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ÚVODNÍ SLOVO
Památník národního utrpení (od roku 1964 Památník Terezín) byl
založen v roce 1947 jako instituce, jejímž posláním bylo a dodnes
je uchovat památku obětí rasové a politické perzekuce v letech
nacistické okupace, jejich odkaz přibližovat a zprostředkovávat
veřejnosti prostřednictvím muzejní, vzdělávací a výzkumné činnosti
a současně pečovat o místa spojená s utrpením tisíců lidí v letech
druhé světové války.
Své původní poslání mohl Památník Terezín plně rozvíjet až
v podmínkách svobodné společnosti od počátku 90. let minulého
století. Do té doby byly všechny oblasti jeho činnosti omezené.
Zejména výzkum a navazující muzejní aktivity se v důsledku
politické situace jednostranně zaměřovaly na problematiku odboje
a represálií okupačního režimu vůči českému obyvatelstvu, tedy
obecně na témata směřující k historii policejní věznice v Malé
pevnosti Terezín.
Výzkum dějin holocaustu a reflexe týkající se postavení židovského
obyvatelstva a vzniku ghetta byly vlivem politických okolností
systematicky potlačovány. Existence terezínského ghetta tak byla
více než čtyři desetiletí zmiňována okrajově. Teprve v podmínkách
obnovené demokracie vznikla nejprve prozatímní a v letech 1999
a 2001 stálá expozice v Muzeu ghetta, která historii terezínského
ghetta prezentovala a přibližovala problematiku holocaustu
veřejnosti.
Na tyto snahy chceme nyní navázat a prohloubit je. Nová expozice
detailně představí historii ghetta Terezín v letech 1941–1945
a současně nastíní skutečnosti, které vedly k jeho vzniku a obecně
k decimaci židovského obyvatelstva. V závěrečné části expozice
budou reflektována témata spadající do poválečného období, jež
existenci terezínského ghetta zasadí do širšího historického rámce.
Stěžejním záměrem Památníku Terezín je vytvořit moderní expozici,
která pro prezentaci daného tématu využije množství vhodných
výrazových prostředků a audiovizuálních prvků. Vedle moderního
expozičního prostoru chceme vybudovat komfortní zázemí pro
návštěvníky, které bude odpovídat současným trendům. Naším
přáním je, aby se návštěva Muzea ghetta stala pro návštěvníky po
všech stránkách silným zážitkem a podnítila jejich zájem o historii.
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POROTA

NEZÁVISLÍ ČLENOVÉ

ZÁVISLÍ ČLENOVÉ

ONDŘEJ SYNEK
V roce 2011 absolvoval Školu architektury u profesora Emila Přikryla
na Akademii výtvarných umění v Praze. Spoluzakládal úspěšný
architektonický ateliér re:architekti. S Michalem Kuzemenským
vedl v letech 2011 - 2017 ateliér architektury a urbanismu
Kuzemenský & Synek na Fakultě architektury Českého vysokého
učení technického.

STANISLAV KREJNÝ
Vystudoval Strojní fakultu Českého vysokého učení technického
v Praze. Od roku 1992 pracuje v Památníku Terezín jako vedoucí
technického oddělení.

https://rearchitekti.cz/

MARKÉTA BROMOVÁ

IVANA RAPAVÁ

Vystudovala Fakultu umění a architektury Technické univerzity
v Liberci. Zkušenosti sbírala již při studiu. Roku 2010 založila a vede
své vlastní architektonické studio Markéta Bromová architekti,
které se věnuje novostavbám i citlivým rekonstrukcím domů
a interiérů.

Vystudovala obor český jazyk – dějepis na Pedagogické fakultě
Technické univerzity v Liberci (FP TUL) a následně doktorské
studium v oboru České a československé dějiny na Fakultě
humanitních studií Univerzity Hradec Králové. V letech 2006- 2009
pracovala jako odborná asistentka na Katedře historie FP TUL.
Od roku 2009 pracuje v Památníku Terezín, od února 2019 jako
vedoucí historického oddělení.

https://marketabromova.cz/

PETR HÁJEK

PAVEL HYNČICA

Studoval na Fakultě architektury Českého vysokého učení
technického v Praze. Později absolvoval Školu architektury
na Akademii výtvarných umění v Praze. Společně s Tomášem
Hradečným a Janem Šépkou založil v roce 1998 architektonickou
a projekční kancelář HŠH architekti. Od roku 2009 vede svou vlastní
architektonickou kancelář Petr Hájek ARCHITEKTI, s.r.o.
https://www.hajekarchitekti.cz/

Vystudoval politologii, etnologii a slovakistiku na Filozofické
fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V uplynulých letech působil
jako odborný asistent na Katedře politologie a filozofie Filozofické
fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Vedle toho
pracoval jako odborný etnografický pracovník v Muzeu vesnických
staveb středního Povltaví na Vysokém Chlumci u Sedlčan, pobočka
Hornického muzea Příbram. Od listopadu 2020 působí na
Samostatném oddělení muzeí na Ministerstvu kultury.

JAN HARCINÍK

TOMÁŠ RIEGER - NÁHRADNÍK

V roce 2012 dostudoval Fakultu architektury Českého vysokého
učení technického v Praze. Zkušenosti sbíral již během studia, a to
v ústeckém ateliéru 3+1 architekti, se kterým od roku 2018 opět
navázal spolupráci. Mezitím pracoval jako architekt a urbanista na
Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Věnuje se také rozvoji
města Ústí nad Labem.

Vystudoval sociální práci a následně učitelství cizích jazyků
na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí n. L. Od roku 1992 pracuje
v Památníku Terezín, naposledy na pozici tiskového mluvčího
a vedoucího oddělení vnějších vztahů a marketingu. Od ledna
2020 je členem Zastupitelstva Ústeckého kraje, od 16. 11. 2020
je v této souvislosti dlouhodobě uvolněn pro výkon funkce člena
Rady Ústeckého kraje pro oblast majetku a investic.

https://www.31architekti.cz/

JIŘÍ BÍZA - NÁHRADNÍK

PETRA HUSÁKOVÁ - NÁHRADNICE

Mezi jeho neznámější projekty patří pavilon skla v Klatovech,
který navrhl společeně s Martinem Kožnarem. Kromě četných
rekonstrukcí se v praxi zaměřuje také na projekty veřejných
prostorů, administrativních budov i rodinných domů.

