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ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ
ÚVODNÍ SLOVO ORGANIZÁTORA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ CZECHDESIGN
Národní muzeum spolu s CZECHDESIGN vypisuje zadávací řízení veřejné zakázky, která je v dějinách českého
muzejnictví unikátní. Jde o největší výstavní projekt u nás, pro který hledáme autory grafického řešení.
V rámci zadávacího řízení je zadáváno 5 zakázek, resp. 5 samostatných částí jedné veřejné zakázky, na grafické
práce. Každá představuje práce na jedné stálé expozici NM, která bude umístěna v muzejním komplexu Historic-
ké a Nové budovy Národního muzea na Václavském náměstí. Protože jde o zakázky s podobným předmětem pl-
nění a v součtu přesahují zákonný limit, musí je zadavatel zadávat jako nadlimitní, v otevřeném režimu a s většími
administrativními nároky na soutěžící.

5 samostatných výstavních expozic
Národní muzeum zadávací řízení veřejné zakázky vypsalo bez dělení zakázky na 5 částí v červenci 2018 bez
úspěchu. Důvodem byla velikost a náročnost zakázky a také to, že soutěž nebyla dostatečně komunikována. 
Poté se zadavatel obrátil na tým CZECHDESIGN, který upravil zadávací podmínky, zapojil se do přípravy  
i komunikace této soutěže. 

Každá expozice představuje svébytný projekt, vlastní svět. Na každé z nich pracuje jedno architektonické stu-
dio, a proto jsme se rozhodli hledat jejich grafické řešení také odděleně. Pokud to však dodavatelé kapacitně 
zvládnou, mohou se přihlásit na řešení více či dokonce všech expozic.

Expozice se budou otevírat veřejnosti od února 2019 do konce roku 2020. Již několik měsíců předem je 
třeba připravit podkladovou dokumentaci pro výběr dodavatele pro jejich výrobu. Některé expozice budou 
vznikat paralelně. Součástí zakázek na grafické řešení jednotlivých expozic budou také publikace k těmto 
expozicím o rozsahu přibližně 80 stran. Obálku a formát těchto publikací bude nutné přizpůsobit pravidlům 
ediční řady, která budou stanovena v době realizace zakázek. Pro účely soutěže požadujeme ideový návrh 
obálky a ukázky dvoustrany.

V současné době se finalizují architektonické návrhy jednotlivých expozic. Jejich vizualizace jsou soutěžícím
k dispozici. Protože realizátoři grafického řešení expozic budou známi až po ukončení této soutěže, architekti 
ve vizualizacích pracují zatím se zástupnou grafikou, která pro soutěžící není závazná. Při realizaci následné 
zakázky však bude spolupráce vítězných grafických studií s architektonickými studii klíčová.

Pro soutěž bude stanovena porota, která se bude skládat ze zástupců Národního muzea, architekta Josefa
Pleskota, který je supervizorem 5 architektonických studií pracujících na jednotlivých expozicích, a grafických
designérů, které nominuje CZECHDESIGN.

Jana Vinšová, ředitelka CZECHDESIGN

ÚVODNÍ SLOVO ZADAVATELE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NÁRODNÍHO MUZEA
Rekonstrukce a znovuotevření Historické budovy Národního muzea a její propojení s Novou budovou v jeden
komplex je projekt, který v českém muzejnictví nemá obdoby. Díky němu vznikne největší výstavní projekt
v historii ČR s plochou více než 12.000 m².

Expozice, které jsou předmětem soutěže, budou umístěné v Historické budově Národního muzea, ze které se
odstěhovali všechny depozitáře a kanceláře zaměstnanců, ale také v Nové budově (budova bývalého  
Federálního shromáždění architekta K. Pragera). Obě budovy budou propojené v jeden komplex podzemním 
tunelem. V pravé části Historické budovy budou prezentovány přírodovědecké výstavy, v její levé části histo-
rické výstavy. V Nové budově se návštěvníci mohou těšit na Dětské muzeum Bratří Formanů a expozice Dějiny 
20 století.

Očekáváme, že v prvním roce po otevření navštíví výstavní expozice na milion návštěvníků. Pro nezapome-
nutelný zážitek návštěvníků a kvalitní prezentaci kurátorských výstav je jejich atraktivní a funkční grafické 
řešení zásadní. Předpokládáme, že výstavní expozice budou veřejnosti přístupné dalších 10 i více let. V tomto 
zadávacím řízení bychom rádi našli nejen právě takové řešení pro každou expozici, ale také partnery pro dlou-
hodobou spolupráci.

