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LOGOTYP | ZNAK

1
V TÉTO KAPITOLE JSOU
DEFINOVÁNY ZÁKLADNÍ PRVKY
JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU
VČETNĚ ZPŮSOBU JEJICH
POUŽITÍ.
POPSANÉ PRINCIPY A APLIKAČNÍ
PRAVIDLA JSOU PRO VIZUÁLNÍ
STYL KLÍČOVÁ A PROTO I STRIKTNĚ
ZÁVAZNÁ.
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logotyp | základní varianta

Logotyp je základním prvkem vizuálního stylu a současně registrovanou ochrannou známkou. Užívá se pro označení institucí a aktivit města Olomouce nebo aktivit, které s městem
Olomoucí souvisejí. Aplikaci logotypu určují pravidla obsažená v tomto manuálu. Jakékoliv úpravy logotypu, jenž nepředepisuje tento manuál, jsou zakázány. Základním prvkem
logotypu je motiv červeno-bílé šachovnice vycházející z Moravské orlice, resp. heraldického znaku města. Proto je čtverec a střídání čtverců výchozím principem pro grafické
aplikace v rámci tohoto jednotného vizuálního stylu.
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logotyp | otočenÁ varianta

Ze základní varianty logotypu vychází několik dalších variant pro různá použití. Jednou z nich je varianta logotypu otočená o 90 stupňů. Je často volena také proto, že logotyp
byl navržen i s odkazem na středověký prapor označující hranice města. Tato varianta logotypu je vždy použita na spad s horním okrajem stránky. Logotyp může být umístěn
vlevo nebo vpravo podle toho, jak dovoluje kompozice podladu, ale vždy musí být dodržena minimální ochranná zóna logotypu. Ideální umístěním je takové, kdy vzdálenost
ke svislému okraji stránky odpovídá délce kratší strany logotypu. Při přípravě daného materiálu do tisku je třeba dbát na to, aby přesah logotypu na ořez nedeformoval
logotyp (tedy ořez ne z logotypu, ale z přidaného obdelníku v definované červené barvě logotypu).
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logotyp | zjednodušená varianta

Ze základní varianty logotypu vychází několik dalších variant pro různá použití. Jednou z nich je zjednodušená varianta logotypu, kdy podkladový obdelník splývá s pozadím,
ze kterého vystupují tři čtverce a nápis OLOMOUC. Tato varianta je méně formální a používá se v manuálem definovaných případech, kdy je kladen důraz na styl a kdy by použití
základní varianty logotypu působilo příliš konzervativně. Uplatňuje se proto zejména na dárkových předmětech.
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logotyp | zjednodušená otoČENÁ varianta

Ze základní varianty logotypu vychází několik dalších variant pro různá použití. Jednou z nich je zjednodušená varianta logotypu, kdy podkladový obdelník splývá s pozadím,
ze kterého vystupují tři čtverce a nápis OLOMOUC. Tato varianta je méně formální a používá se v manuálem definovaných případech, kdy je kladen důraz na styl a kdy by použití
základní varianty logotypu působilo příliš konzervativně. Uplatňuje se proto zejména na dárkových předmětech. Tato zjednodušená varianta se používá i v otočené verzi.
S odkazem na prapor však vždy pouze s trojicí čtverců dole a nápisem situovaným od zdola nahoru.
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logotyp | proporční schéma

10
Vzájemná vazba jednotlivých částí logotypu je přesně definována pomocí jednotky x. Jednotka x se rovná délce jedné strany čtverce . Pro účely přesné reprodukce slouží elektronická
verze logotypu, která je uložena na CD, jenž je součástí tohoto manuálu.
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logotyp | minimální ochranná zóna

5x

5x

1x

1x

1x

1x

x

5x
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5x

Ochranná zóna logotypu slouží k tomu, aby nedocházelo ke znečitelnějí logotypu. Jedná se o definovanou oblast, ve které není přípustný výskyt jakýchkoliv dalších prvků, jako je
text, jiné logotypy, okraj stránky a pod. (s vyjímkou otočené varianty logotypu 1.2 umisťované na horní spad). Závazná nejmenší ochranná zóna se rovná velikosti x (délka čtverce).
Optimální vzdálenost logotypu k okraji nebo k dalším prvkům se rovná délce kratší strany logotypu (5 krát x).
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logotyp | ČERNOBÍLÉ PROVEDENÍ

12
Pro černobílou reprodukci slouží nebarevná verze logotypu. A to v 100% černé a 47% černé na světlém pozadí a v negativní verzi na tmavém pozadí.
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logotyp | BAREVNÉ PROVEDENÍ

13
Pro plnobarevnou reprodukci slouží základní verze logotypu nebo průhledná verze logotypu. Barevnost logotypu je přesně definována v oddíle 2 tohoto manuálu.
Použití průhledné a neprůhledné verze logotypu předepisuje oddíl 1.9. (následující stránka).
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logotyp | logotyp na plochách

logotyp na jednolitém pozadí

logotyp na klidném pozadí

logotyp na neklidném pozadí

14
Podle charakteru podkladové plochy je třeba užít průhlednou nebo neprůhlednou variantu logotypu. Transparentnost se týká tří bílých čtverců a připouští se pouze na jednolitém
nebo klidném pozadí. Nápis OLOMOUC je vždy neprůhledný. Výše uvedené ukázky zobrazují doporučené varianty užití logotypu.
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logotyp | Rozměrová řada

50%

50%

15

75%

100%

vizitky

dopisní papíry

75%

100%

vizitky

dopisní papíry

Rozměrová řada slouží k sjednocení velikostí logotypů pro všechny aplikace. Základem rozměrové řady je její velikost ve 100% užitá pro administrativní a merkantilní tiskoviny
formátu A4. Velikost 50% je zcela krajní zmenšení, kdy písmo ve velikosti cca 5 bodů je na hranici čitelnosti a aplikace značky je možná pouze v technologiích s maximální kvalitou
rozlišení.
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ZNAK | Heraldický znak

Součástí oficiálních symbolů města je pochopitelně i heraldický znak. Jeho užití v rámci jednotného vizuálního stylu je rovněž kodifikováno tímto manuálem. Obecně se heraldického
znaku užívá ve vyjímečných případech, např. při slavnostních příležitostech nebo v rámci korespondence volených představitelů či orgánů města. Pro běžnou vizuální komunikaci
a propagaci města se primárně užívá logotyp.
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logotyp | ZNAK | logotyp s heraldickým znakem

17
Kombinace logotypu a heraldického znaku města Olomouce je uvedena především pro ilustraci kompatibility obou symbolů. Přestože uvedené barevné či černobílé verze lze
ve vyjímečných případech použít, jejich širší nasazení se nepředpokládá.
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logotyp | varianta statutární město

18
Varianta logotypu ve spojení se Statutárním městem je určena zejména jako podklad pro tvorbu dalších logotypů organizací spravovaných městem. Tato varianta je dále určena
k použití na materiálech, které nevydává město (například sponzoring).

BAREVNOST | PÍSMO

2
V této kapitole jsou uvedeny
další závazné informace
k základním prvkům utvářejícím jednotný vizuální styl.
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Barevnost | základní barevnost

Červená
Pantone® 485 C
CMYK 0 | 95 | 100 | 0
RGB 244 | 30 | 31
RAL 3020
Multifix 5006

20

Modrá
Pantone® 273 C
CMYK 100 | 96 | 0 | 8
RGB 12 | 77 | 162
RAL 5002
Multifix 5017

Šedá
Pantone® Cool Gray 7 C
CMYK 0 | 0 | 0 | 47
RGB 162 | 162 | 162
RAL 7001
Multifix 5015

Tmavěšedá
Pantone® Cool Gray 10 C
CMYK 0 | 0 | 0 | 72
RGB 115 | 115 | 115
RAL 7012
Multifix 5012

Černá
Pantone® Process Black C
CMYK 0 | 0 | 0 | 100
RGB 0 | 0 | 0
RAL 9005
Multifix 5014

Barevnost vizuálního stylu města Olomouce je odvozena od barvy červeno-bílé šachovnice heraldického znaku. Základní barvou je červená, primární doplňkovou barvou je šedá.
V černobílém provedení barva šedá a černá. Barvy jsou přesně určeny vzorníkem Pantone, soutiskovou škálou CMYK, RGB a vzorníky RAL a Multifix. Barevnost všech aplikací musí
vždy respektovat definované barvy.
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písmo | Základní písmo

Akzidenz Grotesk CE Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
Akzidenz Grotesk CE Regular Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
Akzidenz Grotesk CE Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
Akzidenz Grotesk CE Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
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Vizuální styl města Olomouce užívá jako své základní písmo Akzidenz Grotesk. Výrazná, dobře čitelná kresba tohoto písma se uplatní nejen v logotypu města, ale je ideální
i pro sazbu administrativních a prezentačních tiskovin. Písmo Akzidenz Grotesk má jako jedno z mála počeštěných písem velmi vyváženou kresbu i ve verzálkové podobě.
V elektronických aplikacích (PowerPoint, šablony MS Word, e-mail, formuláře...), kde na cílových počítačích není možné předpokládat instalaci potřebného fontu, je možné
písmo Akzidenz Grotesk alternovat písmem Helvetica nebo Arial.
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písmo | Doplňkové písmo

Times New Roman CE

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
Times New Roman CE Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
Times New Roman CE Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
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Jednotný vizuální styl města Olomouce užívá jako doplňkové písmo Times New Roman, jehož font je široce dostupný. Používá se pro texty v obsahové části administrativních tiskovin,
vyplňování elektronických šablon a podobně. Pro praktické užití se nabízí řezy: Times New Roman, Times New Roman Italic, Times New Roman Bold.

