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ARCHITEKTONICKO – DESIGNÉRSKÁ SOUTĚŽ 

Kreativní řešení stálé expozice Uměleckoprůmyslového musea v Praze 

číslo veřejné zakázky ze systému NEN: N006/19/V00011892 

 

Zápis z osobní schůzky zástupců zadavatele a organizátora se všemi vyzvanými účastníky a 

společné prohlídky prostor 

 

Místo: UPM, 17. listopadu 2/2, Josefov, Praha 1 

Datum:  23. 5. 2019 

Začátek jednání: 10:00 

Konec jednání: 13:00 

Program: 

1. Zahájení 

2. Helena Koenigsmarková - představení UPM 

3. Radim Vondráček - představení stálé expozice 

4. Dušan Seidl - představení fundusu UPM 

5. Vladimíra Sehnalíková - edukační činnost UPM 

6. Zodpovídání dotazů 

7. Společná prohlídka prostor UPM 

8. Závěr 

Přítomni: 

Zástupci UPM 

Helena Koenigsmarková, Radim Vondráček, Iva Knobloch, Dušan Seidl, Vladimíra Sehnalíková, Jiří 

Fronek, Lucie Vlčková, Mariana Kubištová, Petra Matějovičová 

Sekretář 

Kamila Matoušková 

Další osoby za organizátora 

Jana Vinšová, Zdislava Pilařová 

 

Zástupci soutěžních týmů: Jan Brož, Petr Bureš, Dominik Lang, Robert Jansa, Petr Bosák, Jakub 

Jansa, Marek Nedelka, Jan Hora, Barbora Hora, Jakub Pollág, Václav Mlynář, Tomáš Vrba 

 

1. Zahájení 

Jana Vinšová zahájila setkání, představila přítomné zástupce UPM i soutěžní týmy, seznámila s 

programem. 

 

2. Helena Koenigsmarková - představení UPM 

Helena Koenigsmarková, ředitelka UPM seznámila soutěžní týmy se základními informacemi UPM, 

jeho stručnou historií, vývojem hlavní budovy a její nedávnou rekonstrukcí, s novou budovou 

depozitáře UPM, účastníci soutěže mají možnost po domluvě depozitář navštívit. Apelovala na 

důležitost sbírek UPM a respekt k nim, který je v identitě instituce a měl by se projevit i v přístupu ke 

stálé expozici. 
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3. Radim Vondráček - představení koncepce stálé expozice 

Radim Vondráček, ředitel sbírek a výzkumu UPM představil základní informace o stálé expozici: 

● podoba expozice se teprve rodí, příklady exponátů a jejich fotografie, které mají soutěžící k 

dispozici nejsou finální, jde o typové objekty pro představu, konečný výběr exponátů bude 

koncipován i na základě spolupráce s vítězným autorským týmem, 

● koncepce stálé expozice má oproti předcházejícím stálým expozicím, které sledovaly vývoj 

užitého umění buď chronologicky nebo materiálově, představit nový pohled. Stálá expozice 

bude pojatá tematicky, má představit, jak umění vstupuje do života lidí, do sociálních situací, 

jak ovlivňuje prostředí, ve kterém žijí. Tento vztah umění a společnosti jsme nazvali pohybem 

- nemusí jít však nutně o pohyb v prostoru, ale také o pohyb v čase, symbolizovat proces 

poznávání, ale také snahy o zastavení času, pohyb v přesahu, úniky v utopickém designu 

nebo mobilitu v moderním designu.  

● stálé expozici nepůjde o pouhé představení vizuální krásy předmětů, ale cílem bude naznačit 

kontexty vzniku těchto předmětů – k čemu slouží, jak vznikaly, v jakém kontextu, proč 

vypadají zrovna takto. 

● největší problémem stálé expozice je ohromné množství materiálů, ze kterých musíme 

vybírat, ve stálé expozici bude zhruba 1 500 exponátů, budou to pouhá 2 nebo 3 procenta ze 

sbírkového fondu. Nepočítáme s masivním zastoupením fondu fotografie, na to je určen 

fotografický kabinet v 5. patře budovy, který není předmětem této soutěže. 

