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1. Definice pojmů 

 „Vyhlašovatel“ Město Červený Kostelec 

„Účastník soutěže“ fyzická či právnická osoba, která podá svůj soutěžní návrh a 
splní kvalifikační předpoklady a podmínky soutěže 

„Soutěžní návrh“ dokument specifikovaný v bodě 5 soutěžních podmínek 

„Grafická značka/logotyp“ označení vyhlašovatele ve speciálním grafickém provedení, 
jehož navržení je předmětem této soutěže 

 „Jednotný vizuální styl“ soubor firemních materiálů a tiskovin vyhlašovatele, jejichž 
navržení je předmětem této soutěže 

2. Předmět soutěže 

Předmětem veřejné soutěže je návrh jednotného vizuálního stylu, jehož základem bude grafická 
značka pro město Červený Kostelec. Grafická značka by měla být buď kombinovaná, tzn. 
z grafického symbolu a logotypu, nebo typografická, z logotypu vytvořeného originálním 
typografickým zpracováním slovního označení města „Červený Kostelec“. Grafická značka tvořená 
grafickým symbolem a logotypem by byla navržena tak, aby mohly být její jednotlivé části (tj. text a 
obraz) používány samostatně i ve spojení. Značka a logotyp nebudou nahrazovat existující symboly 
města – znak a prapor města. 

Soutěž je vyhlášena jako veřejná neanonymní dvoukolová. Je určena fyzickým i právnickým 
osobám se zastoupením fyzických osob (dále jen „soutěžící“), které řádně vyplní přihlášku a dodrží 
všechny podmínky soutěže. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci vyhlašovatele, členové hodnoticí 
komise a osoby jim blízké. 

3. Podmínky soutěže 

Soutěžící předloží vyhlašovateli soutěžní návrh splňující požadavky zadání, čestné prohlášení o 
realizaci alespoň jedné zakázky podobného charakteru (bod 4) a řádně vyplněnou a podepsanou 
písemnou přihlášku (Příloha 1) nejpozději 15. 9. 2015 do 12.00 hodin. Tento termín se 
považuje za uzávěrku prvního kola soutěže. Přihláška spolu se soutěžním návrhem musí být do 
uvedené doby doručena na adresu vyhlašovatele: Město Červený Kostelec, náměstí T. G. Masaryka 
120, 549 41 Červený Kostelec. Soutěžní návrhy je možno doručit prostřednictvím držitele poštovní 
licence nebo osobně na podatelně v budově Městského úřadu Červený Kostelec, náměstí T. G. 
Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec v pracovních dnech v pracovní době (po 8-12, 13-17, út 8-
11, 13-15, st 8-12, 13-16, čt 8-11, 13-15, pá 8-11) 

Za čas podání soutěžního návrhu odpovídá soutěžící. Vyhlašovatel neodpovídá za zdržení zaviněné 
poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. Za čas podání soutěžního návrhu se přitom 
považuje její fyzické převzetí oprávněnou osobou. 

Soutěžící doručí svou přihlášku spolu se soutěžním návrhem v řádně uzavřené obálce nebo obalu 
označené „Soutěž, jednotný vizuální styl města Červený Kostelec – neotvírat“. 

Soutěžní návrh bude zpracován v českém jazyce a podán v jednom vyhotovení. Přihlášky a soutěžní 
návrhy, které budou vyhlašovateli doručeny v rozporu s těmito požadavky, vyhlašovatel do soutěže 
nezařadí.  

Soutěžící svým podpisem na přihlášce dávají najevo souhlas s podmínkami soutěže 
a s bezúplatným vystavením soutěžních prací a jejich následným publikováním. Rovněž tím udělují 
vyhlašovateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním svých údajů za podmínek vyplývajících 



z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění). 

Vyhlašovatel se zavazuje k ochraně autorských práv a prohlašuje, že nezneužije žádný ze soutěžních 
návrhů, ani jeho části. 