Administrativní
Tiskoviny

3
Administrativní tiskoviny
tvoří základní aplikaci
jednotného vizuální stylu,
jejímž prostřednictvím
magistrát komunikuje
dovnitř i navenek.
Není-li uvedeno jinak, používá
se logotyp v jeho základní
variantě, pro potřeby volených představitelů a orgánů
města lze v definovaných
případech použít i heraldický
znak.
V této kapitole jsou uvedeny
podoby vzorových aplikací,
konkrétní nasazení po úřadě
jak prostřednictvím tiskopisů,
tak elektronických šablon
by mělo být ošetřeno vnitřním
předpisem.
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Administrativní Tiskoviny | Vzor vizitky s užitím logotypu

RNDr. Jan Holpuch

Jan Holpuch

náměstek primátora

Deputy Mayor

Statutární město Olomouc
Horní náměstí – radnice | 779 11 Olomouc
tel.: 585 513 226 | fax: 585 513 170
mobil: 606 762 370
jan.holpuch@olomouc.eu
www.olomouc.eu

City of Olomouc
Horní náměstí – City Hall | 779 11 Olomouc
phone: +420 585 513 226
fax: +420 585 513 170
mobile: +420 606 762 370
jan.holpuch@olomouc.eu
www.olomouc.eu

Tamara Hegerová

Hana Kaštilová Tesařová

referent oddělení kultury

náměstkyně primátora

Magistrát města Olomouce
Odbor vnějších vztahů a informací
Dolní náměstí 1 | 779 11 Olomouc
tel.: 585 513 256 | mobil: 606 760 620
tamara.hegerova@olomouc.eu
www.olomouc.eu

Statutární město Olomouc
Horní náměstí – radnice | 779 11 Olomouc
tel.: 585 513 226 | fax: 585 513 170
mobil: 606 762 370
hana.kastilova.tesarova@olomouc.eu
www.olomouc.eu

Vizitky města Olomouce se tisknou matným ofsetovým tiskem na bílý matný papír o minimální plošné hmotnosti 250 g/m2. Rozměr vizitek je 90 x 55mm. Barevnost vizitek se řídí
kodifikací barevnosti - viz. oddíl 2. Technický předpis pro sazbu vizitek shrnuje oddíl na konci této kapitoly manuálu.
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Administrativní Tiskoviny | Vzor obálky s užitím logotypu v samostatné působnosti

Statutární město Olomouc

25

Potisk Obálek DL formátu 110 x 220 mm se realizuje matným ofsetovým tiskem na bílé matné obálky o minimální plošné hmotnosti 120 g/m2. Stejný design platí i pro doplňkové
velikosti obálek typu C5 (162 x 229) a C6 (114 x 229). Pro větší nepotištěné formáty obálek se doporučuje použít pouze univerzální samolepku s logotypem města. Barevnost obálek
se řídí kodifikací barevnosti - viz. oddíl 2. Technický předpis pro sazbu obálky shrnuje oddíl na konci této kapitoly manuálu.
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Administrativní Tiskoviny | Vzor obálky s užitím logotypu v přenesené působnosti

Magistrát města Olomouce

26

Potisk Obálek DL formátu 110 x 220 mm se realizuje matným ofsetovým tiskem na bílé matné obálky o minimální plošné hmotnosti 120 g/m2. Stejný design platí i pro doplňkové
velikosti obálek typu C5 (162 x 229) a C6 (114 x 229). Pro větší nepotištěné formáty obálek se doporučuje použít pouze univerzální samolepku s logotypem města. Barevnost obálek
se řídí kodifikací barevnosti - viz. oddíl 2. Technický předpis pro sazbu obálky shrnuje oddíl na konci této kapitoly manuálu.
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Horní náměstí – radnice | 779 11 Olomouc
tel.: 585 513 111 | www.olomouc.eu
Bankovní spojení: Česká spořitelna Olomouc
č.ú.: 27-1801731369/0800
IČ: 299308

Statutární město Olomouc

Administrativní Tiskoviny | Vzor dopisního papíru s užitím logotypu v samostatné působnosti | obecný papír

27

Hlavičkový papír Statutárního města Olomouce se tiskne matným ofsetovým tiskem na matný bílý papír o minimální plošné hmotnosti 80 g/m2. Barevnost hlavičkového papíru
se řídí kodifikací barevnosti - viz. oddíl 2. Technický předpis pro sazbu hlavičkového papíru shrnuje oddíl na konci této kapitoly manuálu.
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AXA/3214/2010

Magistrát města Olomouce

DNE:

veronika.schejbalova@olomouc.eu
11.11.2010

E-MAIL:

588 488 418, 731 125 521

Schejbalová Veronika, Ing. JUDr.
TELEFON / MOBIL:

vyřizuje:

Fa. Marbes Consulting s.r.o.
Brojova 16
Plzeň
326 00

Odbor agendy řidičů a motorových vozidel

Hlavičkový papír Statutárního města Olomouce se tiskne matným ofsetovým tiskem na matný bílý papír o minimální plošné hmotnosti 80 g/m2. Barevnost hlavičkového papíru
se řídí kodifikací barevnosti - viz. oddíl 2. Technický předpis pro sazbu hlavičkového papíru shrnuje oddíl na konci této kapitoly manuálu.
Magistrát města Olomouce
Odbor agendy řidičů a motorových vozidel
Oddělení přestupků proti zákonnému pojištění
Vejdovského 2 | Olomouc 779 11
datová schránka ID: kazbzri
e-podatelna: podatelna@olomouc.eu
www.olomouc.eu

Ing. Fišer – vedoucí odboru informatiky,
p.Sach – vedoucí oddělení uživatelské podpory

NA VĚDOMÍ:

Příloha č.1 – objednávka demo verze aplikace Helpdesk

PŘÍLOHY:

		
		

Těšíme se na spolupráci a jsme s pozdravem.

Odbor agendy řidičů
a motorových vozidel
Kateřinská 8 | 779 11
Olo

POČET LISTŮ:

2

DATUM PODPISU:

12.10.2010

Ing. Veronika Schejbalová
Dispečer helpdesku

7

mouc

Statutární město Olom
ouc
Magistrát města Olomo
uce

Vážení,
Rádi bychom vámi nabízenou verzi programu Helpdesk nejprve vyzkoušeli, zda dostatečně splňuje
naše představy a požadavky. Žádáme proto o poskytnutí demo verze tak abychom se s programem
mohli dostatečně seznámit ještě dříve než přistoupíme k případným obchodním jednáním.

Žádost o poskytnutí demo verze programu Helpdesk

72.11.2, V/5

S-SMOl 160572/2011/OARMV/2

SP. ZNAK / SK. ZNAK / SK. LHŮTA:

SP. ZNAČKA:

SMOL 162670/2011/OARMV/PZP/Ger

12.10.2010

NAŠE Č.J.:

ZE DNE:

VÁŠ DOPIS ZNAČKA:

Statutární město Olomouc

3|5
Administrativní Tiskoviny | Vzor dopisního papíru s užitím logotypu v samostatné působnosti | Papír odboru

3|6

Horní náměstí – radnice | 779 11 Olomouc
tel.: 585 513 111 | www.olomouc.eu
Bankovní spojení: Česká spořitelna Olomouc
č.ú.: 27-1801731369/0800
IČ: 299308

Magistrát města Olomouce

Administrativní Tiskoviny | Vzor dopisního papíru s užitím logotypu v přenesené působnosti | obecný papír

29

Hlavičkový papír Magistrátu města Olomouce se tiskne matným ofsetovým tiskem na matný bílý papír o minimální plošné hmotnosti 80 g/m2. Barevnost hlavičkového papíru se
řídí kodifikací barevnosti - viz. oddíl 2. Technický předpis pro sazbu hlavičkového papíru shrnuje oddíl na konci této kapitoly manuálu.
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AXA/3214/2010

Schejbalová Veronika, Ing. JUDr.

DNE:

veronika.schejbalova@olomouc.eu
11.11.2010

E-MAIL:

588 488 418, 731 125 521

Schejbalová Veronika, Ing. JUDr.
TELEFON / MOBIL:

pro podepsání:

Oprávněná úřední osoba

pro vyřízení:

oprávněná úřední osoba

Fa. Marbes Consulting s.r.o.
Brojova 16
Plzeň
326 00

Odbor agendy řidičů a motorových vozidel

Hlavičkový papír Magistrátu města Olomouce se tiskne matným ofsetovým tiskem na matný bílý papír o minimální plošné hmotnosti 80 g/m2. Barevnost hlavičkového papíru se
řídí kodifikací barevnosti - viz. oddíl 2. Technický předpis pro sazbu hlavičkového papíru shrnuje oddíl na konci této kapitoly manuálu.
Magistrát města Olomouce
Odbor agendy řidičů a motorových vozidel
Oddělení přestupků proti zákonnému pojištění
Vejdovského 2 | Olomouc 779 11
datová schránka ID: kazbzri
e-podatelna: podatelna@olomouc.eu
www.olomouc.eu

Ing. Fišer – vedoucí odboru informatiky,
p.Sach – vedoucí oddělení uživatelské podpory

NA VĚDOMÍ:

Příloha č.1 – objednávka demo verze aplikace Helpdesk

PŘÍLOHY:

		
		

Těšíme se na spolupráci a jsme s pozdravem.