Pro Památník Terezín pracuje 8 let, třetím rokem na pozici
ekonomického specialisty pro dotační programy. Vzděláním
ekonom, v současnosti studující obor uměnovědná studia
na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Praxe
v ekonomické oblasti korporátních společností.

http://bizaarchitekti.cz/
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NÁVŠTĚVNICKÝ OKRUH
Návštěvnická trasa se liší podle toho, zda se jedná o skupiny
organizované CK či individuální návštěvníky. Organizované skupiny
mají většinou přesně daný itinerář a časový plán, navštěvují
zpravidla jen hlavní objekty Památníku Terezín. Individuální
skupiny, rodiny a jednotlivci mají větší volnost ve výběru, v Terezíně
tráví delší čas. I přesto většinou nenavštíví všechny objekty PT.
TRASA SKUPIN ORGANIZOVANÝCH CK:
Parkoviště PT – Malá pevnost (1) – Národní hřbitov (2) – Muzeum
ghetta (4) – Magdeburská kasárna (7) – Parkoviště PT

1

P

TRASA INDIVIDUÁLNÍCH SKUPIN I
Parkoviště PT/autobusová zastávka – Malá pevnost (1) – Národní
hřbitov (2) – Muzeum ghetta (4) – Magdeburská kasárna (7) –
Kolumbárium (10) – Hřbitov a krematorium (11, 12) – Obřadní
místnost a márnice (9) – Železniční vlečka (8) – Židovská modlitebna
a replika mansardy (6) – Park terezínských dětí (5) – Parkoviště PT/
autobusová zastávka

Terezín, U Památníku
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TRASA INDIVIDUÁLNÍCH SKUPIN II
(trasa II je obdobná jako trasa I, od Muzea ghetta se jen odvíjí
v opačném směru)
Parkoviště PT/autobusová zastávka – Malá pevnost (1) – Národní
hřbitov (2) – Muzeum ghetta (4) – Park terezínských dětí (5) –
Židovská modlitebna a replika mansardy (6) – Železniční vlečka (8)
– Obřadní místnost a márnice (9) – Kolumbárium (10) – Hřbitov
a krematorium (11, 12) – Magdeburská kasárna (7) – Parkoviště
PT/autobusová zastávka
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TRASA INDIVIDUÁLNÍCH SKUPIN III
(menší část návštěvníků)
Autobusová zastávka (město) – Muzeum ghetta (4) – Park
terezínských dětí (5) – Židovská modlitebna a replika mansardy
(6) – Železniční vlečka (8) – Obřadní místnost a márnice (9) –
Kolumbárium (10) – Hřbitov a krematorium (11, 12) – Magdeburská
kasárna (7) – Národní hřbitov (2) – Malá pevnost (1) – Autobusová
zastávka

P
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1. Malá pevnost

4. Muzeum ghetta

Malá pevnost, která tvořila součást terezínského pevnostního systému
vybudovaného v letech 1780−1790, se stala již v dobách habsburské monarchie
známou jako věznice a trestnice pro vojenské i politické vězně. Nejtragičtější
kapitolu její historie předznamenala okupace českých zemí nacistickým Německem
v roce 1939. V letech 1940−1945 zde byla umístěna policejní věznice gestapa jako
významný článek okupačního represivního systému.

V budově bývalé městské školy byl v době terezínského ghetta zřízen jeden z tzv.
domovů mládeže. Židovští chlapci ve věku 10 až 15 let zde pod vedením zkušených
pedagogů a vychovatelů rozvíjeli především kulturní aktivity, které tento objekt
učinily neformálním centrem života dětí a mládeže v ghettu. Na počátku 90. let
minulého století bylo proto právě sem umístěno Muzeum ghetta.

2. Národní hřbitov
V předpolí Malé pevnosti se nachází Národní hřbitov založený krátce po osvobození
země v roce 1945. V jednotlivých i hromadných hrobech jsou na něm pohřbeny
oběti z policejní věznice gestapa, z terezínského ghetta, z koncentračního tábora
v Litoměřicích a z transportů smrti z Lovosic.
Byl založen v roce 1945 a jsou na něm pochovány oběti z policejní věznice gestapa
v Malé pevnosti, terezínského ghetta a koncentračního tábora v Litoměřicích.
3. Památné místo u Ohře
Pomník a pietně upravené místo připomínají likvidaci uren s popelem obětí
zpopelněných v krematoriu na Židovském hřbitově. V listopadu 1944 zde byla větší
část popela vysypána do řeky Ohře a urny spáleny.
Na tomto místě byly v listopadu 1944 na příkaz SS vysypány do řeky ostatky asi
22 000 obětí, zpopelněných předtím v krematoriu ghetta.

trasa skupin organizovaných CK
trasa individuálních skupin I
trasa individuálních skupin II
trasa individuálních skupin III
parkoviště Památníku Terezín
autobusová zastávka
1 objekty Památníku Terezín
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OBJEKTY PAMÁTNÍKU TEREZÍN

Je možno prohlédnout si areál této bývalé policejní věznice gestapa. V Muzeu
Malé pevnosti je umístěna stálá expozice Malá pevnost Terezín 1940–1945 a stálá
Expozice výtvarného umění Památníku Terezín. V Malé pevnosti se dále nacházejí
stálé expozice Terezín 1780–1939, Koncentrační tábor Litoměřice 1944–1945,
Internační tábor pro Němce, Malá pevnost 1945–1948, příležitostné výstavy a kino.
Informace podávají návštěvníkům průvodci, případně pracovníci archivu.
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V budově se nachází stálá expozice o dějinách terezínského ghetta, kino, prostor
pro příležitostné výstavy, studovna a pracoviště vzdělávacího oddělení, kde jsou
také podávány odborné informace návštěvníkům.
5. Park terezínských dětí
Byl vybudován na památku nejmladších vězňů ghetta jako místo piety a vzpomínek.
6. Židovská modlitebna a replika mansardy
Objekt v dnešní Dlouhé ulici č. 17 byl součástí bloku domů, kde byli v době ghetta
soustředěni vězni pracující v různých dílnách, umístěných především v nedalekém
Bauhofu. V prostoru využívaném dříve především jako sklad, vytvořili pod vedením
učitele židovského náboženství ze Schweinfurtu Artura Berlingera židovskou
modlitebnu s malbami a nápisy obsahujícími pasáže z různých modliteb. Její
unikátní výzdoba se dodnes zachovala na stropě a horních částech stěn.
Zrekonstruovaná půdní ubikace, tzv. mansarda, umožňuje návštěvníkům udělat si
vlastní obrázek o podmínkách, v jakých žili vězni ghetta, kteří měli o trochu víc štěstí
než ostatní a nemuseli sdílet společný prostor přeplněných kasárenských ubikací
s desítkami jiných spoluvězňů.
V bývalém hospodářském stavení na jednom z terezínských dvorků se zachoval
prostor s unikátní původní výzdobou – jedna z modliteben v bývalém ghettu. Nad
ní se nacházejí pozůstatky jednoho z tzv. kumbálků. Jednalo se o malé prostory
na půdách obytných i hospodářských objektů v Terezíně, které byly přeměňovány