● v expozici bychom rádi naznačili propojení minulého a současného, upozornili na jejich 

souvztažnost, přestože řazení sálů expozice sleduje nějaký chronologický didaktický rámec, 

rádi bychom ho občas narušovali, 

● expozice by měla být prostorem poznání zážitku a zábavy, přičemž nejklíčovějším je pojem 

zážitku, participativní zapojení diváka, naším cílem není poučit, ale nechávat i otazníky a 

otevřené konce, 

● je nutné dodržet omezení vyplývající z restaurátorských podmínek vystavování - zejména 

požadavky na světlo a zabezpečení exponátů, podrobně jsme vše uvedli do přílohy zadávací 

dokumentace k soutěže (příloha č. 6) 

● SÁL A –  představí středověké umění, 16. a 17. století s přesahem do baroka, nabízí se 

možnost efektního nástupu s využitím středověkých vitrají, složitou kapitolou je vystavování 

textilu ať už středověkého nebo barokního, v soutěžním návrhu požadujeme zpracovat pouze 

část sálu, 

● SÁL B – panovnická kunstkomora – představil kurátor této sekce pan Jan Mergl - představí 

fenomén sběratelství, zejména jde o luxusní skříňky z nejrůznějších materiálů, které budou 

prezentovat tento fenomén. Rádi bychom využili původní fundus od architekta Schulze 

(informace o něm v příloze č. 6 zadávací dokumentace), v soutěžním návrhu požadujeme 

zpracovat celý sál, 

● SÁLE – téma mobility designu a sériové výroba, stěžejním tématem bude kontrast sériové 

výroby a uměleckého řemesla, v soutěžním návrhu požadujeme zpracovat pouze část sálu. 

4. Dušan Seidl - představení fundusu UPM 

● na googlestreet view je dostupná prohlídka minulou stálou expozicí UPM (z r. 2013), kde jsou 

některé příklady fundusu ukázány, soutěžící mohou využít pro představu o fundusu a jak 

působí v prostoru, 

● prostor hlavní budovy byl rekonstruován tak, aby byl univerzální pro jakoukoli expozici, 

vytvářely se ale i předpoklady pro vznik stálé expozice, která bude ve 4. nadzemním podlaží 

budovy, rozloha 1192 m2 

● UPM disponuje výstavním fundusem od architekta Schulze, jehož použití se předpokládá 

především v sále B (kunstkomora), 

● dále UPM nakoupilo paneláž DYTEC, jde o metrové moduly s hliníkovou konstrukcí (silné 4 

cm, o výškách 2,5;3;4 m), která je potažená fólií, výhodou je snadná manipulace, jeden sál 

jsme schopni postavit za 2 - 3 dny, k panelům je v soutěžní dokumentaci přiložena kompletní 

technická specifikace, k dispozici je také video s instruktáží. 
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● je potřeba brát také ohledy na klimatizaci, aby byl ponechán volný prostor od výdechů pod 

okny, respektovat dosažitelnost světlení a rozmístění zásuvek, 

● UPM dlouhodobě trápí orientační systém po budově, v rámci zakázky, kterou získá vítěz 

soutěže je návrh orientačního systému nové stálé expozice vyznačený od vstupů do muzea 

ke stálé expozici včetně označení vstupů do budovy (hlavní vstup a vstup ze zahrady). 

Petra Matějovičová, vedoucí sbírky a kurátorka sbírky drahých kovů - doplňuje, že nejde pouze o 

fundus, který již UPM má, ale je potřeba najít nové řešení pro bezpečné vystavování předmětů z 

drahých kovů, často jde o drobné věci, které je potřeba prezentovat z více stran, ale zároveň chránit. 

Je tedy třeba počítat s novými trezorovými vitrínami, které by byly přístupné zezadu. 

 

5. Vladimíra Sehnalíková - představení edukační činnosti UPM 

Vladimíra Sehnalíková, kurátorka edukační činnosti UPM, upozornila na časté návštěvy expozice 

skupinami dětí (cca 30 členné skupiny), se kterými je při vytváření prostoru stálé expozice potřeba 

také počítat, představila způsoby práce s návštěvníky, možné způsoby aktivního zapojení dětí i 

dospělých do expozic, které UPM v současné době využívá.  

Kompletní prezentaci o edukační činnosti UPM přikládáme 

 

6. Zodpovídání dotazů 

DOTAZY NA PANELÁŽ DYTEC 

Je možné panely DYTEC použít bez stěn. Dá se čelní deska se vyměnit za jiný materiál?  