POČET LISTŮ:

2

DATUM PODPISU:

12.10.2010

Ing. Veronika Schejbalová
Dispečer helpdesku

Vážení,
Rádi bychom vámi nabízenou verzi programu Helpdesk nejprve vyzkoušeli, zda dostatečně splňuje
naše představy a požadavky. Žádáme proto o poskytnutí demo verze tak abychom se s programem
mohli dostatečně seznámit ještě dříve než přistoupíme k případným obchodním jednáním.

Žádost o poskytnutí demo verze programu Helpdesk

72.11.2, V/5

S-SMOl 160572/2011/OARMV/2

SP. ZNAK / SK. ZNAK / SK. LHŮTA:

SP. ZNAČKA:

SMOL 162670/2011/OARMV/PZP/Ger

12.10.2010

NAŠE Č.J.:

ZE DNE:

VÁŠ DOPIS ZNAČKA:

Magistrát města Olomouce

3|7
Administrativní Tiskoviny | Vzor dopisního papíru s užitím logotypu v přenesené působnosti | Papír odboru

3|8
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Hlavičkový papír voleného představitele města Olomouce se tiskne matným ofsetovým tiskem na matný bílý papír o minimální plošné hmotnosti 80 g/m2. Barevnost hlavičkového
papíru se řídí kodifikací barevnosti - viz. oddíl 2. Technický předpis pro sazbu hlavičkového papíru shrnuje oddíl na konci této kapitoly manuálu.

Horní náměstí – radnice | 779 11 Olomouc
tel.: 585 513 226 | fax: 585 513 170
hana.tesarova@olomouc.eu
www.olomouc.eu

Statutární město Olomouc

Hana Kaštilová Tesařová | náměstkyně primátora

Administrativní Tiskoviny | Vzor dopisního papíru primátora / náměstka s užitím logotypu

3|9

Administrativní Tiskoviny | Vzor vizitky s užitím heraldického znaku

Jan Holpuch
Deputy Mayor

Statutární město Olomouc
Horní náměstí – radnice
779 11 Olomouc
tel.: 585 513 226
mobil: 606 762 370
jan.holpuch@olomouc.eu
www.olomouc.eu

Hana Kaštilová Tesařová
náměstkyně primátora
Statutární město Olomouc
Horní náměstí – radnice
779 11 Olomouc
tel.: 585 513 226
mobil: 606 762 370
hana.tesarova@olomouc.eu
www.olomouc.eu
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Vizitky s užitím znaku města Olomouce jsou určeny výhradně voleným představitelům města (primátor, náměstek). Na vizitkách zaměstnanců Magistrátu města Olomouce a obecných
vizitkách se užívá logotypu. Vizitky se tisknou matným ofsetovým tiskem na matný bílý, příp. ruční papír o minimální plošné hmotnosti 250 g/m2. Rozměr vizitek je 90 x 55mm.
Barevnost vizitek se řídí kodifikací barevnosti - viz. oddíl 2. Technický předpis pro sazbu vizitek shrnuje oddíl na konci této kapitoly manuálu.

3 | 10

Administrativní Tiskoviny | Vzor obálky s užitím heraldického znaku

Statutární město Olomouc
Horní náměstí – radnice
779 11 Olomouc

33

Obálky s užitím znaku města Olomouce jsou určeny výhradně voleným představitelům města (primátor, náměstek). Na obecných obálkách se užívá logotypu. Potisk Obálek DL formátu
110 x 220 mm se realizuje matným ofsetovým tiskem na matné bílé obálky o minimální plošné hmotnosti 120 g/m2. Stejný design platí i pro doplňkové velikosti obálek typu C5
(162 x 229) a C6 (114 x 229). Barevnost obálek se řídí kodifikací barevnosti - viz. oddíl 2. Technický předpis pro sazbu obálek shrnuje oddíl na konci této kapitoly manuálu.

34
RNDr. Jan Holpuch, Ph.D.
náměstek primátora

Hlavičkový papír s užitím znaku města Olomouce je určen výhradně voleným představitelům města (primátor, náměstek). Hlavičkový papír se tiskne matným ofsetovým tiskem
na matný bílý, příp. ruční papír o minimální plošné hmotnosti 100 g/m2. Barevnost hlavičkového papíru se řídí kodifikací barevnosti - viz. oddíl 2. Technický předpis pro sazbu
hlavičkového papíru shrnuje oddíl na konci této kapitoly manuálu.
Horní náměstí – radnice, 779 11 Olomouc, tel.: 585 513 226, jan.holpuch@olomouc.eu, www.olomouc.eu

Jan Holpuch

Po posouzení všech soutěžních prací postoupilo do druhého kola pět návrhů, které měli autoři dopracovat
podle připomínek hodnotící komise a aplikovat navržený styl na konkrétní vybrané předměty a materiály.
Na základě takto rozpracovaných návrhů pak komise jednomyslně vybrala návrh Jana Koláře z pražského
Kolargrafik/studia, který následně Rada města Olomouce vyhlásila vítězem veřejné soutěže. Autor vítězného
návrhu získal kromě odměny ve výši 50 tisíc korun také právo na uzavření smlouvy na zpracování grafického
manuálu za 300 tisíc korun. Skicovné ve výši 20 tisíc korun obdrží také autoři, jejichž práce postoupily
do druhého kola soutěže.

Z celkového počtu 245 návrhů od 137 autorů vybírala hodnotící komise nový jednotný vizuální styl pro
město Olomouc. Vítězem veřejné soutěže se stal návrh Jana Koláře z pražského Kolargrafik/studia.
Veřejnou soutěž na vytvoření jednotného vizuálního stylu vyhlásilo statutární město Olomouc v září roku
2007 s cílem získat kvalitně a profesionálně zpracovaný jednotný vizuální styl, jehož základem bude značka
a logotyp. V soutěži otevřené všem autorům se nakonec sešel úctyhodný počet 245 návrhů od 137 autorů.
Přímo z Olomouce pocházelo přitom 41 tvůrců, 37 jich bylo z dalších částí Moravy, 56 z Čech a 3 dokonce
ze zahraničí. Všechny návrhy posuzovala 13členná hodnotící komise složená ze zástupců města a z předních
odborníků v oblasti designu a výtvarného umění. Kromě
primátora Martina Novotného a dalších členů Rady města Olomouce v ní zasedli například předseda Typo
Design Clubu Rostislav Vaněk, předseda Asociace užité grafiky Karel Míšek a také ředitel Muzea umění
Olomouc Pavel Zatloukal nebo vedoucí katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UP Olomouc Hana
Myslivečková.

Nový vizuální styl umožní důstojnou prezentaci města

Statutární město Olomouc

3 | 11
Administrativní Tiskoviny | Vzor dopisního papíru s užitím heraldického znaku
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Ing. Jakub Strnad | vedoucí odboru vnitřní správy
585 513 226
31. 7. 2008
4
Žádost o poskytnutí informace

od
fax
datum
počet stránek
věc

Faxová zpráva Magistrátu města Olomouce se používá jako elektronická šablona, která se následně tiskne na kancelářské tiskárně. Písmo Akzidenz Grotesk v hlavičce a patičce
je předem nadefinováno, k vyplňování údajů je určeno písmo Arial a Times New Roman. Barevnost je 100% černé. Technický předpis pro sazbu shrnuje oddíl na konci této kapitoly
manuálu.
Horní náměstí – radnice | 779 11 Olomouc
tel.: 585 513 111 | www.olomouc.eu
Bankovní spojení: Česká spořitelna Olomouc
č.ú.: 27-1801731369/0800
IČ: 299308

Ing. Jakub Strnad
vedoucí odboru vnitřní správy

S pozdravem

Vážený pane,
k Vaší žádosti o poskytnutí informace ze dne 8. ledna 2006, podané na Magistrátě města Olomouce
dne 9. ledna 2008, sděluji, že tato žádost se nevztahuje k působnosti Magistrátu města Olomouce.
Z tohoto důvodu byla Vaše žádost podle § 14 odst.3 písm.b) zákona č.106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů odložena.

V Olomouci dne 13. ledna 2008
Č.j. 45897/VS/2006
Vyřizuje: JUDr. Petr Skála

JUDr. Tomáš Pokorný | Advokátní kancelář Pokorný&Veverka

komu

Magistrát města Olomouce ■ faxová zpráva

3 | 12
Administrativní Tiskoviny | Vzor Krycího listu faxové zprávy
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JUDr. Tomáš Pokorný
31. 7. 2008
45897/VS/2006

pro
dne
č.j.

Ing. Jakub Strnad
vedoucí odboru vnitřní správy

S pozdravem

Vážený pane,
k Vaší žádosti o poskytnutí informace ze dne 8. ledna 2006, podané na Magistrátě města Olomouce
dne 9. ledna 2008, sděluji, že tato žádost se nevztahuje k působnosti Magistrátu města Olomouce.
Z tohoto důvodu byla Vaše žádost podle § 14 odst.3 písm.b) zákona č.106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů odložena.