10. Kolumbárium
na nouzové ubytování minimálních rozměrů, poskytující malému počtu vězněných
alespoň trochu soukromí. V daném případě šlo nepochybně o příbytek řemeslníků,
kteří byli v uvedeném objektu soustředěni a pracovali v nedalekých ústředních
dílnách ghetta. Nouzový obytný prostor nad modlitebnou naštěstí nebyl později
přestavován a tak bylo možno jej zrekonstruovat do podoby přibližně té, jakou měl
v době ghetta.
7. Bývalá Magdeburská kasárna
Bývalá jezdecká kasárna nesla v době ghetta (1941−1945) název Magdeburská.
V jejich prostorách byly umístěny kanceláře židovské samosprávy ghetta a bydleli
zde její vedoucí představitelé. Patřila rovněž k hlavním místům spojeným s kulturním
děním v ghettu. Na přelomu 20. a 21. století byla rekonstruována a jejich část je
využívána Památníkem Terezín především pro výstavní a vzdělávací činnost.
Dnes je zde umístěno Středisko setkávání, půdní divadlo a návštěvníci mohou
zhlédnout repliku hromadné ubikace vězňů z doby ghetta, jakož i stálé expozice
věnované různým oblastem kulturního dění v ghettu.
8. Železniční vlečka
Zbytky kolejí z bývalé trati spojující terezínské ghetto s nádražím v Bohušovicích nad
Ohří se zachovaly v místech, kde byly odbavovány transporty s vězni.
9. Obřadní místnosti a ústřední márnice ghetta
Pohřebním obřadům sloužily prostory v kasematech u bývalé Bohušovické brány.
Příbuzní a známí se zde mohli shromáždit k modlitbě a vzpomínce konané najednou
u 30 a více rakví s pozůstatky zesnulých. Jedna místnost byla vyhrazena pro obřady
židovské, druhá pro křesťanské. Po obřadu byly rakve se zemřelými odváženy
k pohřbení, později ke spálení v nově postaveném krematoriu. V jejich prostorách
byli shromažďováni zemřelí a probíhaly zde hromadné pohřební obřady.

Do Kolumbária byly ukládány urny s popelem obětí spálených v nedalekém
krematoriu. V závěru 2. světové války odtud byly v rámci snah o zahlazení stop
zločinů spáchaných na židovských vězních na rozkaz komandantury SS odvezeny
a popel zčásti zakopán, zčásti vysypán do řeky Ohře.
Od léta roku 1942 byly oběti z řad vězňů ghetta shromažďovány v části pevnostních
kasemat, kde byla jejich těla omývána a ukládána do rakví, přenášených poté do
sousedních obřadních místností.
V této části bývalého opevnění byly uchovávány ostatky obětí, zpopelněných
v krematoriu ghetta.
11. Židovský hřbitov a krematorium
Židovský hřbitov vznikl záhy po zřízení terezínského ghetta na podzim roku 1941.
Zpočátku se na něm pohřbívalo do jednotlivých hrobů, ale vzhledem k rychle
rostoucí úmrtnosti vězňů se záhy přešlo k pohřbívání do hrobů hromadných. Na
podzim roku 1942 bylo uvedeno do provozu krematorium, kde pak byly oběti
zpopelňovány.
V prostorách krematoria je možno zhlédnout stálou expozici o úmrtnosti
a pohřbívání v ghettu.
12. Hřbitov sovětských vojáků
V těsném sousedství Židovského hřbitova se nachází Ruský hřbitov, kde jsou
pochováni zemřelí váleční zajatci, příslušníci ruské armády, z let I. světové války
a dále Hřbitov sovětských vojáků, kam byli pohřbeni padlí z období osvobozování
Československa v roce 1945.

NÁVŠTĚVNOST OBJEKTŮ
PAMÁTNÍKU TEREZÍN A MĚSTA
TEREZÍN
V rámci svého poslání PT mj. pečuje o místa spojená s památkou
na oběti rasové a politické perzekuce v letech druhé světové války.
Jedná se o více než desítku objektů a památných míst, které mohou
návštěvníci PT navštívit:

5. první zastávka autobusu v Terezíně (na trase Praha – Terezín) je
v blízkosti Malé pevnosti
6. Ve vstupních prostorách Malé pevnosti je také hlavní a jediné
stanoviště průvodců PT, kteří jsou kromě návštěvnického výkladu
schopni podat také základní dějinné informace v různých jazycích.
Tato služba je pro ostatní objekty PT sice také možná, musí však být
vyžádána/objednána odsud.

• Malá pevnost a přilehlý Národní hřbitov
• Muzeum ghetta a přilehlý Park terezínských dětí
• Pietní místo u Ohře

Většina návštěvníků, kteří navštíví Malou pevnost, pokračuje kolem
Národního hřbitova podél hlavní silnice II/608 po mostě přes řeku
Ohře. Tzv. dolní vodní branou vstoupí do (hlavní pevnosti) města
Terezín, kde zpravidla zamíří k blízkému Muzeu ghetta, které je
druhým nejnavštěvovanějším objektem PT a kde je umístěna hlavní
expozice reflektující historii terezínského ghetta (1941–1945).

• Bývalá Magdeburská kasárna
• Židovská modlitebna a rekonstrukce „mansardy“ vězňů
terezínského ghetta
• Železniční vlečka a dům bývalé městské váhy
• Kolumbárium
• Židovský hřbitov a krematorium
• Hřbitov sovětských vojáků
• Krematorium býv. KT Litoměřice

Ostatní objekty a památná místa spravovaná PT jsou navštěvována
v menší míře. Zásadní roli v této skutečnosti hrají zejména časové
možnosti návštěvníků Terezína. Přibližně 75 % návštěvníků PT tvoří
cizinci, kteří do Terezína přijíždějí nejčastěji v rámci organizovaných
zájezdů na půldenní, max. jednodenní návštěvu. Ze široké nabídky
objektů PT, které jsou od sebe většinou podstatně vzdáleny (viz
Mapa objektů a památných míst PT), si tak návštěvníci dle svého
zájmu a časových a fyzických možností zpravidla vyberou, které
objekty navštíví.

Za hlavní a současně nejnavštěvovanější objekty PT lze považovat
Malou pevnost, Muzeum ghetta a Magdeburská kasárna. V těchto
objektech jsou umístěny stěžejní expozice a množství dočasných
výstav, ale i zázemí pro návštěvníky (pokladna, obchod se suvenýry
a publikacemi, sociální zařízení a částečně i občerstvení). Zároveň
jde o objekty, jejichž návštěva je zpoplatněna.
Návštěvnost hlavních objektů v roce 2019
Malá pevnost
Muzeum ghetta
Magdeburská kasárna

7

Poměrně vysokou návštěvnost lze zaznamenat ještě v objektu
bývalých Magdeburských kasáren, který navštíví přibližně 1/3 všech
návštěvníků PT. V Magdeburských kasárnách je umístěno množství
expozic spojených s kulturním životem v bývalém ghettu Terezín
a také atraktivní replika hromadné vězeňské ubikace v bývalém
terezínském ghettu.