4. Kvalifikační předpoklady 

Soutěžící musí splnit následující základní kvalifikační předpoklad: ve formě podepsaného 
čestného prohlášení uvede alespoň jednu realizovanou zakázku podobného 
charakteru (komplexní vizuální styl subjektu či organizace) s uvedením data realizace a přesných 
kontaktních údajů objednatele této zakázky. 

5. Požadovaný rozsah a zpracování soutěžních návrhů pro první kolo 

Zájemce o účast v soutěži předloží vyhlašovateli nejméně 1 soutěžní návrh, maximálně 
3 soutěžní návrhy. Pokud soutěžící předkládá více než jeden návrh, označí každý z návrhů číslem 
či specifickým názvem. Každý soutěžící předloží soutěžní návrh ve formátu A2, adjustovaný na tuhé 
lehké podložce (nejlépe kapa): v základním barevném i černobílém provedení (negativ – pozitiv) 
níže specifikovaných variant grafické značky, v rozměru 150 × 150 mm a ve zmenšení na minimální 
rozměr 15 × 15 mm (rozměry jsou přibližné, předložený návrh nemusí mít čtvercový tvar). Dále 
každý soutěžící předloží níže specifikovaný dokument A4 (filozofie návrhu). 

Formát A2: 
1) grafická značka Města Červený Kostelec v určeném rozměru 150 x 150 mm 
2) grafická značka Města Červený Kostelec v originální velikosti 
 a) barevná varianta 
 b) černobílá varianta – pozitiv 
 c) černobílá varianta - negativ 
3) grafická značka Města Červený Kostelec v minimální určené velikosti 15 mm x 15 mm 
4) v  případě „kombinované“ grafické značky (tj značky tvořené kombinací textu a obrazu) 
požadujeme doplnit:  

a) varianta použití samotného logotypu - logotyp vytvořený originálním typografickým 
zpracováním slovního označení „Červený Kostelec“ 
b) varianta použití samotného obrázku 

 
* Na zadní straně každé části návrhu je třeba čitelně uvést autora návrhu 
 
Dokument A4 (text): 
Stručný popis geneze a filozofie daného návrhu (tvarosloví) 
 

* Všechny návrhy boudou předloženy současně v elektronické podobě na jednom nosiči CD/DVD 
ve formátu PDF. 

6. Hodnoticí komise 

Soutěžní návrhy posoudí a vyhodnotí hodnoticí komise jmenovaná vyhlašovatelem ve složení: 

• Ing. Rostislav Petrák, starosta města  
• Mgr. Tomáš Kábrt, odbor informatiky MěÚ Červený Kostelec, redaktor 
Červenokosteleckého zpravodaje 

• Tomáš Šimek, ředitel Městského kulturního střediska Červený Kostelec 
• MgA. Petr Vlček, grafik 



• MgA. Zuzana Viková, výtvarnice 
• MgA. Viktor Vlach, architekt 
• Andrea Vojtěchová, grafička    

Sekretářem soutěže byl jmenován Ing. arch. Marek Wajsar, architekt města Červený 
Kostelec.      

Sekretář eviduje soutěžní návrhy, vypracuje jejich seznam, připraví je k hodnocení a kontroluje 
dodržení podmínek soutěže.  

Hodnoticí komise rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. 

7. Kritéria hodnocení v prvním kole 

Hodnoticí komise bude návrhy posuzovat podle následujících kritérií: 

• splnění požadavků dle zadání, 
• celková výtvarná úroveň řešení, 
• původnost soutěžní práce, 
• jednoduchost, srozumitelnost/čitelnost a nadčasovost, 
• možnost zmenšení na velikost 15 × 15 mm, 
• možnost využití pro polygrafické zpracování i na označení trojrozměrných a reliéfních předmětů. 