Čelní deska tvoří součást konstrukce, vyměnit se nedá, dá se potáhnout, natřít, či jinak povrchově 

upravit. Je ale možné od firmy, která je vyrábí objednat specifické prvky, např. akustické panely. 

Vyrábí i funkční výstavní segmenty, kde jsou i dveře, nebo vitríny.  

 

Dají se panely DYTEC vrstvit na sebe nebo použít horizontálně? 

Ano, dají se vrstvit na sebe, vertikálně. Vzhledem k výšce stropů UPM do max. výšky 5 m. Dají se 

použít i horizontálně, ale nedá se po nich chodit a je to neekonomické.  

 

Jaké množství panelů DYTEC ze zásoby UPM se dá pro stálou expozici použít? 

Maximálně dvě třetiny panelů používáme v krátkodobých expozicích, předpoklad pro SE je zhruba 

jedna třetina paneláže. Je to ale obrovské množství, které by se vám do 4. NP ani celé nevešlo, takže 

v použití máte opravdu volnost.  

 

Jaká je minimální hloubka panelů DYTEC? 

Minimální hloubka je 4 cm, což je hloubka jednoho panelu (oboustrranný), ale musí být zajištěna 

stabilita. Samostojné panely musí mít minimální šířku 50+4+4 tedy 58 cm, do dutiny se vkládá zátěž. 

Ovšem při objednání užších panelů (např. 20 cm) lze dosáhnout i šíře např jen 28 cm. Takový 

segment ovšem musí být navržen tak, aby byl stabilní (zalomená konstrukce, cikcak atp.),  

 

Upozornění na řešení spár mezi paneláží DYTEC! 

Pokud bude v expozici třeba odstranit spáry mezi paneláží, nelze pouze kytovat, protože 

v proměnlivém klimatu by spára nedržela. Alternativně lze přelepit páskou a přetřít barvou. 
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DOTAZY NA PROSTOR STÁLÉ EXPOZICE 

Jak se dá zasahovat do stěn, stropu a podlah budovy? 

Do stropu se nedá nijak zasahovat. Vešet v prostoru lze poze ze seoustavy vložených lan, které by 

musely respektovat osvětlovací rampy a být upevněny na nových okách tak, aby nepoškodily výmalbu 

říms a stropu – tedy pod hlavní římskou sálu. Zavěšovat u stěn se dá buď na klasické hmoždinky 

nebo na závěsný systém, který v některých sálech je již zabudovaný (např. v sále E), v dalších se dá 

zabudovat, případně na vložené stěny. Do svislých zdí se většinou dá instalovat všude ovšem s 

ohledem na kabeláž atp.. Do podlah, které jsou parketové, se zasahovat nedá, dá se ale pokrýt 

kobercem či jiným materiálem dle potřeb instalace.  

 

Jaká je nosnost stropů? 

Nosnost stropů je 300 kg na m2, pokud by bylo potřeba někde víc, je potřeba to ověřit statikem. Jsou 

to konzolové stropy s I-čky. 

 

Jsou podlahy rovné? 

Je potřeba počítat s tím, že jsou podlahy značně křivé, někde i o 1, 5 cm. V sále E je podlaha vyšší asi 

o 9 cm než ve všech ostatních. 

 

Je možné dodat řezy patra/budovy ve formátu dwg?  

Projektanti osloveni, nedodali, takže je třeba pracovat  

 

Je možné odinstalovat lištu s osvětlením? 

Ne, lišta ve všech sálech musí zůstat, dají se měnit pouze typy a množství reflektorů, které se do lišty 

umístí. V příloze č. 6 soutěžní dokumentace máte kompletní projekt na osvětlení a soupisku reflektorů, 

které jsou k dispozici. Je možné dokoupit i jiné typy, bude-li třeba. 

 

Upozornění k požárnímu zabezpečení instalace! 

Prováděcí projekt stálé expozice musí projít požárním posouzením. Aby to tak bylo, musí všechny 

vložené prvky fundusu splňovat protipožární předpisy. Např. dřevo či textilie musí být ošetřeny 

protipožárním nátěrem. Musí být zachovány dostupné hasicí přístroje, instalace nesmí zakrývat 

požární čidla, instalace musí zachovat distanci od průduchů klimatizace, z každého sálu musí být 

minimálně dvoje únikové dveře. Je tedy třeba mít toto už v samotném soutěžním návrhu. 

 

Upozornění k sálu A - je bez vitríny! 