• Obřadní místnosti a ústřední márnice ghetta

celkem
282 438
220 671
102 042

1

4
8

Mezi návštěvníky z ČR převládají žáci a studenti základních
a středních škol, jejichž návštěva Terezína je v poměrně vysoké míře
vedena lektory vzdělávacího oddělení PT. Je tedy plně organizovaná
a spojená s edukativním programem, který více než z expozic
čerpá z genia loci daného místa. Pohyb jednotlivců, samostatných
malých skupin a rodin není v rámci objektů PT přesně zmapován.
Předpokládáme však, že i menší skupiny primárně navštěvují
Malou pevnost a Muzeum ghetta a následně si selektivně vyberou
ta místa k návštěvě, která je zajímají nebo která při pohybu po
Terezíně náhodně míjejí.

cizinci mládež cizinci mládež ČR
191 996
102 580
32 405
149 599
73 772
32 347
78 099
35 984
11 945

Vůbec nejnavštěvovanějším objektem PT je Malá pevnost. Tato
skutečnost má několik důvodů:
1. v kontextu historického vývoje Československa bylo z politických
příčin vždy akcentováno téma represálií okupačního režimu
a odboje, tedy obecně témata směřující k historii policejní věznice
v Malé pevnosti Terezín, a to na úkor dějin holocaustu a reflexe
týkající se postavení židovského obyvatelstva a vzniku ghetta

Návštěvníci Terezína mohou kromě PT navštívit i objekty, které
spadají do správy města Terezín a které byly mj. z iniciativy sdružení
„Terezín – město změny“ v posledních letech zrekonstruovány. Tyto
objekty se svým charakterem zaměřují na předválečnou historii
Terezína (opevnění a podzemní chodby, Kavalír 2, Retranchement 5,
kasárna, jízdárna, strážnice tzv. Litoměřické brány etc.) a nabízejí
množství zajímavých expozic, které se v posledních letech dostávají
do povědomí návštěvníků.1

2. návštěvníky láká zachovalost, autentičnost a atmosféra Malé
pevnosti Terezín, jejíž podstatnou část si mohou bez větších
omezení prohlédnout a zhlédnout množství menších i větších
expozic v podstatě na jednom místě

5
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Město Terezín se jako unikátní a dobře dochovaná barokní pevnost
dlouhodobě snaží také o zápis do Seznamu světového dědictví
UNESCO.

3. médii je Terezín v době druhé světové války (bez ohledu na
to, zda se informace vztahují k policejní věznici v Malé pevnosti
nebo k bývalému ghettu ve městě Terezín) nejčastěji prezentován
pohledem na hlavní bránu Malé pevnosti či na bránu s nápisem
„Arbeit macht frei“ v Malé pevnosti, což nepochybně ovlivňuje
rozhodnutí návštěvníka, který objekt prioritně navštíví

1
Dle sdělení zástupce sdružení „Terezín – město změny“ Jiřího Hofmana
tvoří tuzemští návštěvníci zhruba 90 % z celkové návštěvnosti. Ta se v roce 2019
pohybovala kolem 30 000. Nejnavštěvovanějším objektem města Terezín je
Retranchement 5 (10 500), dále Kavalír 2 (6 000) a jízdárna (2 500). Návštěvnosti
objektů města Terezín každoročně napomáhá konání speciálních akcí (Josefínské
slavnosti etc.)

4. lokace hlavního parkoviště PT v blízkosti Malé pevnosti vybízí
k její návštěvě
10
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ZDROJ: https://www.pamatnik-terezin.cz/

1 MUZEUM GHETTA
1.1 HISTORIE A DOSAVADNÍ MUZEJNĚ VÝSTAVNÍ ČINNOST
Úvahy o zřízení Muzea ghetta (MG) ve městě Terezín se objevily již
krátce po osvobození Československa v roce 1945, k jejich realizaci
ovšem došlo až po roce 1989 v podmínkách obnovené demokracie.
Tehdy se podařilo vytvořit první expozici MG, jejíž životnost se
z předpokládaných několika let protáhla na celé desetiletí.
Původně provizorní expozici nahradila současná expozice MG
s názvem Terezín v „konečném řešení židovské otázky 1941 - 1945“,
která byla realizována ve dvou etapách v letech 1999 a 2001. Jako
první vznikla část expozice umístěná v přízemí budovy muzea.
Poskytuje návštěvníkům základní informace o dějinách Terezína
a existenci terezínského ghetta. Jejím stěžejním posláním je ale
připomenutí osudu nejmladších vězňů, z nichž někteří byli umístěni
právě v této budově (chlapecký domov, objekt L 417).
Hlavní, historicko-dokumentární část expozice je umístěna
v prvním patře budovy a byla zpřístupněna v listopadu 2001.
Tvoří ji pět tematických celků. Úvodní část reflektuje vznik a vývoj
protižidovské ideologie vedoucí k mechanismu „konečného řešení
židovské otázky“. Po chronologickém přehledu, který zachycuje
historii ghetta, následuje stěžejní a nejrozsáhlejší část expozice,
jež se snaží zobrazit všechny podoby každodenního života
v terezínském ghettu. Čtvrtá část přibližuje místa spjatá s dalším
osudem terezínských vězňů. Závěr expozice prezentuje dosavadní
výsledky bádání v komplexním přehledu, který obsahuje množství
statistických dat.
Přestože je expozice MG dosud vnímána převážně pozitivně, po
zhruba dvaceti letech její existence vyvstává naléhavá nutnost
její obnovy, resp. realizace zcela nové stálé expozice. Tato
potřeba vychází z několika předpokladů:
- životnost každé expozice je omezená, u stálých expozic se
zpravidla počítá s její existencí na dobu max. 15 - 20 let
- moderní technologie zaznamenaly v posledních letech masivní
rozvoj, na nějž je třeba reagovat, resp. je třeba při realizaci využít
moderních technologií, které současná společnost přirozeně
přijímá a dokáže s nimi pracovat
- přestože zásah do obsahu (editace dat) nebude pravděpodobně
tak masivní, je třeba výrazně korigovat rozsah textů v celé expozici
a zaměřit pozornost na větší využití audiovizuálních (AV) prvků
- z hlediska služeb a zajištění komfortu návštěvníků se dosavadní
expozice a její zázemí jeví jako nedostačující
- stav budovy MG není po technické a stavební stránce uspokojivý
- objekt je památkově chráněný

12

13

1.2 VNITŘNÍ USPOŘÁDÁNÍ MG
Objekt MG je členitý a skládá se v podstatě ze dvou původních
budov, které jsou propojeny a rozšířeny přístavbou ze 70. let.
Stálá expozice je umístěna v hlavní budově (1), a to v levém křídle
přízemí a v celém prvním patře. V pravém křídle přízemí jsou
situovány dvě kanceláře, seminární místnost a malá místnost se
zázemím pro personál PT.
Tato budova je částečně podsklepena (levá část).
Půdní prostor není zrekonstruován a zůstává v současné době
nevyužit.
V druhé původní budově (2) je umístěno z větší části kino se
zázemím pro promítací obsluhu, jevištěm a zákulisím. Zbývající
prostory této budovy tvoří v přízemí tři pokoje se společným
sociálním zázemím a v prvním patře podkrovní byt (vstup do
objektu zvenku).
Tyto dvě původní budovy (1,2) jsou propojeny přístavbou (3), která
v současnosti slouží jako prostor pro dočasné výstavy.

3

V navazujícím přístavku (4) jsou umístěny tři kanceláře, serverovna
a v úrovni pod zemí menší depozitář a jedna místnost. Tyto prostory
nejsou zpřístupněny veřejnosti a slouží zaměstnancům PT.