8. Vyhodnocení prvního kola soutěže 

Hodnocení prvního kola soutěžních návrhů se uskuteční v týdnu od 15. 9. 2015 
do 22. 9. 2015. Ze soutěžních návrhů splňujících stanovené požadavky na obsah a formu vybere 
hodnoticí komise na základě hodnoticích kritérií nejvýše pět nejzdařilejších návrhů, které 
postoupí do druhého kola soutěže.  

Výsledky prvního kola soutěže oznámí vyhlašovatel všem soutěžícím písemně nejpozději do 10 dnů 
od jeho vyhodnocení. 

9. Požadovaný rozsah a zpracování soutěžních návrhů pro druhé kolo 

Druhého kola soutěže se může zúčastnit pouze soutěžící, jehož soutěžní návrh byl vybrán hodnotící 
komisí v prvním kole soutěže. 

Podmínkou účasti ve druhém kole soutěže je předložení návrhů níže uvedených částí jednotného 
vizuálního stylu města Červený Kostelec, které budou postaveny na práci s grafickou značkou a její 
aplikaci: 

a) grafická značka 
b) základní font značky/logotypu 
c) hlavičkový papír Městského úřadu Červený Kostelec (barevná i černobílá varianta) 
d) vizitka starosty města 
e) univerzální šablona pro jednotný styl vyhlášek    
f) návrh plakátu pro Divadelní festival v Červeném Kostelci (Východočeská přehlídka amatérského 
činoherního a hudebního divadla, koná se tradičně na přelomu března a února, 
www.cervenykostelec.cz/festivaly/divadelni-festival) 
 
Všechny výše uvedené části jednotného vizuálního stylu města Červený Kostelec budou předloženy 
v podobě portfolia v A4 ve 3 výtiscích a v elektronické podobě v jednom souboru formátu PDF na 
jednom nosiči CD/DVD.  



10. Kritéria hodnocení v druhém kole 

Hodnoticí komise bude návrhy posuzovat podle následujících kritérií: 

• splnění požadavků dle zadání, 
• celková výtvarná úroveň řešení, 
• původnost soutěžní práce, 
• jednoduchost, srozumitelnost/čitelnost a nadčasovost, 
• možnost zmenšení na velikost 15 × 15 mm (v případě značky a logotypu), 
• možnost využití pro polygrafické zpracování i na označení trojrozměrných a reliéfních předmětů. 
 

11. Vyhodnocení druhého kola soutěže   

Hodnocení výše uvedených návrhů bude probíhat v termínu uvedeném vyhlašovatelem písemně ve 
zprávě o vyhlášení výsledků prvního kola. Předpokládaná lhůta je 21 dnů od vyhlášení výsledků 
prvního kola. Soutěžní návrh bude doručen na adresu Město Červený Kostelec, náměstí T. G. 
Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec a označen v souladu s požadavky pro první kolo. Návrhy, 
které budou vyhlašovateli doručeny v rozporu s těmito požadavky, vyhlašovatel do soutěže 
nezařadí. Hodnoticí komise ve druhém kole soutěže vyhodnotí na základě hodnoticích kritérií pro 
druhé kolo (bod 10) nejlepší návrh. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo v případě potřeby písemně svolat společnou schůzku se všemi 
postupujícími do druhého kola. 

12. Vyhlášení výsledků soutěže 

Vyhlašovatel na základě vyhodnocení komise vyhlásí vítěze soutěže. Vyhlašovatel si vyhrazuje 
právo nevyhlásit žádnou z prací jako vítěznou. Rozhodnutí vyhlašovatele je konečné a nelze se proti 
němu odvolat, ani je podrobit soudnímu přezkumu. 

Všem soutěžícím budou bezprostředně po vyhlášení vítěze soutěže oznámeny výsledky soutěže. 
Vyhlašovatel zveřejní výsledky soutěže také na svých internetových stránkách. 

