Protokol architektonicko – výtvarné soutěže o
NÁVRH "REALIZACE TRVALÉ EXPOZICE K DĚJNÁM NĚMCŮ V ČESKÝCH
ZEMÍCH"

10.března 2011 - Zasedání poroty hodnocení I. kola

Velký sál, restaurace Větruše, Ústí nad Labem.

Porota po prezenci přítomných členů vzala na vědomí odstoupení řádného nezávislého
porotce akad. arch. Vladimíra Hory, kterého má nahradit a stát se řádným členem poroty, její
nezávislé části Mgr. Ondřej Jakubec, PhD. Hlasováním zvolila Mgr. Ondřeje Jakubce, PhD. za
řádného člena s právem hlasovacím. Tímto je porota v počtu potřebném k usnášení se, ve složení:

Přítomni
Porota: Milena Bartlová, Tomáš Hradečný, Blanka Mouralová, David Prudík, Michal Koleček,
Ondřej Jakubec, Václav Šebek, Jan Šícha,
Sekretář: Petr Velička
Zapisovatel: Milan Rudik
Omluven: náhradník Zbyněk Baladrán

V 8.30 se porota domluvila na postupu výběru uchazečů do 2. části I. kola
Hlasování

7-0-0

Oficiální jednání bylo zahájeno v 9.00

Přezkušovatel Petr Velička seznámil členy poroty se zprávou přezkušovatele, dále s jednotlivými
nedostatky došlých návrhů.

Porota byla seznámena s jednotlivými nedostatky a rozhodla se hlasovat o návrzích jako celek.
Porota soudí, že nedostatky nejsou natolik závažné, aby bylo nutné návrhy vyřadit z posuzování.
Porota se rozhodla nehodnotit návrh č. 30, který byl doručen po lhůtě určené k podání návrhů do
soutěže.
Hlasování

7-0-0

Předseda poroty Tomáš Hradečný navrhuje samostudium (cca 1,5 h až 2 h). Členové poroty
souhlasí.
Hlasování

7-0-0

Vyhlášena přestávka dvě hodiny na samostudium návrhů.
V 11:00 zahájena diskuse nad jednotlivými návrhy a výběr poroty do 2. části I. kola. Po
posouzení všech návrhů byl sestaven seznam čísel návrhů, které byly vyřazeny.
V 1. části I. kola byly vyřazeny návrhy číslo:
2,6,7,8,9,10,11,15,17,18,21,24,26,27,28,29

Do 2. části I. kola postupují:
1,3,4,5,12,13,14,16,19,20,22,23,25
Porota vyslechla seznam postupujících a nepostupujících návrhů. Předseda Hradečný se tázal
přítomných, zda někdo nechce revokovat nějaký návrh. Bez revokace.
Hlasování

7-0-0

13:00 – 14.00 přestávka na oběd

Hodnocení 2. části I. kola bylo zahájeno ve 14.15
Po posouzení a diskusi nad návrhy postoupivších do 2. části I. kola byl sestaven seznam
postupujících a nepostupujících návrhů do závěrečné 3. části I. kola
Nepostupující návrhy: 1,3,12,13,14,16,23,26
Postupující návrhy: 4,5,19,20,22,25
Porota vyslechla seznam návrhů postupujících a nepostupujících do 3. části I. kola.
Hlasování

7-0-0

Přestávka

Před zahájením 3. části I. kola byl vznesen návrh na revokaci návrhu číslo 14.
Hlasování

4-3-0

Návrh číslo 14 bude hodnocen v 3. části I. kola

Na základě výběru v 3. části I. kola postupují do II. kola návrhy č. 14, 20, 22 a 25.
Hlasování

7-0-0

Porota si po výběru postupujících prošla znova všechny návrhy a vybrala návrhy, které mohou
obdržet zvláštní ocenění za dílčí přínos. Kandidáty na odměny jsou návrhy č. 4, 5, 19, které
nepostupují do II. kola
Hlasování

7-0-0

Stanovení specifik II. kola
Tomáš Hradečný přečetl zadání soutěže pro II. kolo. Vznikla debata nad tím jakou místnost a zda
bude pro všechny stejná? Podmínky neurčují, že by musela být místnost pro všechny stejná.
Blanka Mouralová navrhuje za zadavatele místnost první, s podtitulem „Kdo jsou naši Němci“,
ke které jsou již přesné rozpisy předmětů.