2

K objektu MG náleží nezastavěná plocha, která je vyplněna zelení
bez dalšího využití (5).
1.3 DOSAVADNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU MG

1

V novodobé historii PT byly stavební úpravy v objektu MG
realizovány vždy v souladu s muzejně výstavní činností PT.
Ke stavebním úpravám zásadního rozsahu tedy došlo v průběhu
90. let, kdy byla vybudována stávající expozice. Částečné opravy
proběhly po povodni v roce 2002. Od roku 2013 mají budovy novou
střechu. Celkový stavební stav konstrukcí je v pořádku. Veškeré
technologické prvky, sítě apod. jsou na samé hranici životnosti. Je
proto nutné počítat s celkovou stavební rekonstrukcí objektu.

4

P

MG
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1.4 NÁVŠTĚVNICKÝ OKRUH V MG

1.5 ÚSKALÍ NÁVŠTĚVNICKÉHO OKRUHU V MG

Do MG se vchází hlavním vchodem (z ul. Komenského), který
současně slouží jako východ. V souvislosti s enormním nárůstem
návštěvnického provozu v posledních letech a s nežádoucím
hromaděním osob ve vstupním prostoru je třeba v budoucnu
oddělit vchod do budovy od východu. Vchod by měl zůstat ten
stávající, z ulice Komenského. Východ je třeba najít jiný, nabízí se
východ z foyeru kinosálu na malý dvorek v ul. Pražská.

Vnitřní prostorové uspořádání MG je vzhledem k již zmíněné
pozdější dostavbě a propojení původních objektů složité, značně
členité a na mnoha místech mimoúrovňové. Stávající vnitřní
dispozice výstavního prostoru vede v hlavní sezóně a v návštěvnické
špičce na některých místech ke kolizím.
Za kritický lze mít vstupní prostor, kde se hromadí návštěvníci
čekající na zakoupení vstupenek, ti, kteří si chtějí prohlédnout
a koupit upomínkové předměty a ti, kteří se chystají k odchodu.

Ve vstupním prostoru se nachází jedna pokladna a odděleně pult
s prodejními předměty.

Problematický je z hlediska hladkého toku návštěvníků také prostor
hlavního schodiště; zejména mezipodesta s koláží obrázků, které si
nelze v klidu a s větším odstupem detailně prohlédnout, a podesta
v prvním patře, kde je umístěn otočný poutač, jenž znesnadňuje
průchod.

Návštěvnický okruh začíná dětskou expozicí umístěnou v přilehlých
dvou místnostech v levém křídle přízemí hlavní budovy (1).
Chodba, která je částečně ještě součástí dětské expozice, vede
k dvouramennému schodišti umístěnému v centrálním prostoru
hlavní budovy (1). V blízkosti schodiště jsou po obou stranách
umístěny toalety. Pravé křídlo schodiště je opatřeno schodišťovou
plošinou pro fyzicky handicapované či jinak pohybově
znevýhodněné návštěvníky. Nad mezipodestou schodiště je
umístěna koláž obrázků především Helgy Hoškové Weissové.

V hlavní sezóně a v době návštěvnické špičky dochází ke kumulaci
návštěvníků také v levé části chodby, v níž je představen první
tematický celek expozice. V přilehlých prostorech (2,3) již běžně
nedochází ke kolizím.
1.6 NÁVŠTĚVNOST A STRUKTURA NÁVŠTĚVNÍKŮ MG

Po zhlédnutí stálé expozice je následný pohyb a setrvání návštěvníků
v MG fakultativní. Návštěvník může zhlédnout dočasnou výstavu
nebo si prohlédnout částečně interaktivní 3D model ghetta Terezín
ve spojovacím prostoru (3) nebo může zhlédnout krátké dobové
filmy dle nabídky v přilehlém kinosálu o kapacitě bezmála 150
míst (2). Z hlediska servisu jsou návštěvníkům k dispozici automaty
(jídlo/pití) s malým posezením v podobě tří stolků v suterénu
a toalety v přízemí.
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Návštěvnost a struktura návštěvníků MG (2017–2019)*1
cizinci
mládež cizinci mládež ČR
rok
celkem
2017
204 808
155 694
80 376
26 189
2018
220 219
167 105
86 382
29 174
2019
220 671
149 599
73 772
32 347

Návštěvníci si mohou zakoupit různé předměty a publikace
u prodejního pultu ve vstupním, resp. současně i výstupním
prostoru a v samoobslužném automatu s pamětními mincemi,
umístěném naproti dámským toaletám.

3
4

5

Národnostní a věková struktura návštěvníků MG je různorodá.
Více než 75% návštěvníků MG tvoří cizinci (Německo, Nizozemí,
Itálie, USA, Španělsko, Dánsko, Izrael, Velká Británie, Švédsko aj.)
a 25% představují návštěvníci z ČR, zejména žáci ZŠ a studenti SŠ.
Z celkového počtu návštěvníků tvoří přibližně polovinu dospělí
a druhou polovinu děti, mládež a studenti.

Prohlídka expozice pro běžné návštěvníky je individuální, bez
výkladu průvodce. Frekventanti vzdělávacích seminářů PT jsou
naopak expozicí provázeni lektorem.

2

2

*
Návštěvnost PT byla v roce 2020 negativně ovlivněna mimořádnou situací v souvislosti
s pandemií Covid-19. Zcela zásadně tak byl narušen dosavadní, mírně se zvyšující trend. Dle předpokladu by
se měla návštěvnost v roce 2021 opět zvyšovat a v následujících letech by se mohla přiblížit dosavadnímu
běžnému stavu.

4

hlavní budova/
přízemí – expozice, vstupní prostor s pokladnou a prodejem, WC (muži/ženy), 2 kanceláře VO, seminární místnost VO, zázemí pro personál PT
		1.patro – expozice, zázemí pro bezpečnostní službu
		sklep – občerstvení s posezením, část sklepů bez využití
		půda – bez využití
druhá budova/
půda – vlevo v 1/4 vzduchotechnika
		půda – ve 2/4 kino s promítací místností, jevištěm, zákulisím
		půda – vpravo v 1/4 podkrovní byt
		přízemí – vpravo v 1/4 tři pokoje se společným sociálním zařízením
		přízemí – ve 2/4 kino s promítací místností, jevištěm, zákulisím
spojovací prostor
dočasné výstavy
přístavek/přízemí
depozitář SO, místnost
tři kanceláře, serverovna, WC pro zaměstnance
nezastavěná plocha zeleň
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kého

Návštěvnost MG je poměrně vysoká a každým rokem má
mírně se zvyšující tendenci. V roce 2019 MG navštívilo celkem
220 671 návštěvníků (viz tab. níže). V hlavní turistické sezóně
(duben – říjen) je měsíční návštěvnost více než 20 000 osob.
V nejsilnějších měsících (zpravidla červenec, srpen, někdy též
duben, květen či září) měsíční počet návštěvníků přesahuje 25 000.