13. Následná spolupráce 

Vítěz soutěže předloží ve stanovené lhůtě kompletní Manuál jednotného vizuálního stylu města 
Červený Kostelec v knižní či kroužkové (spirálové) vazbě minimálně ve třech vyhotoveních ve 
formátu A4 a rovněž v elektronické podobě na CD/DVD ve formátu PDF. Dílčí části jednotného 
vizuálního stylu města Červený Kostelec budou předány v elektronické podobě v originálních 
formátech (např. doc, ppt, cdr.) z důvodu jejich užití. 

Přesná a závazná specifikace obsahu Manuálu jednotného vizuálního stylu města Červený Kostelec 
je uvedena v Příloze 2, která je nedílnou součástí soutěžních podmínek. 

 

14. Náklady soutěžících na účast, skicovné a ceny 

Náklady, které vznikly soutěžícímu v souvislosti s účastí v soutěži, nese tento soutěžící. 

Každému soutěžícímu, který postoupí do 2. kola a splní podmínky druhého kola soutěže (bod 9), 
uhradí vyhlašovatel skicovné ve výši 3000 Kč za každý soutěžní návrh, který byl vybrán do 



druhého kola soutěže a byl rozpracován podle stanovených požadavků. V případě, že soutěžící 
nerozpracuje soutěžní návrh podle těchto požadavků, nárok na skicovné mu nevznikne. V případě 
vítěze soutěže je skicovné zahrnuto v ceně za vítězství v soutěži. 

Vítěz soutěže obdrží odměnu ve výši 25 000 Kč (U fyzické osoby z částky bude před 
odevzdáním vítězi odečtena 15 % daň podle § 10 odst. 1 písm. ch) srážková daň 15% podle § 36 odst. 
2 písm. l) zák. č. 586/1992 Sb.). Vítězi soutěže vznikne dnem doručení výsledků soutěže povinnost 
uzavřít s vyhlašovatelem bez zbytečného odkladu licenční smlouvu podle § 2358 a násl. zák. č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Touto smlouvou vítěz soutěže postoupí 
vyhlašovateli výhradní a neomezenou licenci ke všem způsobům užití značky a logotypu. Zároveň s 
ním vyhlašovatel uzavře v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, 
smlouvu o dílo na vytvoření kompletního Manuálu jednotného vizuálního stylu města Červený 
Kostelec za smluvní odměnu ve výši 70 000 Kč bez DPH. Termín pro předání díla bude 
stanoven ve smlouvě po vzájemné dohodě. Předpokládaná lhůta je 2 měsíce od vyhlášení výsledků 
2. kola soutěže. Specifikace díla (manuálu) je uvedena v Příloze 2, která je nedílnou součástí 
podmínek soutěže. 

15. Navrácení soutěžních návrhů 

Vyhlašovatel se zavazuje vrátit soutěžícímu všechny jím předložené soutěžní návrhy, pokud o to 
soutěžící požádá. Nepožádá-li soutěžící o vrácení soutěžního návrhu do 14 dnů od vyhlášení 
výsledků soutěže, není vyhlašovatel povinen mu po uplynutí této lhůty jeho soutěžní návrh vrátit. 

16. Odvolání soutěže a změna podmínek 

Vyhlašovatel je oprávněn odvolat soutěž, pokud se v jejím průběhu vyskytnou důvody hodné 
zvláštního zřetele, pro které nelze na vyhlašovateli požadovat, aby v soutěži pokračoval. 
Vyhlašovatel si na základě § 1774 obč. zákoníku vyhrazuje právo změnit uveřejněné podmínky 
soutěže. V takovém případě je povinen všechny účastníky soutěže o změně písemně neprodleně 
informovat. 

17. Vzájemný styk mezi vyhlašovatelem a soutěžícími 

Písemnosti vůči vyhlašovateli lze doručit osobně, prostřednictvím osoby, která provádí přepravu 
zásilek (kurýrní služba), nebo prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního 
předpisu. 