Porota se po delší úvaze a rozpravě rozhodla zadat všem stejnou místnost a to místnost č. 1, dle
návrhu ředitelky Blanky Mouralové.
Hlasování

7-0-0

V závěrečné části zasedání byly otevřeny autorské obálky

Ukončení zasedání poroty a hodnocení I. kola soutěže v 21:30

9. června 2011 - Zasedání poroty hodnocení II. kola
Císařský sál, MUSEUM, Ústí nad Labem.
Přítomni
Porota: Milena Bartlová, Tomáš Hradečný, Blanka Mouralová, David Prudík, Michal Koleček,
Ondřej Jakubec, Jan Šícha,
Sekretář: Petr Velička
Zapisovatel: Milan Rudik

Omluveni: náhradník Zbyněk Baladrán, náhradník Václav Šebek
Porota začala své jednání v 10:00, kdy na základě prezence byla konstatována její
usnášeníschopnost.

Přezkušovatel Petr Velička přednesl porotě svoji zprávu o přezkoušení došlých návrhů do
druhého kola.

Následovala rozprava o způsobu posuzování jednotlivých návrhů a způsobů prezentace
jednotlivých týmů. Porota se shodla na způsobu kladení otázek poroty k jednotlivým týmům,
které budou prezentovat své návrhy a modely.

10:30 Prezentace návrhu č. 14
Následovala krátká rozprava nad prezentací.
11:30 Prezentace návrhu č. 20
Následovala krátká rozprava nad prezentací.

12:45 – 13:45 přestávka na oběd

14:00 Prezentace návrhu č. 22
Následovala krátká rozprava nad prezentací.
15:00 Prezentace návrhu č. 25
Následovala krátká rozprava nad prezentací.

Po všech prezentacích porota diskutovala o jednotlivých návrzích a prezentacích, které slovně
ohodnotila.

Návrh č. 20
Projekt porotu přesvědčil ucelenou výtvarnou koncepcí, která přitom nechává maximálně
otevřený prostor pro prezentaci jednotlivých muzeálních exponátů i pro komunikaci s kurátory
výstavy v další fázi práce na její finální podobě. Výtvarný koncept je na současné mezinárodní
úrovni, a otvírá tak expozici zahraničním návštěvníkům. Pracuje s principem objevování
jednotlivých exponátů i témat výstavního libreta, přičemž výtvarný princip distance umožňuje
efektivní souhru emocionálního a kognitivního působení na diváka. Těžiště expozice spočívá ve
vestavěných prvcích fundusu a samotný prostor budovy MUSEA zůstává téměř nedotčen. Tento
způsob umožňuje koexistenci individuální paměti místa s přesahujícím rozměrem, který do něj
vnáší nová expozice. Tento přístup nejlépe naplňuje podmínku nezasahování do stavebních
konstrukcí budovy. Výrazným dynamickým prvkem expozice se stává její grafické řešení, které
využívá jak souvislost s původním posláním budovy muzea (škola), tak i vhodně přibližuje obsah
expozice návštěvníkům, prvořadě mladší generaci. Celková grafická koncepce včetně logotypu
dovoluje kvalitní reprezentaci expozice i instituce Collegium Bohemicum. Do budoucna skýtá
vhodný prostředek k marketingu a merchantisingu. Hospodárnost tohoto projektu spočívá
v možnosti jednotlivě ovlivnit technologickou náročnost konkrétních prvků fundusu. Toto řešení
je výhodné i z hlediska nákladů na budoucí provoz a údržbu.

Návrh č. 25
Základní kvalitu projektu spatřuje porota v důsledném a logickém vedení návštěvníka expozicí,
v hierarchizaci exponátů a podtržení jejich výpovědní hodnoty ve smyslu koncepce expozice.
Další silnou stránkou projektu je emocionální účinnost inscenací jednotlivých tematických celků.
Dynamiky celkové expozice je dosaženo variabilitou přístupu k jednotlivým místnostem a
tématům. S ohledem na cílové skupiny porota oceňuje pozornost, která je v projektu věnována
mladším věkovým skupinám, a to ve formě víceúrovňové instalace. V souladu s požadavky i
současnými trendy pracuje projekt promyšleně s různými formami interaktivity. Za vydařené je
rovněž možno považovat zapojení chodeb do didaktické funkce expozice. Prolomení nového
vstupu do úvodní místnosti expozice lze považovat z provozního a výtvarného hlediska zajímavý
námět, který však není v souladu s proklamovanými limity muzea. Grafické řešení výstavy
považuje porota za zdařilé, ve vztahu k výrazovým prostředkům navržené expozice však někdy
působí příliš autonomně. Kvality expozice je dosaženo standardními stavebními a
technologickými postupy, které jsou velmi podrobně dokumentovány v konstrukční části návrhu
a náklady na ně lze považovat za přiměřené.