3

s
Komen

Hlavní historicko-dokumentární část expozice je umístěna
v prvním patře hlavní budovy (1). Směr prohlídky expozice je
tematicky i časově určen doleva. Opačný směr prohlídky vpravo
je sice technicky možný, ale z hlediska časové posloupnosti dané
problematiky není logický. Expozice je tematicky rozdělena do
pěti celků, čemuž odpovídá i její prostorové členění (chodba – tři
místnosti – chodba). Jedná se de facto o okruh bez možnosti
odboček a zkratek. Hlavní historicko-dokumentární část expozice
končí u schodiště, tedy v místě, kde začala.

1

á
Pražsk

https://ikaros.cz/poselstvi-kluku-z-ghetta-terezin-pokracuje-na-internetu

2 ZÁMĚR PROJEKTU MG

2.1 EXPOZICE A VNITŘNÍ USPOŘÁDÁNÍ

2.2 ZÁZEMÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY A ZAMĚSTNANCE PT

Záměrem projektu MG je vytvoření nové expozice, tedy současně
navržení moderního expozičního prostoru, vytvoření funkčního
a komfortního zázemí pro návštěvníky a dále zajištění nezbytného
zázemí pro personál a vzdělávací aktivity PT.

- efektivní využití celého objektu MG s ohledem na požadavky PT

- relax zónu (vnitřní/venkovní) se smart prvky

- trasu expozice a celkově tok návštěvníků v objektu MG

- prostor pro odkládání zavazadel návštěvníků

- AV a smart prvky

Součástí tohoto záměru je také revitalizace přilehlých venkovních
prostor. Těmto požadavkům je nutno přizpůsobit adekvátní
stavební a technické úpravy celého objektu. V rámci těchto
stručně vymezených cílů projektu MG je třeba dále rozpracovat
a navrhnout:

- využití dosud nepoužívaných prostor (sklep, půda, venkovní
nezastavěná plocha) s ohledem na zajištění bezbariérového
přístupu)

- v celém výstavním prostoru mobiliář k posezení v adekvátním
rozsahu

- prostory pro dočasné výstavy
V návrhu dispozičního řešení MG je nezbytně nutné zohlednit
bezpečnostní požadavky PT tak, aby byla v maximální míře
zajištěna osobní bezpečnost jeho zaměstnanců a návštěvníků.
PT je z hlediska ohroženosti náboženských cílů v České republice
jedním z nejexponovanějších subjektů. Důvodem je značná
symboličnost místa a vysoká návštěvnost.

2.3 CELKOVÁ VNITŘNÍ REKONSTRUKCE, STAVEBNÍ
A TECHNICKÉ ÚPRAVY
- realizace nových přípojek inženýrských sítí (voda, kanalizace,
elektro, plyn, data). Vodovodní přípojka je v havarijním stavu,
kanalizace také. Plyn v objektu zcela chybí a budova je vytápěna
elektřinou, což představuje značné náklady.
- kompletní rekonstrukce vnitřních rozvodů (voda, kanalizace,
vytápění, vzduchotechnika, elektro, EZS, EPS, CCTV, STA, data)

- kvalitní občerstvení se zázemím pro rodiny
- sociální zařízení odpovídající úrovně a vybavení, vč. přebalovacích
pultů

- stavební úpravy potřebné k rozšíření stávajících prostor
a plynulého toku návštěvníků expozicí (vstupy do budovy,
průchody mezi místnostmi, úprava stávajícího foyeru, přístupové
komunikace, využití stávajícího půdního prostoru v hlavní budově,
možnost nástavby s valbovou, nebo sedlovou střechou nad
přístavkem)

- při revitalizaci venkovních prostor zohlednit cykloturisty
(v souladu s projektem Cyklisté vítáni)
- zázemí pro zaměstnance PT – kustodi a další personál
- zázemí pro vzdělávací aktivity PT

- v návaznosti na předešlé stavební úpravy oprava fasády,
výplňových prvků

- zázemí pro bezpečnostní agenturu

- rekonstrukce kavárny - občerstvení
- řešení kompletní bezbariérovosti objektu, včetně eventuálního
doplnění výtahů
- venkovní úpravy (zahrady, oplocení)
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3 KONCEPCE NOVÉ EXPOZICE
V MG

3.3 TEREZÍNSKÉ GHETTO (1941–1945)

Základem nové expozice v MG budou čtyři hlavní tematické linie,
které na sebe časově i obsahově budou navazovat a doplňovat se:
(1) Pronásledování Židů na území českých zemí v letech 1938- 1945,
(2) Dům L 417 a děti v Terezíně
(3) Terezínské ghetto (1941–1945) a
(4) Terezínské dozvuky.

Stěžejní část nové expozice představí ghetto Terezín v letech
1941 - 1945. Oproti stávající expozici, která ghetto Terezín
prezentovala jako součást systému „konečného řešení židovské
otázky“, se bude nová expozice tematicky více soustředit na
samotné ghetto, jeho obyvatele a život v něm. Zachyceny budou
role komandatury SS a židovské samosprávy v systému vedení
ghetta. Prostřednictvím příběhů několika vybraných osob různých
národností, věku a pohlaví bude nastíněn osud národů, jejichž
zástupci prošli terezínským ghettem.

Okrajově tak budou reflektována témata, z nichž některá nespadají
do časového rámce existence ghetta Terezín (1941–1945),
jsou ale důležitá k pochopení určitých historických souvislostí,
např.: osvobození Terezína a jeho obnova a znovuosídlení, vznik
a vývoj Památníku Terezín, poválečný život osob přeživších
holocaust a vliv jejich prožitku na osudy druhé a třetí generace,
retribuce a potrestání válečných zločinů.

Expozice se bude snažit s maximálním využitím fotografií,
dokumentů, sbírkových předmětů, replik a autentických záznamů
vzpomínek zachytit všední den v ghettu (životní podmínky, hygiena,
náboženské obřady, kultura, práce, volný čas, odboj, ilegální
aktivity, …). Pro snadnější orientaci v prostoru bývalého ghetta
se předpokládá instalace 3D modelu ghetta Terezín s projekcí
(zdůrazněny významné objekty a jejich funkce, měnící se hustota
osídlení ghetta, vznik, vývojové etapy a zánik/osvobození ghetta,
cesta MVČK ghettem za účelem propagace,…).

3.1 PRONÁSLEDOVÁNÍ ŽIDŮ NA ÚZEMÍ ČESKÝCH ZEMÍ
V LETECH 1938–1945
V této úvodní části expozice bude primárně prezentováno
postavení židovského obyvatelstva na území českých zemí před
vznikem ghetta a počátky a průběh cíleného pronásledování
Židů vedoucího k jejich decimaci. Zachycena budou protižidovská
opatření postupně zaváděná od roku 1938 v Říšské župě Sudety
a od roku 1939 v Protektorátu Čechy a Morava, stejně jako reakce
židovského obyvatelstva na tato perzekuční nařízení (odboj, útěky,
sebevraždy, emigrace, první deportace, …).