Ing. Jakub Strnad | vedoucí odboru vnitřní správy

vydal

Magistrát města Olomouce ■ interní sdělení

3 | 13
Administrativní Tiskoviny | Vzor formuláře Interního sdělení

Formulář interního sdělení se používá jako elektronická šablona, která se následně tiskne na kancelářské tiskárně nebo distribuuje elektronicky. Písmo Akzidenz Grotesk v hlavičce
a patičce je předem nadefinováno, k vyplňování údajů je určeno písmo Arial a Times New Roman. Barevnost je 100% černé. Technický předpis pro sazbu shrnuje oddíl na konci této
kapitoly manuálu.
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Martina Černá

25/2008/319

588 487 319

kontakt

zboží (pracovní úkon)

Kč

3. 4. 2008

dne

Formulář objednávky se používá jako elektronická šablona, která se následně tiskne na kancelářské tiskárně nebo distribuuje elektronicky. Písmo Akzidenz Grotesk v hlavičce
a patičce je předem nadefinováno, k vyplňování údajů je určeno písmo Arial a Times New Roman. Barevnost je 100% černé. Technický předpis pro sazbu shrnuje oddíl na konci
této kapitoly manuálu.
5175

6112

ZP

NZ/ÚZ

Horní náměstí – radnice | 779 11 Olomouc
tel.: 585 513 111 | www.olomouc.eu
Bankovní spojení: Česká spořitelna Olomouc
č.ú.: 27-1801731369/0800
IČ: 299308 | DIČ: CZ00299308

Datum a podpis správce rozpočtu řízeného odboru

položka

paragraf

Datum a podpis příkazce operace:

Limitovaný příslib

01

ORJ

Převzal:

ORG

14.000,-

Kč

Záznam o provedení předběžné řídící kontroly veřejných výdajů před vznikem závazku (§ 13 vyhl. 416/2004 Sb.).
Prohlašujeme, že byla provedena předběžná řídící kontrola:

Objednáváme u vás občerstvení dne 17.12. 2008 v 15 h.
při slavnostním vyhlášení nejlepších sportovců roku2008 v zasedací
místnosti primátora.
		
Fakturu zašlete na adresu: MmOl, odb. kancelář
primátora, Horní nám.- radnice, 779 11, Olomouc.

množství

Statutární město Olomouc objednává níže uvedené zboží - pracovní úkony

vydal

objednávka č.

Vážený pan
Tomáš Pokorný
V Roklince 22
517 50 Veveří

Statutární město Olomouc ■ objednávka

3 | 14
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38
Formulář tiskové zprávy se používá jako elektronická šablona, která je určena pro následnou elektronickou distribuci. Písmo Akzidenz Grotesk v hlavičce a patičce je předem
nadefinováno, k vyplňování údajů je určeno písmo Times New Roman. Barevnost se řídí kodifikací barevnosti - viz. oddíl 2. Technický předpis pro sazbu shrnuje oddíl na konci
této kapitoly manuálu.
Mgr. Ivan Rašťák
vedoucí tiskového oddělení | tiskový mluvčí
Horní náměstí – radnice | 779 11 Olomouc
tel: 585 513 299 | mobil: 606 746 712
ivan.rastak@olomouc.eu
www.olomouc.eu

Mgr. Ivan Rašťák
tiskový mluvčí

Po posouzení všech soutěžních prací postoupilo do druhého kola pět návrhů, které měli autoři
dopracovat podle připomínek hodnotící komise a aplikovat navržený styl na konkrétní vybrané
předměty a materiály. Na základě takto rozpracovaných návrhů pak komise jednomyslně vybrala
návrh Jana Koláře z pražského Kolargrafik/studia, který následně Rada města Olomouce vyhlásila
vítězem veřejné soutěže. Autor vítězného návrhu získal kromě odměny ve výši 50 tisíc korun také
právo na uzavření smlouvy na zpracování grafického manuálu za 300 tisíc korun. Skicovné ve výši
20 tisíc korun obdrží také autoři, jejichž práce postoupily do druhého kola soutěže.

Z celkového počtu 245 návrhů od 137 autorů vybírala hodnotící komise nový jednotný vizuální
styl pro město Olomouc. Vítězem veřejné soutěže se stal návrh Jana Koláře z pražského Kolargrafik
studia. Veřejnou soutěž na vytvoření jednotného vizuálního stylu vyhlásilo statutární město Olomouc
v září roku 2007 s cílem získat kvalitně a profesionálně zpracovaný jednotný vizuální styl, jehož
základem bude značka a logotyp. V soutěži otevřené všem autorům se nakonec sešel úctyhodný
počet 245 návrhů od 137 autorů. Přímo z Olomouce pocházelo přitom 41 tvůrců, 37 jich bylo
z dalších částí Moravy, 56 z Čech a 3 dokonce ze zahraničí. Všechny návrhy posuzovala 13členná
hodnotící komise složená ze zástupců města a z předních odborníků v oblasti designu a výtvarného
umění. Kromě primátora Martina Novotného a dalších členů Rady města Olomouce v ní zasedli
například předseda Typo Design Clubu Rostislav Vaněk, předseda Asociace užité grafiky Karel
Míšek a také ředitel Muzea umění Olomouc Pavel Zatloukal nebo vedoucí katedry výtvarné výchovy
Pedagogické fakulty UP Olomouc Hana Myslivečková.

Nový vizuální styl umožní důstojnou prezentaci města

Magistrát města Olomouce ■ tisková zpráva

3 | 15
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Mgr. Art. Jan Kolář
kolargrafik/studio
7511100003
Sekaninova 66 / 128 00 / Praha 2
605 882 599
kolargrafik@gmail.com

příjmení a jméno žadatele:
firma:
IČO:
adresa:
telefon / fax:
email:

Obecný formulář se používá jako elektronická šablona, která se následně tiskne na kancelářské tiskárně nebo distribuuje elektronicky. Písmo Akzidenz Grotesk v hlavičce a patičce
je předem nadefinováno, k vyplňování údajů je určeno písmo Arial a Times New Roman. Barevnost je 100% černé. Technický předpis pro sazbu shrnuje oddíl na konci této kapitoly
manuálu.

Podle §5 zákona 128/2000 Sb. mohou jiné subjekty užívat znak obce jen s jejím souhlasem.
Povolení k užití znaku obce uděluje po vyjádření Rada města Olomouce.

Podmínky užití znaku města:
Barevné a výtvarné provedení znaku nelze měnit a je zakázáno
jejich užívání způsobem, kterým by se projevovala neúcta k tomuto
symbolu.

Žádosti se vyhovuje při dodržení níže uvedených podmínek

Horní náměstí – radnice | 779 11 Olomouc
tel.: 585 513 361 | fax: 585 513 433
email: odb.kp@mmol.cz | www.olomouc.eu

Datum a podpis

vyjádření:

Vyjádření spolu se znakem chci obdržet
na výše uvedené email adrese.

Znak statutárního města Olomouce chci použít
do manuálu jednotného vizuálního stylu.

10/07/2009

datum podání žádosti:

účel žádosti:

Žádost o udělení souhlasu k užití znaku statutárního města Olomouce

předmět žádosti:

Magistrát města Olomouce ■ ŽÁDOST
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Administrativní Tiskoviny | Vzor podacího a podlouhlého razítka

Statutární město Olomouc

Statutární město Olomouc

Odbor vnějších vztahů a informací
7

A/10

došlo dne:

Odbor vnějších vztahů a informací
Oddělení cestovního ruchu
Kateřinská 8 | 779 11 Olomouc

č.j.
listy:

40

přílohy:

Razítka slouží k signaci administrativních tiskovin právně závazného charakteru (objednávky, faktury, smlouvy atd.). Kulatá razítka obsahují dle zákona heraldický znak města nebo
malý státní znak. Běžná obdelníková razítka by měla obsahovat označení subjektu, adresu a číslo. Použité písmo - viz oddíl 3. Velikosti razítek respektují standardní rozměry
samonamáčecích razítek Trodat.
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Administrativní Tiskoviny | Vzor Šablony e-mailové zprávy

Lorem Ipsum,
is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when
an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into
electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum
passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Contrary to popular belief,
Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard
McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words, consectetur, from a Lorem
Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical literature, discovered the undoubtable source.