Michal Stehlík
náměstek pro centrální sbírkotvornou 
a výstavní činnost Národního muzea
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ABSTRAKT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TERMÍNY

DRUH SOUTĚŽE

CÍL A MECHANIKA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Vyhlašovatel:
Národní muzeum
 

Organizátor:
CZECHDESIGN.CZ, z. s.

20. 11. 2018    konečný termín pro odevzdání návrhů 

Výsledky soutěže budou oznámeny do 14. 12. 2018

Otevřená, jednokolová, neanonymní.

Cílem soutěže je najít autory pro grafické řešení  
5 stálých expozic Národního muzea včetně publikací, 
které budou umístěné v muzejním komplexu zrekon-
struované Historické budovy NM a Nové budovy NM 
na Václavském náměstí. Veřejná zakázka se skládá  
z 5 částí (5 expozic), z nichž každá je zadávána 
zvlášť. Dodavatelé mohou podat nabídku na jednu, 
více či všechny části dle svého uvážení.

V zadávacím řízení nejsou požadovány odborné 
kvalifikační předpoklady, jako například podobné 
realizované zakázky.

Část 1 Příroda, zázraky evoluce (2750 m²)

 - 1. místo: 50.000 Kč

 - 2. místo: 30.000 Kč

 - 3. místo: 20.000 Kč

S účastníkem na prvním místě bude následně 
uzavřena rámcová dohoda; předpokládaná hodnota 
1.450.000 Kč

Část 2 Dějiny (1338 m²)

 - 1. místo: 50.000 Kč

 - 2. místo: 30.000 Kč

 - 3. místo: 20.000 Kč

S účastníkem na prvním místě bude následně 
uzavřena rámcová dohoda; předpokládaná hodnota 
680.000 Kč

Část 3 Dějiny 20. století (1039 m²)

 - 1. místo: 50.000 Kč

 - 2. místo: 30.000 Kč

 - 3. místo: 20.000 Kč

S účastníkem na prvním místě bude následně 
uzavřena rámcová dohoda; předpokládaná hodnota 
520.000 Kč

Část 4 Klenotnice a Mincovní kabinet (555 m²)

 - 1. místo: 50.000 Kč

 - 2. místo: 30.000 Kč

 - 3. místo: 20.000 Kč
S účastníkem na prvním místě bude následně 
uzavřena rámcová dohoda; předpokládaná hodnota 
250.000 Kč

Část 5 Lidé: Člověk, společnost a kultura v minulosti  
(1644 m²)
 - 1. místo: 50.000 Kč

 - 2. místo: 30.000 Kč

 - 3. místo: 20.000 Kč
S účastníkem na prvním místě bude následně 
uzavřena rámcová dohoda; předpokládaná hodnota 
850.000 Kč

ODMĚNY
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PŘEDSTAVENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ ZAKÁZKY
ČÁST 1 Expozice Příroda, Zázraky evoluce

Architektonické řešení: Daniel Kříž, Jan Albrecht a Renata Slámková

Rozsah: 2 750 m² , Historická budova NM

Anotace expozice Příroda
Celek představující tzv. neživou přírodu s důrazem na území České republiky. Skládá se ze dvou samostatných  
oddílů – „Svět nerostů“ a „Česká okna do pravěku“. Zatímco první je zaměřen převážně mineralogicky, druhý  
paleontologicky. Obory a tím i expoziční oddíly spojuje především shodný původ vystavených originálních   
předmětů v zemi a jejich vazba na geologickou stavbu podloží (nejen) v ČR.

Anotace expozice Zázraky evoluce
Nová zoologická expozice Národního muzea nese souborný název Zázraky evoluce. Jejím cílem je umožnit
návštěvníkům vstoupit do světa zvířat a pochopit jeho rozrůzněnost v evolučních souvislostech. Tohoto cíle 
by mělo být dosaženo prostřednictvím několika samostatných, ale vzájemně navazujících expozičních příběhů, 
které povedou návštěvníka historií vývoje živočišného světa od počátečních jednoduchých forem k savcům  
a člověku mezi nimi: Vykročení všemi směry (expozice bezobratlých), Z vody na souš (expozice ryb, obojživel-
níků a plazů), Dobytí vzduchu (ptáci) a Ovládnutí živlů (savci). Poslední příběh bude částí věnovanou primátům 
přesahovat do navazující antropologické expozice.