Vyhlašovatel doporučuje soutěžícím se před podáním přihlášky podrobně seznámit s kompletními 
soutěžními podmínkami. Pokud soutěžící v soutěžních podmínkách narazí na případné nejasnosti, 
může si vyjasnit veškerá sporná místa v průběhu stanovené lhůty, a to formou písemného dotazu 
adresovaného kontaktní osobě vyhlašovatele (sekretář soutěže). Tento dotaz musí být doručen 
nejpozději 12 dnů před uplynutím lhůty pro podání soutěžních návrhů. Vyhlašovatel tazateli odpoví 
na dotaz písemně. Na dotazy učiněné po stanovené lhůtě vyhlašovatel není povinen odpovědět. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Vyhlašovatel: 
Město Červený Kostelec,  
Adresa: náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec  
IČ 00272566 
 
 
Osoba oprávněná jednat za vyhlašovatele 
Ing. Rostislav Petrák, starosta města Červený Kostelec 
 
Kontaktní osoba 
Ing. arch. Marek Wajsar, sekretář soutěže 
telefon: 733 575 544 
e-mail: wajsar@kontexty.cz 
 
Červený Kostelec 17. 7. 2015 
 
Ing. Rostislav Petrák, starosta města 

18. Přílohy 

1 Přihláška k veřejné neanonymní soutěži na vytvoření jednotného vizuálního stylu města 
Červený Kostelec 
2 Specifikace obsahu Manuálu jednotného vizuálního stylu města Červený Kostelec 
3 Dosavadní propagační materiály města Červený Kostelec – PDF 
4 Výběr z informačních panelů k výstavě 650 let Města Červený Kostelec – PDF, vyvěšeno spolu 
s podmínkami na www.cervenykostelec.cz/soutez-jednotny-vizualni-styl-mesta-cerveny-kostelec 
5 Inspirační podněty z Komise architektury, urbanismu a rozvoje města při radě města Červený 
Kostelec 
6 Ukázky grafických značek, které považujeme za zdařilé – PDF 
7 Zajímavé odkazy – Microsoft Word 



Příloha č. 1 

 
Přihláška k neanonymní veřejné soutěži na vytvoření 
jednotného vizuálního stylu města Červený Kostelec 

 
 
1. SOUTĚŽÍCÍ – Autor (fyzická osoba)  
  
jméno, příjmení, titul: …………………………………………………. 
 
datum narození:                …………………………………………………. 
 
 
2. Kontakt na autora, předkladatele návrhu  
 
adresa (včetně PSČ)   ……………………………..................................... 
 
e-mail:  …………………………………………………. 
 
tel:   …………………………………………………. 
 
Web, ID ISDS (nepovinné):   …………………………….  
 
 
Prohlašuji, že přihlašuji vlastní originální návrh a k přihlášce přikládám ………..ks soutěžních 
návrhů (pokud je více než jeden, je každý návrh označen číslem či specifickým názvem), 
označených na rubu názvem autora návrhu, jeden nosič CD/DVD (s návrhem/návrhy ve 
formátu PDF) a podepsané čestné prohlášení s uvedením alespoň jedné realizované zakázky 
podobného charakteru (komplexní vizuální styl subjektu či organizace) s uvedením data 
realizace a přesných kontaktních údajů objednatele této zakázky (bod 4 soutěžních 
podmínek). 
 
Podpisem přihlášky vyslovuji souhlas se soutěžními podmínkami stanovenými 
vyhlašovatelem s a s bezúplatným vystavením soutěžních prací a jejich následným 
publikováním. Rovněž tím udělují vyhlašovateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním svých 
údajů za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění). 