Návrh č. 14
Návrh přistupuje k řešení především z hlediska scénografie a s její pomocí staví na emocionální
působivosti. Porota oceňuje, že v souladu se záměrem zadavatele autoři akcentují téma jazyka a
lidský rozměr historie. Dosahují toho formou autonomních scénografických instalací, do kterých
zapojují jednotlivé exponáty. Výrazným bodem první místnosti je navržená interaktivní mapa
s obecně srozumitelnými komunikačními prvky. Mimořádně úspěšným detailem je kvalitní

zakomponování půdního nálezu do instalace první místnosti a zajímavý je ohled na
korespondenci vnitřní expozice s exteriérem (proměny denního světla). Porota nebyla zcela
přesvědčena, že silná vizuální stránka je vždy slučitelná s dobrou orientací diváka v expozici a
jeho schopností vnímat exponáty v jejich autenticitě. Otázkou zůstává, v jaké podobě by autoři
návrhu definovali grafickou stránku projektu (výstavní grafika) a její integrální zapojení do
instalace výstavy. Technické provedení kombinuje špičkové moderní technologie s jednoduchými
až lapidárními materiály, které se v rozumné míře doplňují a představují ekonomicky
realizovatelný celek.

Po ukončení rozpravy bylo navrhnuto pořadí
1.cena návrh číslo 20
2.cena návrh číslo 25
3.cena návrh číslo 14

Hlasování

7-0-0

Po zralé úvaze a kratší rozpravě se porota rozhodla udělit odměny návrhům číslo 22, 4, 5 a 19.
Návrh č. 22
Porota je přesvědčena o kvalitě funkční jednoduchosti projektu. Projekt respektuje základní
tematické a architektonické členění expozice a žádoucí dynamizace prostoru dosahuje
minimálními, ale účinnými prostředky. Tato dynamizace dovoluje rozčlenit prostor místností na
koridor naplněný výstavními předměty a intimními zákoutí pro hlubší studium, audiovizuální
techniku a zapojení dalších interaktivních složek výstavy. Za zajímavou, ale z muzejního hlediska
do jisté míry problematickou lze považovat snahu autorů prezentovat jednotlivé sbírkové
předměty bez adekvátní ochrany (kryté vitríny apod.), což v konečném důsledku významně
zkresluje na první pohled sympatickou finanční úspornost projektu až za hranici přípustnosti.
Grafická stránka projektu není dostatečně propracována a neplní informační funkci v expozici.
Porota oceňuje důraz kladený na manuální interaktivní prvky uplatněné s ohledem na muzejněpedagogickou práci.

Návrh č. 4.
Vzhledem k výrazné výtvarné kvalitě, které je dosaženo signifikantním využitím emocionálních
vlastností materiálů (rezavé plechy) při respektování současných uměleckých vyjadřovacích
postupů porota uděluje odměnu.

Návrh. č. 5
Porota oceňuje kreativní práci s výstavními předměty v rámci klasického muzejního konceptu a
uděluje za to odměnu.

Návrh č. 19
Porota oceňuje didaktický přínos projektu, který je podstatnou součástí celého řešení. Zvláště
úspěšné je zařazení zdařilého prvku rozhledny v exteriéru. Za to porota uděluje odměnu.

Obnos určený pro udělení odměny za dílčí přínos byl rozdělen takto:
Návrh číslo 22 odměna 60 tis. Kč
Návrh číslo 4 odměna 50 tis. Kč
Návrh číslo 5 odměna 20 tis. Kč
Návrh číslo 19 odměna 20 tis. Kč

Hlasování

7-0-0

Porota dále odsouhlasila hodnocení ostatních návrhů z prvního kola, které je i s výše uvedenými
hodnoceními přílohou č. 11 tohoto protokolu

Ukončení zasedání poroty II. kola architektonicko – výtvarné soutěže v 19:10.