K zasazení historie ghetta do obecného rámce a k pochopení širších
historických souvislostí bude sloužit časová osa vinoucí se částí
expozice (zachyceny milníky ve vývoji ghetta, paralelní historie).
Pro názornost a snadnější pochopení různých faktů bude hojně
využito jednoduché infografiky.
3.4 TEREZÍNSKÉ DOZVUKY

V závěru tohoto tematického oddílu budou přiblíženy motivy
a přípravy ke vzniku terezínského ghetta a bude objasněna role
jednotlivých náboženských a protektorátních institucí, které byly
zainteresovány v tomto procesu.

V poslední části expozice budou reflektována témata časově
spadající do poválečného období. Pozornost bude soustředěna
na první dny a týdny Terezína po jeho osvobození (repatriace,
potlačení epidemie) a na znovuosídlení města.

3.2 DŮM L 417 A DĚTI V GHETTU TEREZÍN

Terezínské dozvuky se budou snažit zachytit složitou situaci
přeživších při jejich návratu domů a začlenění do společnosti.
Zmíněny budou i zkušenosti a vzpomínky druhé a třetí generace, jíž
se válečné prožitky příbuzných zpravidla hluboce dotkly. Důležitá
část této poválečné sekce bude věnovaná otázkám spravedlnosti
a úsilí o potrestání zločinného jednání v terezínském ghettu.

Další část expozice věnovaná dětem v ghettu Terezín bude
koncipovaná jako výstava „o dětech, pro děti“. Jejím stěžejním
cílem bude seznámit návštěvníky s životem dětí v ghettu
(ubytování, vyučování, péče a vliv vychovatelů na děti, kulturní,
sportovní a jiné aktivity, volný čas, rodina,…) za využití vhodných
výrazových prostředků (např. komiks, glosář, Víte, že…, jednoduchá
infografika) a prvků, které budou svým charakterem blízké
především (ale nejen) dětským návštěvníkům (AV a smart prvky,
fotografie, repliky, srovnávací modely…).

Expozici uzavře stručná historie vzniku Památníku národního
utrpení, později Památníku Terezín, přiblíženy budou první snahy
o připomínání obětí terezínského ghetta.
3.5 VENKOVNÍ PLOCHY

V části dětské expozice budou představeny šťastné i tragické osudy
sedmi dětí z různých zemí, z nichž do ghetta Terezín přijížděly
transporty. Pozornost se zaměří dále na chlapecký domov L 417,
který se nacházel v budově dnešního MG a jehož historie není
dosud v expozicích PT dostatečně zmíněna.

Nedílnou součástí návrhu bude kromě expozic také pojetí
venkovní nezastavěné plochy MG a její zapojení do chodu muzea.
V současnosti se na dvoře budovy MG nachází oplocený Park
terezínských dětí s kašnou a sochou, který je veřejně přístupný.

Součástí dětské expozice zůstane Pamětní síň terezínských dětí,
v níž budou uvedena jména všech dětí, které prošly ghettem
Terezín (s vyznačením jejich osudu přežil/nepřežil). Pamětní síň
dětí představuje a předpokládáme, že bude i nadále představovat
pro návštěvníky jeden z nejsilnějších emocionálních zážitků v rámci
celé expozice (srov. Pinkasova synagoga v Praze nebo Memorial de
la Shoah v Paříži).
Dětskou expozici uzavře připomenutí kresby Petra Ginze
s názvem Měsíční krajina, jejíž kopii v roce 2018 vynesl americký
astronaut Andrew Feustel na Mezinárodní vesmírnou stanici ISS.
Tato ojedinělá událost bude prezentována jako pozitivní odkaz
terezínských dětí pro dnešek.
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PARKOVIŠTĚ A ZAMÝŠLENÉ
INFOCENTRUM PAMÁTNÍKU
TEREZÍN
Součástí soutěžního návrhu bude také návrh infocentra Památníku
Terezín s parkovištěm, které je situováno v těsné blízkosti Malé
pevnosti Terezín a v současnosti je jeho stav včetně zázemí,
při počtu a potřebách návštěvníků Památníku, neuspokojivý a po
technické stránce dlouhodobě nevyhovující.
Vzhledem k tomu, že toto parkoviště bývá pro mnoho návštěvníků
prvním místem, se kterým se v Terezíně setkají, mělo by pro
ně společně s infocentrem vytvořit důstojný, reprezentativní
vstup do celého Památníku. Stěžejním záměrem je z parkoviště
vytvořit centrální orientační stanoviště, které návštěvníkům
poskytne základní informace o Památníku Terezín, jeho objektech
a vzdálenostech mezi nimi, expozicích, výstavách, doprovodných
programech a dalších možnostech, jak ve městě Terezín strávit
čas. Infocentrum by také mělo představovat současnou vrstvu
Památníku Terezín a společně s dalšími objekty předávat ucelený
dojem z návštěvy Památníku Terezín.
V současnosti místo kromě parkovací plochy nabízí využití
sociálního zařízení a bufetové občerstvení v podobě stánkového
prodeje.
Památník Terezín nechal už v roce 2019 zpracovat návrh na
rekonstrukci parkoviště, přičemž hlavními požadavky byly:
1. rekonstrukce parkovací plochy
2. vybudování informačního centra
3. rekonstrukce a rozšíření stávajícího sociálního zařízení
4. vybudování restauračního zařízení s kapacitou cca 50 míst
k sezení
5. revitalizace zeleně.
Na základě tohoto zadání byl vypracován projekt pro stavební
řízení, který je v tuto chvíli předmětem jednání mezi Památníkem
Terezín a Stavebním úřadem. Zpracovaný projekt, který zahrnuje
rozšíření půdorysu stávajícího objektu určeného k rekonstrukci,
je dle sdělení Stavebního úřadu nicméně v rozporu s vodním
zákonem.

P

MG
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PRŮBĚH SOUTĚŽNÍHO DIALOGU
1.

3.

Úterý 10.12.2021 ŽÁDOST O ÚČAST (REGISTRACE)

Vypracovaná zadávací dokumentace a veškerá komunikace bude
probíhat prostřednictvím elektronických prostředků, emailových
adres, datových stránek a prostřednictvím elektronického nástroje.

Žádost o účast (registrace) musí být podána v elektronické
podobě prostřednictvím Národního elektronického nástroje NEN
do 14:00, dne 10.12.2021.

NÁLEŽITOSTI K ODEVZDÁNÍ ŽÁDOSTI O ÚČAST (REGISTRACE) - VYPLNĚNÁ PŘÍLOHA Č. 1:

1.

ÚVODNÍ STRANA

Název studia/týmu
a vaše kontaktní údaje

Pátek 21. 1. 2022 WORKSHOP I

V rámci I. workshopu proběhne prohlídka budovy a prezentace záměru zadavatele spojená s diskusí.

4.

Pátek 25. 3. 2022 WORKSHOP II

V rámci workshopu II proběhne digitální prezentace rozpracovaných návrhů před komisí a experty.

NÁLEŽITOSTI K ODEVZDÁNÍ ROZPRACOVANÝCH NÁVRHŮ PRO WORKSHOP II:
1. PREZENTACE
•

2.

3.

ČESTNÁ
PROHLÁŠENÍ I.