 
V ………………..    dne …………………………..2015     
 
 
………………………………………………………………………………..                                   ……………………….. 
Jméno a příjmení oprávněné osoby (hůlkovým písmem)                                                Podpis 
 
 
 
Odškrtávací seznam 
 
 Přihláška 
 Návrh/návrhy A2 (bod 5) 
 Dokument A4 – filozofie návrhu (bod 5) 
 CD/DVD 
 Čestné prohlášení s uvedením alespoň jedné realizované zakázky podobného 

charakteru (bod 4) 



Přihláška k neanonymní veřejné soutěži na vytvoření 
jednotného vizuálního stylu města Červený Kostelec 

 
 

1. SOUTĚŽÍCÍ – AUTORSKÝ KOLEKTIV (právnická osoba)  
  
název (firma) : …………………………………………………. 
 
statutární zástupce:   …………………………………………………. 
 
adresa sídla:                …………………………………………………. 
 
IČ:                                   …………………………………………………. 
 

2. Kontaktní osoba  
 
jméno:   …………………………………………………. 
 
e-mail:    …………………………………………………. 
 
tel:     …………………………………………………. 
    
Web, ID ISDS (firma)          ………………………………………………….  
 
 
Jménem ………………………………………....(název právnické osoby) prohlašuji, že přihlašuji 
originální návrh autorského kolektivu a k přihlášce přikládám ………..ks soutěžních návrhů 
(pokud je více než jeden, je každý návrh označen číslem či specifickým názvem), označených 
na rubu názvem autora návrhu, jeden nosič CD/DVD (s návrhem/návrhy ve formátu PDF) a 
podepsané čestné prohlášení s uvedením alespoň jedné realizované zakázky podobného 
charakteru (komplexní vizuální styl subjektu či organizace) s uvedením data realizace a 
přesných kontaktních údajů objednatele této zakázky (bod 4 soutěžních podmínek). 
 
Prohlašuji, že k přihlášenému autorskému dílu má ………………………………………… (název 
právnické osoby) příslušná oprávnění dle autorského zákona. Podpisem přihlášky vyslovuji 
souhlas se soutěžními podmínkami stanovenými vyhlašovatelem s a s bezúplatným 
vystavením soutěžních prací a jejich následným publikováním. Rovněž tím udělují 
vyhlašovateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním svých údajů za podmínek vyplývajících 
z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění). 

 
V ………………..    dne …………………………..2015     
 
 
………………………………………………………………………………..                                   ……………………….. 
Jméno a příjmení oprávněné osoby (hůlkovým písmem)                                                Podpis 
 
 
Odškrtávací seznam 
 
 Přihláška 
 Návrh/návrhy A2 (bod 5) 
 Dokument A4 – filozofie návrhu (bod 5) 
 CD/DVD 
 Čestné prohlášení s uvedením alespoň jedné realizované zakázky podobného 

charakteru (bod 4) 



Příloha č. 2   
Specifikace obsahu Manuálu jednotného vizuálního stylu města Červený Kostelec - Rozsah a 
forma grafických výstupů 
 

Součástí předmětu díla je grafický návrh a řešení technického zpracování následujících 
položek:  

1. Značka/logotyp, městské symboly, písmo: 
Značku a logotyp města v provedení barevném (včetně specifikace barevné škály), ve 
stupních šedi a černobílém. Pravidla pro umisťování značky v grafických výstupech, 
proporční schéma a doporučené rozměry značky.  
Součástí manuálu budou také pravidla pro užití stávajících městských symbolů. 
Manuál bude dále určovat základní a doplňkovou barevnost tiskovin a specifikaci 
fontů: základní písmo, doplňkové písmo, písmo slavnostní tiskoviny a písmo pro 
elektronickou komunikaci.  

2. Administrativní tiskoviny: 
Vizitka, dopisní obálky (formát DL, C5, C6), návrh pro frankovací stroj, hlavičkový 
papír barevný a černobílý, prezentační desky barevné s chlopněmi. 
Dále tiskoviny pro zasedání zastupitelstva města: pozvánka A4 a plakát A2, 
univerzální pozvánka formátu DL barevná a černobílá ve variantách pro celobarevný 
tisk i ofsetový tisk.  
Razítka pro město i městský úřad – kulatá a obyčejná.  