Tamara Hegerová
referent oddělení kultury
Magistrát města Olomouce
Odbor vnějších vztahů a informací
Dolní náměstí 1
779 11 Olomouc
tel.: 585 513 256
mobil: 606 760 620
tamara.hegerova@olomouc.eu
www.olomouc.eu

41
Šablona e-mailové zprávy sjednocuje elektronickou komunikaci úřadu. Základní písmo Akzidenz Grotesk je v tomto případě alternováno písmem Arial. Podpis vychází z jednotného
vizuálního stylu, jakékoli další doplnění, například barevným pozadím, snižuje účinek grafického stylu a proto se nedoporučuje.
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Administrativní Tiskoviny | Vzor vizitky – rozkres

0

5

26

41

85

5
10

Tamara Hegerová ➊

15

referent oddělení kultury

50

0

➋

Magistrát města Olomouce ➌
Odbor vnějších vztahů a informací
Dolní náměstí 1 | 779 11 Olomouc
tel.: 585 513 256 | mobil: 606 760 620
tamara.hegerova@olomouc.eu
www.olomouc.eu

41 45 49
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15
22
26

50

Hana Kaštilová Tesařová ➊
náměstkyně primátora

➋

Statutární město Olomouc ➌
Horní náměstí – radnice
779 11 Olomouc
tel.: 585 513 226
mobil: 606 762 370
hana.tesarova@olomouc.eu
www.olomouc.eu

VVizitka s logotypem:
➊ písmo Berthold Akzidenz Grotesk Medium, velikost: 9,5 bodu. Barevnost: Červená (viz. oddíl 2.1)
➋ písmo Berthold Akzidenz Grotesk Medium, velikost: 6,5, proklad: 9 bodu. Barevnost: Tmavěšedá (viz. oddíl 2.1)
➌ písmo Berthold Akzidenz Grotesk Medium, velikost: 6,5, proklad: 9 bodu. Barevnost: Tmavěšedá (viz. oddíl 2.1)

42

Vizitka se znakem:
➊ písmo Berthold Akzidenz Grotesk Medium, velikost: 9,5 bodu. Barevnost: Modrá (viz. oddíl 2.1)
➋ písmo Berthold Akzidenz Grotesk Medium, velikost: 6,5, proklad: 9 bodu. Barevnost: Modrá (viz. oddíl 2.1)
➌ písmo Berthold Akzidenz Grotesk Medium, velikost: 6,5, proklad: 9 bodu. Barevnost: Tmavěšedá (viz. oddíl 2.1)

85

3 | 20

Administrativní Tiskoviny | Vzor obálky s užitím logotypu – rozkres
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Statutární město Olomouc ➊

Obálka s užitím logotypu v samostatné působnosti
➊ písmo Berthold Akzidenz Grotesk Medium, velikost: 9,5 bodu. Barevnost: Červená (viz. oddíl 2.1)
Obálka s užitím logotypu v přenesené působnosti
➊ písmo Berthold Akzidenz Grotesk Medium, velikost: 9,5 bodu. Barevnost: Tmavěšedá (viz. oddíl 2.1)
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Administrativní Tiskoviny | Vzor obálky s užitím heraldického znaku – rozkres
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Statutární město Olomouc ➊
Horní náměstí – radnice
779 11 Olomouc

Obálka s užitím heraldického znaku
➊ písmo Berthold Akzidenz Grotesk Medium, velikost: 8, proklad: 11 bodu. Barevnost: Tmavěšedá (viz. oddíl 2.1)

45
Dopisní papír s užitím logotypu v samostatné působnosti (papír obecný, papír odboru, papír primátora / náměstka, formulář tiskové zprávy)
➊ předtištěné: písmo Berthold Akzidenz Grotesk Medium, velikost: 9,5 bodu. Barevnost: Tmavěšedá / Červená (viz. oddíl 2.1). Zarovnání vždy na pravý praporek.
➋ k vyplnění: písmo Times New Roman Regular, velikost: 11, proklad: 13 bodu.
➌ + ➐ k vyplnění: písmo Arial Bold, velikost: 7, proklad: 15 bodu. Barevnost: Červená (viz. oddíl 2.1).
➍ + ➑ k vyplnění: písmo Times New Roman Regular, velikost: 9, proklad: 12 bodu.
➎ k vyplnění: písmo Times New Roman Bold, velikost: 11, proklad: 13 bodu.
➏ k vyplnění: písmo Times New Roman Regular, velikost: 11, proklad: 13 bodu.
➒ předtištěné: písmo Berthold Akzidenz Grotesk Medium, velikost: 8 bodu, proklad: 11 bodu. Barevnost: Tmavěšedá (viz. oddíl 2.1).
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DNE:

veronika.schejbalova@olomouc.eu
11.11.2010

E-MAIL:

588 488 418, 731 125 521

Schejbalová Veronika, Ing. JUDr.
TELEFON / MOBIL:

vyřizuje:

Fa. Marbes Consulting s.r.o. ➋
Brojova 16
Plzeň
326 00

Odbor agendy řidičů a motorových vozidel ➊

133

Magistrát města Olomouce ➒
Odbor agendy řidičů a motorových vozidel
Oddělení přestupků proti zákonnému pojištění
Vejdovského 2 | Olomouc 779 11
datová schránka ID: kazbzri
e-podatelna: podatelna@olomouc.eu
www.olomouc.eu

Ing. Fišer – vedoucí odboru informatiky,
p.Sach – vedoucí oddělení uživatelské podpory

NA VĚDOMÍ:

PŘÍLOHY:

➐
Příloha č.1 – objednávka demo verze aplikace Helpdesk ➑

		
		

Těšíme se na spolupráci a jsme s pozdravem.

Odbor agendy řidičů
a motorových vozidel
Kateřinská 8 | 779 11
Olo

POČET LISTŮ:

2

DATUM PODPISU:

12.10.2010

Ing. Veronika Schejbalová
Dispečer helpdesku

7

mouc

Statutární město Olom
ouc
Magistrát města Olomo
uce

Vážení, ➏
Rádi bychom vámi nabízenou verzi programu Helpdesk nejprve vyzkoušeli, zda dostatečně splňuje
naše představy a požadavky. Žádáme proto o poskytnutí demo verze tak abychom se s programem
mohli dostatečně seznámit ještě dříve než přistoupíme k případným obchodním jednáním.

Žádost o poskytnutí demo verze programu Helpdesk ➎

72.11.2, V/5

S-SMOl 160572/2011/OARMV/2

SP. ZNAK / SK. ZNAK / SK. LHŮTA:

SP. ZNAČKA:

SMOL 162670/2011/OARMV/PZP/Ger

12.10.2010

NAŠE Č.J.:

ZE DNE:

114

Magistrát města Olomouce

AXA/3214/2010 ➌ ❘ ➍

Statutární město Olomouc

VÁŠ DOPIS ZNAČKA:

38
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Administrativní Tiskoviny | Vzor dopisních papírů s užitím logotypu v samostatné působnosti: obecný papír (viz oddíl 3.4),
papír odboru (viz oddíl 3.5), papír primátora / náměstka (viz oddíl 3.8),
formulář tiskové zprávy (viz oddíl 3.15)– rozkres

46
Dopisní papír s užitím logotypu v přenesené působnosti (papír obecný, papír odboru)
➊ předtištěné: písmo Berthold Akzidenz Grotesk Medium, velikost: 9,5 bodu. Barevnost: Tmavěšedá (viz. oddíl 2.1). Zarovnání vždy na pravý praporek.
➋ k vyplnění: písmo Times New Roman Regular, velikost: 11, proklad: 13 bodu.
➌ + ➐ k vyplnění: písmo Arial Bold, velikost: 7, proklad: 15 bodu. Barevnost: Tmavěšedá (viz. oddíl 2.1).
➍ + ➑ k vyplnění: písmo Times New Roman Regular, velikost: 9, proklad: 12 bodu.
➎ k vyplnění: písmo Times New Roman Bold, velikost: 11, proklad: 13 bodu.
➏ k vyplnění: písmo Times New Roman Regular, velikost: 11, proklad: 13 bodu.
➒ předtištěné: písmo Berthold Akzidenz Grotesk Medium, velikost: 8 bodu, proklad: 11 bodu. Barevnost: Tmavěšedá (viz. oddíl 2.1).
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AXA/3214/2010 ➌ ❘ ➍

190
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Schejbalová Veronika, Ing. JUDr.

DNE:

veronika.schejbalova@olomouc.eu
11.11.2010

E-MAIL:

588 488 418, 731 125 521

Schejbalová Veronika, Ing. JUDr.
TELEFON / MOBIL:

pro podepsání:

Oprávněná úřední osoba

pro vyřízení:

oprávněná úřední osoba

Fa. Marbes Consulting s.r.o. ➋
Brojova 16
Plzeň
326 00

Odbor agendy řidičů a motorových vozidel ➊

133

Magistrát města Olomouce ➒
Odbor agendy řidičů a motorových vozidel
Oddělení přestupků proti zákonnému pojištění
Vejdovského 2 | Olomouc 779 11
datová schránka ID: kazbzri
e-podatelna: podatelna@olomouc.eu
www.olomouc.eu

Ing. Fišer – vedoucí odboru informatiky,
p.Sach – vedoucí oddělení uživatelské podpory

NA VĚDOMÍ:

PŘÍLOHY:

➐
Příloha č.1 – objednávka demo verze aplikace Helpdesk ➑

		
		

Těšíme se na spolupráci a jsme s pozdravem.

POČET LISTŮ:

2

DATUM PODPISU:

12.10.2010

Ing. Veronika Schejbalová
Dispečer helpdesku

Vážení, ➏
Rádi bychom vámi nabízenou verzi programu Helpdesk nejprve vyzkoušeli, zda dostatečně splňuje
naše představy a požadavky. Žádáme proto o poskytnutí demo verze tak abychom se s programem
mohli dostatečně seznámit ještě dříve než přistoupíme k případným obchodním jednáním.