REFERENCE

Prokázání Základní způsobilosti dle článku
7.2

Prokázání Profesní způsobilosti dle článku 7.4

2. PORTFOLIO A3 NA ŠÍŘKU

Prokázání Technické kvalifikace dle článku
7.6
seznam významných projektů. Realizovaný,
kolaudovaný nebo s vydaným stavebním
povolením za posledních 10 let.

Alespoň jednu (1) realizaci novostavby, rekonstrukce nebo transformace budovy občanského
vybavení nebo stavby pro administrativu nebo
stavby pro shromažďování většího počtu osob
ve smyslu vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru
nemovitostí (její příloha č.4), ve znění pozdějších předpisů.

Za realizaci lze pro tento účel považovat také
nehotový projekt, na který již bylo vydáno
stavební povolení.

2.

obsah dle účastníků zhruba
odpovídající požadavkům na portfolio

Pondělí 10. 1. 2022 PROFESNÍ PŘÍSTUP K ŘEŠENÍ ZAKÁZKY

Účastníci, kteří splní podmínky definované v rámci Žádosti o účast
(registraci), budou vyzvaní k podání Profesního přístupu k řešení
zakázky. Odevzdání proběhne elektronicky prostřednictvím NEN
do 10. 1. 2022 do 14:00.

Účastníci popíší přístup k určeným aspektům řešení veřejné zakázky (1) architektonická kvalita řešení; (2) funkčně-provozní členění.
Každý doporučený přístup bude odůvodněn.

NÁLEŽITOSTI K ODEVZDÁNÍ PROFESNÍHO PŘÍSTUPU K ŘEŠENÍ ZAKÁZKY:
Předběžné stanovení rozsahu:

Profesní přístup k řešení zakázky bude představovat sešit
A3 vyplněný dle vzoru, který je Přílohou č. 3 této zadávací
dokumentace. Každý aspekt návrhu bude na jedné dvoustránce,
součástí budou fotografie či plány a schémata reálných příkladů
uplatnění, vše v českém / anglickém jazyce. Z hlediska relevance
je přitom podstatné, aby alespoň jedna osoba z autorského
týmu dodavatele byla zároveň autorem nebo spoluautorem
projektů použitých příkladů (ilustrací) stavby či jejich návrhů.

Pro vysvětlení přístupu k určeným aspektům bude pro každý
aspekt vybrán jeden projekt autorského týmu. Architektonická
kvalita řešení tak bude popsána na jednom projektu a funkčněprovozní členění na druhém projektu.
U každého projektu budou přiloženy grafická zobrazení,
fotografie realizace a textový popis v rozsahu 1000 znaků včetně
mezer - s uvedením uskutečněných projekčních fází, doby
provedení, včetně doby realizace, zpřístupnění a investičních
nákladů.
Předložené materiály musí zprostředkovat ucelenou představu
o celkové koncepci, o prostorovém uspořádání a konstrukčním
řešení s důrazem na udržitelnost projektu. Dále bude předložena
představa o materiálovém řešení a přístupu k interiéru.
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•

•

5.

PROVOZNÍ A PROSTOROVÁ
SCHÉMATA (alespoň 3) Axonometrická zobrazení užívání budovy

zvolí perspektivu nebo axonometrii
a kterou část projektu se rozhodnou
v tomto zobrazení představit
•

EXTERIÉR zákres do libovolné fotografie

•

SITUACE parter v měřítku 1:500
vazby budovy na nejbližší okolí

•

PŮDORYSY 1:200 zobrazující řešení
provozů a jejich návaznosti

INTERIÉR záleží na účastnících, zda

•

POHLEDY 1:200 zobrazující řešení
provozů a jejich návaznosti

•

ŘEZY 1:200 zobrazující řešení provozů a jejich návaznosti

•

POPIS popis zvoleného architektonického, konstrukčního a materiálového řešení, popis technologií
a energetického konceptu ve vztahu
k předchozím aspektům

•

PROPOČET investičních nákladů

•

ŘEZY 1:200 zobrazující řešení provozů a jejich návaznosti

•

POPIS popis zvoleného architektonického, konstrukčního a materiálového řešení, popis technologií
a energetického konceptu ve vztahu
k předchozím aspektům

•

FASÁDA detail v měřítku 1:20

•

PROPOČET investičních nákladů

Pátek 2. 5. 2022 ODEVZDÁNÍ NABÍDEK

Odevzdání nabídek do 2. 5. 2022, 14:00.
NÁLEŽITOSTI K ODEVZDÁNÍ NABÍDEK
1. CENOVÁ NABÍDKA PROJEKČNÍCH
PRACÍ
2. PORTFOLIO A3 NA ŠÍŘKU
•

•

PROVOZNÍ A PROSTOROVÁ
SCHÉMATA (alespoň 3) Axonometrická zobrazení užívání budovy
INTERIÉR záleží na účastnících, zda
zvolí perspektivu nebo axonometrii
a kterou část projektu se rozhodnou
v tomto zobrazení představit

•

EXTERIÉR zákres do fotografie
(viz. Soutěžní podklady "Zákresová
fotografie")

•

SITUACE parter v měřítku 1:500
vazby budovy na nejbližší okolí

•

PŮDORYSY 1:200 zobrazující řešení
provozů a jejich návaznosti

•

POHLEDY 1:200 zobrazující řešení
provozů a jejich návaznosti

3. PANELY PRO VEŘEJNOU PREZENTACI NÁVRHU

PANEL 2) zákresy do fotografií exteriéru, vizualizace řešení
interiéru

Grafická vyjádření doporučujeme uspořádat na 5 panelů
formátu B1 na výšku .

PANEL 3) jednotlivé půdorysy se základními kótami, 1 :100,
veškeré pohledy, 1:100, specifické řezy, 1:100.

Panely budou moci obsahovat další libovolná vyjádření nad
rámec zde uvedený.

PANEL 4) libovolným způsobem prezentace expozice

Doporučený obsah PANELŮ

PANEL 5) axonometrie konstrukčního řešení, specifické detaily ( nosné konstrukce, popř. jiné), 1:20, schéma původních
a nových konstrukcí a prvků stavby

PANEL 1) nadhledová axonometrie nebo perspektiva zobrazující
objekt včetně řešeného okolí, půdorys 1NP v širší situaci včetně
okolí s vyznačenými vstupy do objektu, 1:500
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SEZNAM SOUTĚŽNÍCH PODKLADŮ A PŘÍLOH
Mapový podklad (dwg)
Výkresy stávajícího stavu (dwg, jpg)
Fotodokumentace (jpg)
Ortofotomapa (jpg)
Tabulky bilancí k vyplnění základních ukazatelů stavby (xls)

PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ
květen 2022			
květen 2022
		
únor 2023			
leden 2024			
červen 2025			
listopad 2025			

ukončení soutěžního dialogu + výběr dodavatele
zahájení projekčních prací
odevzdání stavební dokumentace a zahájení stavebního řízení
zahájení stavebních prací
dokončení stavebních prací a zahájení montáže expozice
otevření Muzea

CCEA MOBA