3. Elektronická média: 
E-mailová komunikace: zápatí e-mailu. 
Webové stránky: grafický návrh domovské stránky a jeden příklad podstránky 
s převahou textu a jeden příklad stránky s fotogalerií s přihlédnutím ke struktuře a 
systému současných webových stránek. 

4. Slavnostní tiskoviny: 
Diplom, čestné uznání, čestné občanství, poděkování, blahopřání – formát A4. 
Tvrdé velké desky na slavnostní tiskoviny a volitelně též malé desky na slavnostní 
tiskoviny.  
Slavnostní pozvánka s lomem pro vložení do obálky DL.  

5. Propagační tiskoviny: 
Leták skládaný – titulní strana a vnitřní strana, formát 99 x 110 mm, titulní strana 
vázané brožury A5,  
Vzorová inzerce v tištených i elektronických médiích; 
Obálka Červenokosteleckého zpravodaje a základní grafická osnova vnitřní stránky. 

6. Orientační systém: 
Venkovní směrové tabule (varianta pro upevnění na levé a pravé straně) v rozlišení na 
turistické a ostatní informace.  
Vývěsky městského úřadu.  
Vnitřní orientační systém v rámci městského úřadu: informační panel při vstupu do 
obou budov městského úřadu a vizitky ke dveřím jednotlivých kanceláří.  

7. Vozový park: 
Označení automobilů městského úřadu a městské policie. 

8. Dárkové a prezentační předměty: 
Poznámkový blok A5 a A4 – titulní list a vnitřní list (varianta čistá, s linkami, 
čtverečkovaná). 
Tričko, papírová a látková taška, propiska. 
 

Dokument bude obsahovat komentář a pravidla užití k jednotlivým položkám.  



Současné propagační materiály Červeného Kostelce 

 Červenokostelecký zpravodaj 

 

 Web města 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Vizitky 

 
 

 

 Brožura o Červeném Kostelci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pozvánka na ZM, besedu o strategickém plánu, titulní strana rozpočtu města 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 5 ___ inspirační podněty z Komise architektury, urbanismu a rozvoje města 
při radě města Červený Kostelec 

* Následující body vznikly na základě diskuse členů komise o identitě města. Při zpracování vizuálního 
stylu města nemusí být zohledněny, nejsou závazné, chápeme je pouze jako možné vodítko či 
inspiraci. Doporučujeme autorovi, aby s městem seznámil i osobně. 

___ přírodní ráz, město oceňované pro okolní krajinu 

___ hojnost rybníků v okolí 

___ tradice textilního průmyslu  

___ město kultury 

___ barokní kostel sv. Jakuba Většího, dominanta, červená barva 

___ sociální péče, Charita, hospic 

___ dobrá poloha města – blízko k významným místům 

___ vyváženost (od všeho trochu, vesnice x město) 

___ zemitost – půda (červené půdy permokarbonu – od toho označení města) 

___ modernistická architektura, kubismus, obloučkový dekorativismus, funkcionalimus … 

___ Božena Němcová 

 

 

Josef Gočár, Keyzlarova vila, 1923-4 Heinrich                                                    

bb 

 

                                                                                            

 

Heinrich Zieger, Přádelna, 1939 

 



Příloha č. 6 ___ ukázky grafických značek, které považujeme za zdařilé
* tato vybraná loga představují inspirační východiska preferovaného stylu 



 
Příloha č. 7 
 
Zajímavé odkazy  
 
 
www.cervenykostelec.cz 
www.cervenokostelecko.cz 
www.os-k.cz 
www.hospic.cz 
www.zusck.eu 
www.zsvhejny.cz 
http://www.archiweb.cz/news.php?action=show&id=16342&type=1 
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