Žádost o poskytnutí demo verze programu Helpdesk ➎

72.11.2, V/5

S-SMOl 160572/2011/OARMV/2

SP. ZNAK / SK. ZNAK / SK. LHŮTA:

SP. ZNAČKA:

114

Magistrát města Olomouce

SMOL 162670/2011/OARMV/PZP/Ger

12.10.2010

NAŠE Č.J.:

ZE DNE:

VÁŠ DOPIS ZNAČKA:

38
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Administrativní Tiskoviny | Vzor dopisních papírů s užitím logotypu v přenesené působnosti: obecný papír (viz oddíl 3.6),
papír odboru (viz oddíl 3.7) – rozkres

47
Dopisní papír s užitím heraldického znaku
➊ předtištěné: písmo Berthold Akzidenz Grotesk Medium, velikost: 10 bodu. Barevnost: Tmavěšedá (viz. oddíl 2.1).
➋ předtištěné: písmo Berthold Akzidenz Grotesk Medium, velikost: 10 bodu. Barevnost: Modrá (viz. oddíl 2.1).
➌ předtištěné: písmo Berthold Akzidenz Grotesk Medium, velikost: 8,5 bodu. Barevnost: Modrá (viz. oddíl 2.1).
➍ k vyplnění: písmo Times New Roman Bold, velikost: 11, proklad: 13 bodu.
➎ k vyplnění: písmo Times New Roman Regular, velikost: 11, proklad: 13 bodu.
➏ předtištěné: písmo Berthold Akzidenz Grotesk Medium, velikost: 8 bodu. Barevnost: Tmavěšedá (viz. oddíl 2.1).
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➍

náměstek primátora ➌

RNDr. Jan Holpuch, Ph.D.

77 81

➎

190

➏
Horní náměstí – radnice, 779 11 Olomouc, tel.: 585 513 226, jan.holpuch@olomouc.eu, www.olomouc.eu

Jan Holpuch

Po posouzení všech soutěžních prací postoupilo do druhého kola pět návrhů, které měli autoři dopracovat
podle připomínek hodnotící komise a aplikovat navržený styl na konkrétní vybrané předměty a materiály.
Na základě takto rozpracovaných návrhů pak komise jednomyslně vybrala návrh Jana Koláře z pražského
Kolargrafik/studia, který následně Rada města Olomouce vyhlásila vítězem veřejné soutěže. Autor vítězného
návrhu získal kromě odměny ve výši 50 tisíc korun také právo na uzavření smlouvy na zpracování grafického
manuálu za 300 tisíc korun. Skicovné ve výši 20 tisíc korun obdrží také autoři, jejichž práce postoupily
do druhého kola soutěže.

Z celkového počtu 245 návrhů od 137 autorů vybírala hodnotící komise nový jednotný vizuální styl pro
město Olomouc. Vítězem veřejné soutěže se stal návrh Jana Koláře z pražského Kolargrafik/studia.
Veřejnou soutěž na vytvoření jednotného vizuálního stylu vyhlásilo statutární město Olomouc v září roku
2007 s cílem získat kvalitně a profesionálně zpracovaný jednotný vizuální styl, jehož základem bude značka
a logotyp. V soutěži otevřené všem autorům se nakonec sešel úctyhodný počet 245 návrhů od 137 autorů.
Přímo z Olomouce pocházelo přitom 41 tvůrců, 37 jich bylo z dalších částí Moravy, 56 z Čech a 3 dokonce
ze zahraničí. Všechny návrhy posuzovala 13členná hodnotící komise složená ze zástupců města a z předních
odborníků v oblasti designu a výtvarného umění. Kromě
primátora Martina Novotného a dalších členů Rady města Olomouce v ní zasedli například předseda Typo
Design Clubu Rostislav Vaněk, předseda Asociace užité grafiky Karel Míšek a také ředitel Muzea umění
Olomouc Pavel Zatloukal nebo vedoucí katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UP Olomouc Hana
Myslivečková.

Nový vizuální styl umožní důstojnou prezentaci města

➊

62 66

Statutární město Olomouc

20
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48
Krycí list faxové zprávy, formulář interního sdělení
➊ předtištěné: písmo Berthold Akzidenz Grotesk Medium, velikost: 10 bodu.
➋ k vyplnění: písmo Arial Bold, velikost: 8 proklad: 26 bodu.
➌ k vyplnění: písmo Times New Roman Regular, velikost: 11, proklad: 26 bodu.
➍ k vyplnění: písmo Times New Roman Regular, velikost: 11, proklad: 16 bodu.
➎ předtištěné: písmo Berthold Akzidenz Grotesk Medium, velikost: 8, proklad: 11 bodu.
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JUDr. Tomáš Pokorný | Advokátní kancelář Pokorný&Veverka ➌
Ing. Jakub Strnad | vedoucí odboru vnitřní správy
585 513 226
31. 7. 2008
4
Žádost o poskytnutí informace

od
fax
datum
počet stránek
věc

Horní náměstí – radnice | 779 11 Olomouc ➎
tel.: 585 513 111 | www.olomouc.eu
Bankovní spojení: Česká spořitelna Olomouc
č.ú.: 27-1801731369/0800
IČ: 299308

Ing. Jakub Strnad
vedoucí odboru vnitřní správy

S pozdravem

Vážený pane,
k Vaší žádosti o poskytnutí informace ze dne 8. ledna 2006, podané na Magistrátě města Olomouce
dne 9. ledna 2008, sděluji, že tato žádost se nevztahuje k působnosti Magistrátu města Olomouce.
Z tohoto důvodu byla Vaše žádost podle § 14 odst.3 písm.b) zákona č.106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů odložena.

V Olomouci dne 13. ledna 2008 ➍
Č.j. 45897/VS/2006
Vyřizuje: JUDr. Petr Skála

197

Magistrát města Olomouce ■ faxová zpráva ➊

komu ➋

41

3 | 25
Administrativní Tiskoviny | Vzor Krycího listu faxové zprávy (viz oddíl 3.12),
vzor formuláře Interního sdělení (viz oddí 3.13) – rozkres
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Formulář objednávky
➊ předtištěné: písmo Berthold Akzidenz Grotesk Medium, velikost: 10 bodu.
➋ + ➍ k vyplnění: písmo Times New Roman Regular, velikost: 11, proklad: 13 bodu.
➌ + ➑ k vyplnění: písmo Arial Bold, velikost: 8 bodu, proklad: 11 bodu.
➎ + ➐ k vyplnění: písmo Times New Roman Regular, velikost: 11, proklad: 16 bodu.
➏ + ➒ k vyplnění: písmo Arial Bold, velikost: 8 bodu, proklad: 25 bodu.
➓ předtištěné: písmo Berthold Akzidenz Grotesk Medium, velikost: 8, proklad: 11 bodu.
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Martina Černá

25/2008/319 ➍

588 487 319

kontakt

zboží (pracovní úkon) ➏

Kč

3. 4. 2008

dne

5175

6112

ZP

NZ/ÚZ

Horní náměstí – radnice | 779 11 Olomouc ➓
tel.: 585 513 111 | www.olomouc.eu
Bankovní spojení: Česká spořitelna Olomouc
č.ú.: 27-1801731369/0800
IČ: 299308 | DIČ: CZ00299308

Datum a podpis správce rozpočtu řízeného odboru

položka

paragraf

Datum a podpis příkazce operace: ➑

Limitovaný příslib

01

ORJ

Převzal:

ORG

14.000,- ➒

Kč

Záznam o provedení předběžné řídící kontroly veřejných výdajů před vznikem závazku (§ 13 vyhl. 416/2004 Sb.).
Prohlašujeme, že byla provedena předběžná řídící kontrola:

Objednáváme u vás občerstvení dne 17.12. 2008 v 15 h. ➐
při slavnostním vyhlášení nejlepších sportovců roku2008 v zasedací
místnosti primátora.
		
Fakturu zašlete na adresu: MmOl, odb. kancelář
primátora, Horní nám.- radnice, 779 11, Olomouc.

množství

197

Statutární město Olomouc ■ objednávka ➊

Statutární město Olomouc objednává níže uvedené zboží - pracovní úkony ➎

vydal

objednávka č. ➌

Vážený pan ➋
Tomáš Pokorný
V Roklince 22
517 50 Veveří

41
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50
Obecný formulář
➊ předtištěné: písmo Berthold Akzidenz Grotesk Medium, velikost: 10 bodu.
➋ k vyplnění: písmo Arial Bold, velikost: 8 bodu, proklad: 22 bodu.
➌ k vyplnění: písmo Times New Roman Regular, velikost: 11, proklad: 22 bodu.
➍ k vyplnění: písmo Times New Roman Regular, velikost: 11, proklad: 16 bodu.
➎ předtištěné: písmo Berthold Akzidenz Grotesk Medium, velikost: 8, proklad: 11 bodu.
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kolargrafik/studio
7511100003
Sekaninova 66 / 128 00 / Praha 2
605 882 599
kolargrafik@gmail.com

firma:
IČO:
adresa:
telefon / fax:
email:

vyjádření:

Horní náměstí – radnice | 779 11 Olomouc ➎
tel.: 585 513 361 | fax: 585 513 433
email: odb.kp@mmol.cz | www.olomouc.eu

Podle §5 zákona 128/2000 Sb. mohou jiné subjekty užívat znak obce jen s jejím souhlasem.
Povolení k užití znaku obce uděluje po vyjádření Rada města Olomouce.