V minulosti byla uprostřed sálu A umístěna vitrína ve tvaru lodi (zůstala na půdorysu patra v dwg, který 

máte k dispoziciú. V současnosti už je demontovaná a ve stálé expozici s ní nepočítáme. 

 

Upozornění k sálu D - zůstává patrová vitrína! 

V tomto sálu je umístěna patrová vitrína na textil, která je dílem architekta Petra Horneka z roku 2000. 

Tato vitrína bude součástí stálé expozice. Vedou k ní dvě schodiště, jedno z nich – to západní 

k oknům může být odstraněno. Je možné využít tuto vitrínu pro obměnu expozice, koncept “výstavy ve 

výstavě”. 
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Lze kombinovat denní a umělé světlo? 

Ano, ale ne v případě vystavování organických materiálů, např.: papíru, kůže a textilu, jejichž 

podmínky pro vystavování jsou velmi přísné a vylučují denní světlo. Viz restaurátorská omezení. 

 

Dá se měnit barevnost svislých zdí v sálech? 

Ano, stěny se dají natírat na jinou barvu – do výšky hlavních říms. 

 

 

DOTAZY NA ROZPOČET 

Jaký je rozpočet na realizaci instalace a co vše se v rámci něj pořizuje. Lze financovat i 

audiovizuální prvky? 

Rozpočet na realizaci stálé expozice je 14 500 000 Kč. Za tuto částku bychom měli realizovat celou 

expozici, včetně nákupu nového fundusu, jeho instalace, úprav prostor, audiovizuálních prvků a 

dalších potřebných investic. Pro audiovizuální prvky je možné využít existující a již zakoupenou 

techniku, která je téměř celá prezentovaná a využita na aktuální výstavě Zika Asher, Šílený 

hedvábník. V rozpočtu není samotná instalace exponátů a interní náklady, jako např. restaurování. 

 

Návrh navigačního systému je součástí hodnoty zakázky? 

Ano, návrh navigačního systému SE je součástí zakázky, počítá se však s navigací návštěvníka 

pouze od vstupů do budovy ke stálé expozici a také s označení vstupů do budovy. Viz příloha č. 5 

zadávací dokumentace. Tedy nejde o celý orientační systém budovy. 

 

 

DOTAZY K ODEVZDÁNÍ SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU 

Je možné v rámci návrhu odevzdat i např. projekci nebo audiovizuální záznam? 

Ano, do soutěže můžete odevzdat i výstupy nad rámec požadovaný v soutěži. Je ale potřeba počítat s 

tím, že se návrhy budou hodnotit anonymně, bez vaší přítomnosti, vše co odevzdáte si budou porotci 

procházet sami bez vašeho komentáře, je tedy potřeba vše připravit “samoobslužně”.  

 

Upozornění k anonymitě soutěže! 

Upozorňujeme, že na žádné části soutěžního návrhu nesmí být identifikace soutěžního týmu nebo 

jeho členů (výjimkou je uzavřená obálka s kontaktními údaji, která je jediným místem, kam budete o 

sobě informace uvádět). 

 

Je požadován v soutěži celkový půdorys expozice? 

Ne, v soutěž požadujeme pouze půdorysy vybraných sálů. Celkový půdorys můžete přiložit, pokud to 

budete pokládat za nutné. 
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DOTAZY K ODPOČINKOVÝM ZÓNÁM, POPISKŮM A VIDEÍM 

Jak a kde mají být řešeny odpočinkové zóny? 

Je na vás, kde všude odpočinkové zóny umístíte, pokud je zrovna neumístíte do soutěžních sálů, 

nemusíte je porotě prezentovat. V každém sále by se ale mělo vyskytovat místo k sezení a krátkému 

odpočinku, návštěvníci o ně z praxe UPM stojí. Do budoucna se počítá s umístěním speciálních 

“smart židlích”, které v současné době UPM vyvíjí s firmou mmcité, jde však o dlouhodobý projekt.  

 

Upozornění k odpočinkovým zónám! 

Důležitou součástí je nábytek pro dozorce, ideálně sezení s úložným prostorem na jejich osobní věci, 

které se jinak povalují po sálech a je třeba je skrýt.   

 

Upozornění k popiskám a textům! 

Expozici vytváříme zejména pro návštěvníky, to je třeba mít na paměti. Jsou velmi různí – obrovské 

spektrum, a mají různé potřeby. Musí intuitivně vědět, kde jsou popisky, které musí být čitelné. 