Přílohy:
Příloha č. 1 – Prohlášení poroty o nestrannosti
Příloha č. 2 – Rozhodnutí o poskytnutí výkresové dokumentace
Příloha č. 3 – Předávací protokol výkresové dokumentace
Příloha č. 4 – Prohlášení členů poroty o dopracování soutěžních podmínek
Příloha č. 5 – Dotazy soutěžících do I. kola
Příloha č. 6 – Prezenční listina prohlídka budovy MUSEA
Příloha č. 7 – Prezenční listina poroty I. kolo
Příloha č. 8 – Prohlášení poroty k postupu do II. kola
Příloha č. 9 – Zpřesnění bodů do II. kola
Příloha č. 10 – Prezenční listina poroty II. kola
Příloha č. 11 – Prohlášení poroty o cenách a ocenění
Příloha č. 12 – Tabulka autorských týmů
Příloha č. 13 – Písemné hodnocení jednotlivých návrhů
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Příloha č. 13

PÍSEMNÉ HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH NÁVRHŮ
(řazeno dle přidělených čísel)

Návrh č.1
Výtvarně zajímavé řešení (motiv cesty). Převažuje však estetická složka nad koncepcí návrhu.
Prezentace se stává zavádějící a charakterizuje spíše model než podstatu muzea. Logo
nekoresponduje s výtvarným vyzněním návrhu.

Návrh č. 2
Celý systém je příliš abstraktní až formalistický. Vkládáním nových objemů se zmenšují
expoziční prostory a tím se znesnadňuje pohyb návštěvníků. Porota považuje logotyp za vizuálně
nesrozumitelný.

Návrh č. 3.
Autoři návrhu v zásadě pochopili koncepci zadavatele a umí s ní pracovat. Vedení návštěvníka
expozicí je v principu správné, ale zvýšená akcentace paneláže vytváří ve svém důsledku
prostorové bariéry. Motiv loga a přidaný název nevystihuje koncepci muzea.

Návrh č. 4
Vzhledem k výrazné výtvarné kvalitě, které je dosaženo signifikantním využitím emocionálních
vlastností materiálů (rezavé plechy) při respektování současných uměleckých vyjadřovacích
postupů porota uděluje odměnu.

Návrh. č. 5
Porota oceňuje kreativní práci s výstavními předměty v rámci klasického muzejního konceptu a
uděluje za to odměnu.
Návrh č. 6

Koncepce pracuje se systémem prostorových útvarů, které bez zjevné logiky dominují výstavním
prostorám bez funkčního vztahu k vystaveným exponátům. Zajímavý prvek je užití grafické
prezentace fonetického přepisu češtiny a němčiny ve formě architektonického doplňku.

Návrh č. 7
Návrh nedynamizuje instalaci, nerespektuje témata a celkové řešení je schematické. Logo je
nesrozumitelné a postrádá souvislost s náplní expozice.

Návrh č. 8
Návrh vyznívá nepřesvědčivě. Svoji popisnou formou nenaplňuje zadání. Logo nepřináší
dostatečně výrazné řešení.

Návrh č. 9
Návrh neodpovídá celkové koncepci zadavatele a není ve vztahu k výpovědní hodnotě exponátů.

Návrh. č. 10
Na návrhu je nutno ocenit, že se autoři zaměřili na vytvoření piktogramů k jednotlivým částem
expozice. Nepodařilo se jim je však sladit s prostorovou realizací expozice. Logotyp navíc
nekoresponduje se zvoleným řešením.

Návrh č. 11
Prezentované návrhy neodpovídají obsahovému řešení jednotlivých částí expozice.
Dynamizování expozice barevným odlišením jednotlivých sálů je neúčelné. Logotyp je
neinvenční.

Návrh č. 12
Za pozitivní prvek projektu lze považovat řešení „rozhledny“. Rozdělení na tematické celky je
výstižné. Potenciálně zajímavé řešení s otočným panelem považujeme v daném prostoru za
funkčně problematické. Sofistikovaný logotyp porotu neoslovil.