Podmínky užití znaku města:
Barevné a výtvarné provedení znaku nelze měnit a je zakázáno
jejich užívání způsobem, kterým by se projevovala neúcta k tomuto
symbolu.

Žádosti se vyhovuje při dodržení níže uvedených podmínek

Vyjádření spolu se znakem chci obdržet
na výše uvedené email adrese.

Znak statutárního města Olomouce chci použít ➍
do manuálu jednotného vizuálního stylu.

Mgr. Art. Jan Kolář

příjmení a jméno žadatele:

účel žádosti:

10/07/2009

datum podání žádosti:

Magistrát města Olomouce ■ ŽÁDOST ➊

197

Žádost o udělení souhlasu k užití znaku statutárního města Olomouce ➌

84

předmět žádosti: ➋

Datum a podpis

41
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Administrativní Tiskoviny | NÁVRH šablony obecného formuláře – rozkres

prezentační tiskoviny

4
Prezentační tiskoviny nabízejí rozvinutí jednotného
vizuální stylu do širokého
spektra tištěných nosičů,
kterými město komunikuje
jak se svými občany, tak
s potenciálními návštěvníky.
Na tomto typu tiskovin se
doporučuje užití logotypu
v otočené variantě (oddíl
1.2). Umístění logotypu musí
respektovat minimální
ochranou zónu, ideální vzdálenost od svislého okraje
odpovídá délce kratší strany
logotypu. Umístění logotypu
vlevo nebo vpravo se řídí podle kompozice danného podkladu (např. fotografie nebo
grafiky).
V této kapitole jsou uvedeny
vzorové aplikace a ukázkové
návrhy, které mají dokumentovat základní přístup pro
konkrétní zpracování
realizovaného materiálu.

4|1

prezentační tiskoviny | Plakát – ŠÍŘKOVÝ formát s podkladovou fotografií

52
Při přípravě plakátu do tisku je třeba dbát na to, aby přesah logotypu na ořez nedeformoval logotyp (tedy ořez ne z logotypu, ale z přidaného obdelníku v červené barvě logotypu).
Vyrovnaná kresba základního písma Akzidenz Grotesk nabízí využití výrazných titulek, které akcentují jak vizuální styl, tak hlavní sdělení obsahu plakátu.

4|2

prezentační tiskoviny | Plakát – šířkový formát s grafickým motivem

53
Při přípravě plakátu do tisku je třeba dbát na to, aby přesah logotypu na ořez nedeformoval logotyp (tedy ořez ne z logotypu, ale z přidaného obdelníku v červené barvě logotypu).
Vyrovnaná kresba základního písma Akzidenz Grotesk nabízí využití výrazných titulek, které akcentují jak vizuální styl, tak hlavní sdělení obsahu plakátu.
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prezentační tiskoviny | Plakát – šířkový formát pouze s textem

54
Při přípravě plakátu do tisku je třeba dbát na to, aby přesah logotypu na ořez nedeformoval logotyp (tedy ořez ne z logotypu, ale z přidaného obdelníku v červené barvě logotypu).
Vyrovnaná kresba základního písma Akzidenz Grotesk nabízí využití výrazných titulek, které akcentují jak vizuální styl, tak hlavní sdělení obsahu plakátu.
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prezentační tiskoviny | Plakát – výškový formát s podkladovou fotografií

55
Při přípravě plakátu do tisku je třeba dbát na to, aby přesah logotypu na ořez nedeformoval logotyp (tedy ořez ne z logotypu, ale z přidaného obdelníku v červené barvě logotypu).
Vyrovnaná kresba základního písma Akzidenz Grotesk nabízí využití výrazných titulek, které akcentují jak vizuální styl, tak hlavní sdělení obsahu plakátu.
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prezentační tiskoviny | Plakát – výškový formát s grafickým motivem

56
Při přípravě plakátu do tisku je třeba dbát na to, aby přesah logotypu na ořez nedeformoval logotyp (tedy ořez ne z logotypu, ale z přidaného obdelníku v červené barvě logotypu).
Vyrovnaná kresba základního písma Akzidenz Grotesk nabízí využití výrazných titulek, které akcentují jak vizuální styl, tak hlavní sdělení obsahu plakátu.
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prezentační tiskoviny | Plakát – výškový formát pouze s textem

57
Při přípravě plakátu do tisku je třeba dbát na to, aby přesah logotypu na ořez nedeformoval logotyp (tedy ořez ne z logotypu, ale z přidaného obdelníku v červené barvě logotypu).
Vyrovnaná kresba základního písma Akzidenz Grotesk nabízí využití výrazných titulek, které akcentují jak vizuální styl, tak hlavní sdělení obsahu plakátu.
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prezentační tiskoviny | Pozvánka s podkladovou fotografií

58
Při přípravě pozvánky do tisku je třeba dbát na to, aby přesah logotypu na ořez nedeformoval logotyp (tedy ořez ne z logotypu, ale z přidaného obdelníku v červené barvě logotypu).
Vyrovnaná kresba základního písma Akzidenz Grotesk nabízí využití výrazných titulek, které akcentují jak vizuální styl, tak hlavní sdělení obsahu pozvánky.
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prezentační tiskoviny | Pozvánka s grafickým motivem

59
Při přípravě pozvánky do tisku je třeba dbát na to, aby přesah logotypu na ořez nedeformoval logotyp (tedy ořez ne z logotypu, ale z přidaného obdelníku v červené barvě logotypu).
Vyrovnaná kresba základního písma Akzidenz Grotesk nabízí využití výrazných titulek, které akcentují jak vizuální styl, tak hlavní sdělení obsahu pozvánky.

4|9

prezentační tiskoviny | Pozvánka slavnostní

60
Na aplikacích slavnostního charakteru lze použít místo logotypu heraldichého znaku. Celková úprava takové aplikace by měla být v souladu se sazbou korespondečních tiskovin
se znakem (např. oddíl: 3.11).
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prezentační tiskoviny | NÁVRH TITULNÍ STRANY Radničních listů

Informační tiskovina města Olomouce má americký rozměr (letter) 216 x 279 mm. Tento formát mnohem lépe než standartní evropský formát dovoluje uplatnění fotografie v pozadí.
Při výběru podkladové fotografie je třeba mít na paměťi, že fotografie slouží jako hlavní image prvek tiskoviny. Navrhujeme proto nepoužívat běžné novinářské fotografie, ale profesionální image fotografie. Dále je nutné při výběru fotografie brát ohled na navrženou kompozici stránky a čitelnost logotypu i textu. Logotyp je možné též použít na spad k levé straně
tiskoviny. Tedy zrcadlově obráceně než jak uvádí ukázka. V takovém případě bude text s obsahem čísla zarovnán na levý praporek v pravo od logotypu.

Její součástí je i pizzerie, která bude časem
možná i pizzu rozvážet. Doufám, že tato restaurace nezanikne kvůli stále velkému počtu kuřáků,“ píše Martin z Olomouce.
„Pracuji ve fakultní nemocnici, takže když si
domlouvám s kamarádkou kafe, míříme
sem. Občas sem ale chodíme i s rodinou na
obědy, vaří výborně,“ napsala nám paní
Markéta. V létě navíc Queen nabízí venkovní
posezení na příjemné zahrádce, takže ani
kuřáci nep.ijdou úplně zkrátka. Naopak přímo v centru města, v Michalském stromořadí, jsme zapomněli na čtyřhvězdičkový hotel
Alley, který se rovněž chlubí striktně nekuřáckým prostředím. Ideální je hlavně pro
pracovní obědy či romantické večeře, na
své si přijdou i náročnější jedlíci a gurmáni.
Další podnik, který se teprve před několika
týdny otevřel po rozsáhlé rekonstrukci, je
hotel Senimo. Ten byl od svého počátku
koncipován jako nekuřácký, včetně restaurace. „Pravdou je, že jsme museli přednedávnem zavést několikpokojů jako kuřác-

Podnik, jenž se v ohlasech objevoval nejčastěji, byla restaurace Queen, která sídlí u
olomoucké fakultní nemocnice. „Kamarádka
nástam jednou pozvala na oslavu narozenin
a bylo příjemné, žetam nebylo zakouřeno.
Sám jsem sice kuřák, ale na cigaretu jsme
chodili ven, a to je skvělá příležitost k bližšímu seznámení se s podobnými závisláky,“
smál se devětatřicetiletý Pavel. „Pracuji ve
fakultní nemocnici, takže když si domlouvám
s kamarádkou kafe, míříme sem. Občas
sem ale chodíme i s rodinou na obědy, vaří
výborně,“ napsala nám paní Markéta. V létě
navíc Queen nabízí venkovní posezení na
příjemné zahrádce, takže ani kuřáci nep.
ijdou úplně zkrátka. Dalším tipem od vás,
čtenářů byla Restaurace U Borovice, která
sice není přímo v Olomouci, ale v nedalekých Bohuňovicích u vlakového nádraží.
„Váš článek mne zaujal, tak bych chtěl také
přispět jedním tipem na pěknou romantickou a především nekuřáckou restauraci (nikoli hospodu), která se otevřela začátkem
července.