Problém u popisek je zejména nízké osvětlení, což klade zvýšené požadavky na velikost textu a 

čitelnost. V rámci stálé expozice budou texty poměrně rozsáhlé a budou zabírat podstatnou část 

výstavní plochy, z hlediska umístění je vhodné uvažovat s výškou od 80 cm do 170 cm pro drobnější 

texty a do 3 m pro větší texty. Záleží ovšem na odstupu a velikosti písma.Např. běžná velikost popisek 

se pohybuje od 10x10 cm až po 20x20 cm, nejčastěji cca 15x12cm.   

 

Přichází v úvahu možnost stálou expozici připravit bez textů a popisek, který by byl v tištěném 

průvodci? 

Ne, v žádném případě, popisky požadujeme v expozici. S texty v tištěných průvodcích nemáme 

dobrou zkušenost. Aktuálně je tak řešena výstava Plejády skla 1946 - 2019, ale pro návštěvníky je 

těžké identifikovat exponát s číslem na papíře. 

 

Upozornění k požadavku na dlouhodobost expozice! 

Důležité kritérium hodnocení je také udržitelnost a ekonomičnost provozu, v budově bude umístěna 

minimálně 8 let.  

 

Jsou nějaká videa, o kterých víte, že je v expozici použijete? 

Zatím vybraná nejsou, netřeba s nimi v tuto chvíli pracovat. Co se týče techniky, ve výstavě Zika 

Asher, Šílený hedvábník je použita téměř veškerá audiovizuální technika, kterou UPM vlastní, je k 

dispozici pro stálou expozici.  
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7. Společná prohlídka prostor UPM 

Účastníci byli provedeni celým 4. nadzemním podlažím, kde bude stálá expozice umístěna. Část 

dotazů byla položena a zodpovězena během prohlídky a zaznamenána výše.  

 

VOTIVNÍ SÁL A CHODBA 

Během prohlídky došlo k upozornění na niku, která se nachází na chodbě před vstupem do Votivního 

sálu, která se dá pro upozornění na vstup do stálé expozice také využít. V minulosti se využívala např. 

pro vystavení exponátu měsíce a lákala tak návštěvníky k návštěvě expozice. Ve votivním sále se 

počítá s vystavením pouze bust zakladatelů a úvodním textů /viz zadání soutěže/, jeho cílem bude 

uvést do expozice. Ve Votivním sále se nemohou zakrývat stěny, sama místnost je exponátem 

vzhledem k výzdobě.  

Účastníci byli provedeni i výstavou Zika Asher, Šílený hedvábník, kde je použita téměř kompletní 

audiovizuální technika, kterou má UPM k dispozici a která je zamýšlena pro použití ve stálé expozici. 

 

ZAHRADA 

Prvek do zahrady je možné vložit tak, aby nevyžadoval stavební úpravy stávajících staveb a 

nepřesahoval pozemek ohraničený zdí. Je třeba respektovat funkční závlahu a může být k němu 

přivedena elektřina (případně voda). 

 

MOŽNOST INDIVIDUÁLNÍ PROHLÍDKY PROSTOR 

Soutěžní týmy dostali volné vstupy do budovy UPM, kterou mohou kdykoli navštívit. Sály D, E a F 

nejsou aktuálně veřejnosti přístupné. V případě zájmu o jejich návštěvu kontaktujte v předstihu pana 

Dušana Seidla (724 114 433) a na prohlídce se domluvte. Během těchto individuálních prohlídek 

nebudou zodpovězeny žádné dotazy, všechny dotazy musí být směřovány emailem na 

kamila.matouskova@czechdesign.cz, odpovědi na ně budou zasílány všem soutěžním týmum, aby 

zůstal zachován rovný přístup k informacím.  

 

DOPLŇUJÍCÍ MATERIÁLY 

Na žádost soutěžících jsou zadávací podmínky doplněny o následující materiály: 

- video o paneláži DYTEC 

- fotografie z první expozice po otevření budovy UPM 

- fotografie posledních expozic UPM 

- prezentace o edukační činnosti UPM 

 

8. Závěr 

Schůzka byla ukončena ve 13:00 v zahradě UPM. 

Zápis byl rozeslán všem soutěžním týmům. 

Zapsala: Kamila Matoušková 

Přílohy 

- prezenční listina 

mailto:kamila.matouskova@czechdesign.cz

