vizuálních identit podobných 
institucí? Máte nějaký příklad vizuální identity, který vás zaujal? 
Nad příklady vizuálních identit zahraničních institucí jsme dlouho debatovali, nemůžeme ale 
dát jeden příklad, který by byl mohl přiblížit, jak bychom si naši vizuální identitu 
představovali. Muzea literatury v zahraničí jsou vesměs postavena na literárních 
osobnostech, nebo na jedné osobnosti. V tomto kontextu je naše muzeum velmi odlišné. 
Obecně lze říci, že nás zaujaly příklady, které nabízely nadčasovost na úkor trendovosti, 
sebevědomou prezentaci značky a zajímavou hru s typografií.  
 
 
CÍLOVÉ SKUPINY A AMBICE MUZEA LITERATURY 
 
Pro jakou cílovou skupinu je Památník národního písemnictví dnes a pro jakou bude 
Muzeum literatury v budoucnu? 
Obecně lze říci, že dnes je spíše pro specializované publikum (badatele, vědce), v budoucnu 
má být pro širší publikum – viz cílové skupiny uvedené v zadání soutěže. 
 
Jakou roli bude Muzeum literatury ve společnosti hrát? Jaké jsou její ambice? 
Rádi bychom v návaznosti na ne/stálou expozici vytvořili pilotní vzdělávací centrum, které 
ukáže v rámci ČR ostatním institucím, jak pracovat s muzejními exponáty a se širokou 
veřejností. Také chceme dále rozvíjet naši soutěž Nejkrásnější české knihy roku.  
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PRVNÍ SOUTĚŽ NA VIZUÁLNÍ IDENTITU 
 
Jaké jsou rozdíly mezi první soutěží pořádanou v roce 2018 a touto letošní soutěží? 
Kde nastal posun? 
U první soutěže nás velmi překvapilo, že většina návrhů pracovala s národními barvami a 
velmi tedy akcentovala “národní” rozměr naší instituce. Při přípravě této soutěže jsme si 
uvědomili, že národní charakter naší instituce nechceme příliš akcentovat. Objevily se také 
návrhy, které evokovaly instituci spíše jako knihovnu. Nechceme být chápáni jako knihovna, 
nejsme knihovnou, i když téma knihy k tomu svádí. Nejzásadnější změnou je také definování 
nového názvu (brandu) instituce, který je pro vizuální identitu naprosto zásadní.  
 
 
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ – DOTAZY (bude zodpovězeno po konzultaci s architekty 
v průběhu soutěže) 
 
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 ještě zamyslet vzhledem k tomu, že se jedná unikátní místo v širším 
centru Prahy? 
 
 
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. 
 
 
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? 
 
 
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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DALŠÍ POSTUP SOUTĚŽE 
 
 
ODEVZDÁNÍ  
Termín pro odevzdání je do 19. 9. 2019 do 15 hodin - do tohoto termínu musí být soutěžní 
návrh doručen na adresu organizátora soutěže CZECHDESIGN, Vojtěšská 3, Praha 1.  Je 
možné odevzdávat ve všední dny od 10 do 18 hodin, v den uzávěrky do 15 hodin. 
 
DOTAZY  
V průběhu soutěže je možné klást dotazy na email kamila.matouskova@czechdesign.cz, 
všechny dotazy a odpovědi na ně budou zveřejněny na webu soutěže a zaslány emailem 
všem soutěžícím. 
 
OSOBNÍ PREZENTACE PŘED POROTOU  
Soutěžní návrhy budou týmy jednotlivě prezentovat porotě soutěže, a to v pondělí 23. 9. 
2019 (přesný harmonogram bude upřesněn) - připravte si prezentaci, k dispozici bude 
projektor. 
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