Návrh č. 13
Porota ocenila nadhled vyjádřený použitím kreseb, ale celkové řešení prostoru je nevýrazné.
Optické znásobení exponátů pomocí zrcadel je samoúčelné a pro návštěvníka dezorientující.
Logo je překombinované.

Návrh č. 14
Návrh přistupuje k řešení především z hlediska scénografie a s její pomocí staví na emocionální
působivosti. Porota oceňuje, že v souladu se záměrem zadavatele autoři akcentují téma jazyka a
lidský rozměr historie. Dosahují toho formou autonomních scénografických instalací, do kterých
zapojují jednotlivé exponáty. Výrazným bodem první místnosti je navržená interaktivní mapa
s obecně srozumitelnými komunikačními prvky. Mimořádně úspěšným detailem je kvalitní
zakomponování půdního nálezu do instalace první místnosti a zajímavý je ohled na
korespondenci vnitřní expozice s exteriérem (proměny denního světla). Porota nebyla zcela
přesvědčena, že silná vizuální stránka je vždy slučitelná s dobrou orientací diváka v expozici a
jeho schopností vnímat exponáty v jejich autenticitě. Otázkou zůstává, v jaké podobě by autoři
návrhu definovali grafickou stránku projektu (výstavní grafika) a její integrální zapojení do
instalace výstavy. Technické provedení kombinuje špičkové moderní technologie s jednoduchými
až lapidárními materiály, které se v rozumné míře doplňují a představují ekonomicky
realizovatelný celek.

Návrh č. 15
Celkové zpracování projektu i jeho grafická část představují standardní řešení, které však
neodpovídá charakteru kulturní instituce.

Návrh č. 16
Návrh obsahuje zajímavé vizuální a výtvarné momenty, které však neodpovídají formě
dlouhodobé muzejní expozice. Použití LED diod pro vedení návštěvníka je zajímavým
experimentem, ale porota jej považuje v praxi za provozně neudržitelné. Koncepce logotypu
neodpovídá poetické atmosféře instalace.

Návrh č. 17
Koncepce neodpovídá dlouhodobé expozici, ale je vhodná spíše pro krátkodobé výstavy.
V grafické části nesouvisí užití diakritických znamének s názvem instituce.
Návrh č. 18

Předložený návrh neposkytuje dostatečnou představu o schopnosti řešení podstatných prvků
expozice. Logo je v praxi nepoužitelné.

Návrh č. 19
Porota oceňuje didaktický přínos projektu, který je podstatnou součástí celého řešení. Zvláště
úspěšné je zařazení zdařilého prvku rozhledny v exteriéru. Za to porota uděluje odměnu.

Návrh č. 20
Projekt porotu přesvědčil ucelenou výtvarnou koncepcí, která přitom nechává maximálně
otevřený prostor pro prezentaci jednotlivých muzeálních exponátů i pro komunikaci s kurátory
výstavy v další fázi práce na její finální podobě. Výtvarný koncept je na současné mezinárodní
úrovni, a otvírá tak expozici zahraničním návštěvníkům. Pracuje s principem objevování
jednotlivých exponátů i témat výstavního libreta, přičemž výtvarný princip distance umožňuje
efektivní souhru emocionálního a kognitivního působení na diváka. Těžiště expozice spočívá ve
vestavěných prvcích fundusu a samotný prostor budovy MUSEA zůstává téměř nedotčen. Tento
způsob umožňuje koexistenci individuální paměti místa s přesahujícím rozměrem, který do něj
vnáší nová expozice. Tento přístup nejlépe naplňuje podmínku nezasahování do stavebních
konstrukcí budovy. Výrazným dynamickým prvkem expozice se stává její grafické řešení, které
využívá jak souvislost s původním posláním budovy muzea (škola), tak i vhodně přibližuje obsah
expozice návštěvníkům, prvořadě mladší generaci. Celková grafická koncepce včetně logotypu
dovoluje kvalitní reprezentaci expozice i instituce Collegium Bohemicum. Do budoucna skýtá
vhodný prostředek k marketingu a merchantisingu. Hospodárnost tohoto projektu spočívá
v možnosti jednotlivě ovlivnit technologickou náročnost konkrétních prvků fundusu. Toto řešení
je výhodné i z hlediska nákladů na budoucí provoz a údržbu.
Návrh č. 21
Předložený návrh nedostatečně akcentuje výstavní předměty. Zůstává v poloze schématu.
Logotyp je nevýrazný.