ČÁST 2 Expozice Dějiny

Architektonické řešení: The Builders

Rozsah: 1338 m², Historická budova NM

Anotace:
Expozice s názvem „Dějiny“ představí vývoj českých zemí od 9. století až po vypuknutí první světové války.
Přestože bude reflektovat do určité míry tradiční rozdělení na středověk, raný novověk, „dlouhé“ 19. století  
a 20. století, vyprávění bude vedeno kontinuálně, bez umělých dějinných přeryvů. Budeme narušovat některé 
historické mýty a stereotypy. Důraz bude kladen na prezentaci předmětů ze sbírek Národního muzea. Důležitá 
bude i určitá aktualizace, tj. prezentace idejí a symbolů, na které se odvoláváme i dnes. A podstatné budou i 
paralelní narativy, kdy ukážeme, že historie není jednoznačná a na některé události se dá dívat z mnoha různých 
úhlů pohledu (př. vítěz a poražený, šlechtic a poddaný). A v neposlední řadě se budeme věnovat i otázkám 
podoby svobody jednotlivce a jeho limitům.

ČÁST 3 Expozice Dějiny 20. století

Architektonické řešení: Daniel Dvořák

Rozsah: 1039 m², Nová budova NM

Anotace:
Expozice 20. století, která bude realizována v Nové budově NM, v prostorách bývalé sněmovny národů, navazuje
na dějiny v Hlavní budově, ale současně se od nich částečně odlišuje. Základním principem expozice je propo-
jení světa politiky, veřejného prostoru a soukromého života. Expozice by měla začít už na chodbě před vstupem 
do expozice, kde budou umístěny citáty dokumentující různé politické, kulturní, ekonomické a jiné teorie, které 
vznikly už v 19. století, ale svoje uplatnění našly i ve století dvacátém. Na chodbě by rovněž měla být mapa, která 
ukáže proměnu hranic českých zemí ve středoevropském kontextu v rozmezí let 1866 – současnost.

ČÁST 4 Expozice Klenotnice a Mincovní kabinet

Architektonické řešení: studio Robust

Rozsah: 555 m², Historická budova NM

Anotace:
Nově vzniklá pokladnice Národního muzea skýtá jedinečnou příležitost představit veřejnosti vzácné řemeslné  
práce z drahých kamenů a vzácných kovů ve spojení s přírodní podobou těchto materiálů a prezentovat tak 
krásu vytvořenou přírodou spolu s mistrovskými díly lidských rukou. Na klenotnici plynule naváže mincovní kabi-
net, který představí příběh peněz od starověku po současnost. Klenotnice a mincovní kabinet budou propojeny 
společnou místností věnovanou zlatu a stříbru a tematicky se prolnou také na chodbě, kde budou představeny 
výrobní technologie počínaje těžbou a broušením drahokamů konče. Expoziční oddíly mají společné výchozí 
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suroviny s vysokou materiálovou hodnotou a vysokou uměleckořemeslnou úrovní jejich zpracování. Z tohoto 
důvodu budou všechny exponáty obou oddílů vystaveny v bezpečnostních trezorových vitrínách.

ČÁST 5 Expozice Lidé: Člověk, společnost a kultura v minulosti

Architektonické řešení: Petr Janda / brainwork

Rozsah: 1644 m², Historická budova NM

Anotace:
Antropologický a archeologický expoziční blok Lidé se bude skládat z několika úzce propojených expozic. První  
z nich, převážně antropologická expozice Člověk a jeho předchůdci, umístěná v návaznosti na závěr zoolo-
gického bloku Evoluce věnovaný savcům, bude plynule přecházet do archeologické a kulturně antropologické 
expozice Příběh pravěkých dějin. Samostatné postavení bude mít menší expozice věnovaná chorobám a jejich 
léčení. Závěrečná expoziční část se bude zabývat uměním a kulturou antiky.

Podrobnější znění anotace a libreta, která se expozicím věnují detailně, najdete v přílohách č. 4 a 5 této 
zadávací dokumentace.