Návrh č. 22
Porota je přesvědčena o kvalitě funkční jednoduchosti projektu. Projekt respektuje základní
tematické a architektonické členění expozice a žádoucí dynamizace prostoru dosahuje
minimálními, ale účinnými prostředky. Tato dynamizace dovoluje rozčlenit prostor místností na
koridor naplněný výstavními předměty a intimními zákoutí pro hlubší studium, audiovizuální
techniku a zapojení dalších interaktivních složek výstavy. Za zajímavou, ale z muzejního hlediska
do jisté míry problematickou lze považovat snahu autorů prezentovat jednotlivé sbírkové
předměty bez adekvátní ochrany (kryté vitríny apod.), což v konečném důsledku významně
zkresluje na první pohled sympatickou finanční úspornost projektu až za hranici přípustnosti.

Grafická stránka projektu není dostatečně propracována a neplní informační funkci v expozici.
Porota oceňuje důraz kladený na manuální interaktivní prvky uplatněné s ohledem na muzejněpedagogickou práci.

Návrh č. 23
Projekt představuje inovační závěsný systém, který je však vůči exponátům příliš autonomní a
omezuje možnou variabilitu expozice. Logo založené na fragmentu půdorysu budovy je pro
neinformovaného diváka nečitelné a uplatnění jeho motivu ve výstavním fundusu neopodstatněné
a rušivé.
Návrh č. 24
Předložený návrh přináší zajímavé výtvarné momenty. Bohužel však nerespektuje zadání ve
smyslu vedení návštěvníka expozicí. Námět logotypu je nápaditý, ale převedení do grafické
podoby je nepřesvědčivé.

Návrh č. 25
Základní kvalitu projektu spatřuje porota v důsledném a logickém vedení návštěvníka expozicí,
v hierarchizaci exponátů a podtržení jejich výpovědní hodnoty ve smyslu koncepce expozice.
Další silnou stránkou projektu je emocionální účinnost inscenací jednotlivých tematických celků.
Dynamiky celkové expozice je dosaženo variabilitou přístupu k jednotlivým místnostem a
tématům. S ohledem na cílové skupiny porota oceňuje pozornost, která je v projektu věnována
mladším věkovým skupinám, a to ve formě víceúrovňové instalace. V souladu s požadavky i
současnými trendy pracuje projekt promyšleně s různými formami interaktivity. Za vydařené je
rovněž možno považovat zapojení chodeb do didaktické funkce expozice. Prolomení nového
vstupu do úvodní místnosti expozice lze považovat z provozního a výtvarného hlediska zajímavý
námět, který však není v souladu s proklamovanými limity muzea. Grafické řešení výstavy
považuje porota za zdařilé, ve vztahu k výrazovým prostředkům navržené expozice však někdy
působí příliš autonomně. Kvality expozice je dosaženo standardními stavebními a
technologickými postupy, které jsou velmi podrobně dokumentovány v konstrukční části návrhu
a náklady na ně lze považovat za přiměřené.

Návrh č. 26
Využití přirozeného světla a barevnosti je dílčím přínosem. Ostatní části návrhu však nedosahují
těchto kvalit. Navržený fundus je stereotypní a neodpovídá tematickému provázání exponátů.
Logo je příliš složité a nepoužitelné v černobílém provedení.

Návrh č. 27
Je pozitivní, že návrh bere v úvahu měřítko malých návštěvníků. Celkové řešení je však
schematické a nezhodnocuje potenciál expozice. Zvolený logotyp nekoresponduje s charakterem
muzea jako otevřené kulturní instituce.

Návrh č. 28
Dobře zvolený prvek náznaku klenby nekoresponduje s ostatním výstavním mobiliářem.
Navržený výstavní fundus neodpovídá současným nárokům na prezentaci exponátů. Navržené
logo včetně jeho barevného řešení je bez dalšího vysvětlení pro veřejnost zcela nesrozumitelné.

Návrh č. 29
Návrh nezohledňuje vypovídací hodnotu exponátů a jejich vzájemnou souvislost v souladu se
záměry expozice. Vizualizace prezentují řešení, která jsou ve skutečnosti nereálná.

Návrh č. 30
NEHODNOCENO