Vaše tipy

V červnovém čísle jsme hledali restaurace v Olomouci
a hospůdky, kde můžete
poobědvat bez cigaretového
dýmu. Jak se ukazuje, není
situace ve městě tak špatná,
jak se zpočátku zdálo.

Nekuřácké
restaurace

Obavy provozovatelů nekuřáckých restaurací, hospod a kaváren z úbytku klientely se
bohužel
zatím
částečně
naplňují.
„Setkáváme se s tím, že se hostéotočí na
podpatku ve dveřích v okamžiku, kdy zjistí,
že se u nás nekouří,“ přiznávají často. Podle
jejich hrubého odhadu prý kouří až šedesát
procent hostů restaurací, a ti se nechtějí
svého zlozvyku vzdát ani v době obědů.
„Doufejme, že se situace časem zlepší a že
i v Česku lidé přijdou na to, že kouření do
restaurací nepatří,“ shodují se provozovatelé
restaurací. Podnik, jenž se v ohlasech objevoval nejčastěji, byla restaurace Queen,
která sídlí u olomoucké fakultní nemocnice.
„Kamarádka nástam jednou pozvala na
oslavu narozenin a bylo příjemné, žetam
nebylo zakouřeno. Sám jsem sice kuřák, ale
na cigaretu jsme chodili ven, a to je skvělá
příležitost k bližšímu seznámení se s podobnými závisláky,“ smál se devětatřicetiletý
Pavel. „Pracuji ve fakultní nemocnici, takže
když si domlouvám s kamarádkou kafe, míříme sem. Občas sem ale chodíme i s rodinou na obědy, vaří výborně,“ napsala nám
paní Markéta. V létě navíc Queen nabízí
venkovní posezení na příjemné zahrádce,
takže ani kuřáci nep.ijdou úplně zkrátka.
Podnik, jenž se v ohlasech objevoval nejčastěji, byla restaurace Queen, která sídlí u
olomoucké fakultní nemocnice. „Kamarádka

Nekuřácká?
Rychle pryč!

kých, protože někteří hosté se prostě bez
cigarety neobejdou. Bylo proto lepší dát do
pěti pokojů popelníky a povolit tam kouření,
než aby nám hosté kouřili z oken nebo házeli nedopalky do záchodové mísy,“ přiznává
vedoucí ubytování hotelu Jitka Navrátilová.
V restauraci, která nabízí i polední menu,
chtějí ale provozovatelé zákaz kouření udržet. „Ačkoli to některé hosty odrazuje, chceme si jít za svým cílem. Uvidíme, co přinese
budoucnost,“ „Pracuji ve fakultní nemocnici,
takže když si domlouvám s kamarádkou kafe, míříme sem. Občas sem ale chodíme i s
rodinou na obědy, vaří výborně.

62
Pro obsahovou stranu navrhujeme trojsloupcovou sazbu o celkové šířce 186 mm, šíře jednoho sloupce je 59 mm. Text je vysazen z písma Akzidenz Grotesk ve velikosti 9/10 bodů.
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Její součástí je i pizzerie, která bude časem
možná i pizzu rozvážet. Doufám, že tato restaurace nezanikne kvůli stále velkému počtu kuřáků,“ píše Martin z Olomouce.
„Pracuji ve fakultní nemocnici, takže když si
domlouvám s kamarádkou kafe, míříme
sem. Občas sem ale chodíme i s rodinou na
obědy, vaří výborně,“ napsala nám paní
Markéta.
(leh)

nástam jednou pozvala na oslavu narozenin
a bylo příjemné, žetam nebylo zakouřeno.
Sám jsem sice kuřák, ale na cigaretu jsme
chodili ven, a to je skvělá příležitost k bližšímu seznámení se s podobnými závisláky,“
smál se devětatřicetiletý Pavel. „Pracuji ve
fakultní nemocnici, takže když si domlouvám
s kamarádkou kafe, míříme sem. Občas
sem ale chodíme i s rodinou na obědy, vaří
výborně,“ napsala nám paní Markéta.
V létě navíc Queen nabízí venkovní posezení na příjemné zahrádce, takže ani kuřáci
nep.ijdou úplně zkrátka. Dalším tipem od
vás, čtenářů byla Restaurace U Borovice,
která sice není přímo v Olomouci, ale v nedalekých Bohuňovicích u vlakového nádraží.
„Váš článek mne zaujal, tak bych chtěl také
přispět jedním tipem na pěknou romantickou a především nekuřáckou restauraci (nikoli hospodu), která se otevřela začátkem
července.
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prezentační tiskoviny | leták pro cestovní ruch

městské věže

>

1.

Městské věže >

Radniční věž >

Původně opatská kaple premonstrátského kláštera na Hradisku
získala po jeho zrušení za Josefa II. funkci farního kostela. Díky
tomu zůstala vedle slavnostního sálu prelatury jediným interiérem,
který se uchoval takřka v nedotčené podobě. Půdorys kostela ve
tvaru zprohýbaného oválu vyvolával dříve četné dohady o možném
autorství. Vrcholně barokní ráz stavby podporuje i dynamická
křivka střechy završená sanktusní vížkou. Architekt se proto tradičně hledal v okruhu velkých jmen pražského i vídeňského baroka
– zmiňováni byli J. B. Santini, Kilián Ignác Dienzenhofer, Jan Lukáš
Hildebrandt nebo dvojice G. Pietro Tencalla a Domenico
Martinelli.

Jednolodní gotický kostel ze třetí čtvrtiny 14. století pů-vodně náležel přilehlému klášteru dominikánek. K jeho nejcennějším architektonickým součástem patří pětidílné zaklenutí pravoúhlého závěru chóru s vloženými koutovými klenbami a hluboce odstupněný
profilovanývstupníportáls vysokým vimperkem. Oba stavební detaily mají přímý vztah k vrcholné architektuře lucemburské doby
a náleží k pracím stavební huti olomouckého biskupa Jana Volka.
Půdorys kostela ve tvaru zprohýbaného oválu vyvolával dříve četné dohady o možném autorství.

2.

zmenšeno na 80%

63

Prezentační tiskoviny města Olomouce musí být vizuálně v souladu s ostatními tištěnými materiály propagujícími město. Jedině tak lze docílit kvalitního marketingového výsledku.
Leták pracuje s jednotným principem pro řazení informací, které jsou tak, jako ostatní prezentační materiály, postaveny na akcentaci kvalitní tématické fotografie. Pro menší
fotografie doporučujeme úpravu tzv. „řezanky“ t.j. fotografie těsně u sebe bez rámečku. Střídání červené a bílé podkladové plochy je nejvhodnější, neboť vychází z červeno-bílé
Moravské šachovnice. Při výběru podkladové fotografie je třeba dbát na zásady umístění logotypu na plochách (viz oddíl: 1.9). Logotyp může být umístěn v levo i v pravo při
dodržení minimální ochranné zóny. Texty z písma Akzidenz Grotesk ve velikosti 8/11 bodů by měly být stručně informativní a podřízeny vizuálnímu účinku obrazového doprovodu.
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prezentační tiskoviny | tematická informační brožura – obálka
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podpora města pro živnostníky

zmenšeno na 60%

64

Prezentační tiskoviny města Olomouce musí být vizuálně v souladu s ostatními tištěnými materiály propagujícími město. Jedině tak lze docílit kvalitního marketingového výsledku.
Tématická brožura pracuje se čtvercovým formátem, jenž je nejvhodnější, neboť vychází z konstrukce logotypu postaveného na šachovnici Moravské orlice. Čistá bílá podkladová
plocha obálky by neměla být zaplněna informacemi, aby se nesnížil účinek akcentace logotypu. Barevnost prezentačních tiskovin musí vždy respektovat definované barvy, kdy hlavní
základní červená barva může být kombinována pouze s bílou, černou a šedou barvou (viz. oddíl: 2.1) Texty z písma Akzidenz Grotesk by měly být stručně informativní a podřízeny
vizuálnímu účinku obrazového doprovodu.
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prezentační tiskoviny | tematická informační brožura – obsahová strana

4.

Radniční
Infrastruktura
věž >>

4.
Nový vizuální styl umožní důstojnou prezentaci města
Z celkového počtu 245 návrhů od 137 autorů vybírala hodnotící komise nový jednotný vizuální styl pro město Olomouc. Vítězem veřejné
soutěže se stal návrh Jana Koláře z pražského Kolargrafik/studia. Veřejnou soutěž na vytvoření jednotného vizuálního stylu vyhlásilo
statutární město Olomouc v září roku 2007 s cílem získat kvalitně a profesionálně zpracovaný jednotný vizuální styl, jehož základem
bude značka a logotyp. V soutěži otevřené všem autorům se nakonec sešel úctyhodný počet 245 návrhů od 137 autorů. Přímo z
Olomouce pocházelo přitom 41 tvůrců, 37 jich bylo z dalších částí Moravy, 56 z Čech a 3 dokonce ze zahraničí. Všechny návrhy posuzovala 13členná hodnotící komise složená ze zástupců města a z předních odborníků v oblasti designu a výtvarného umění. Kromě
primátora Martina Novotného a dalších členů Rady města Olomouce v ní zasedli například předseda Typo Design Clubu Rostislav
Vaněk, předseda Asociace užité grafiky Karel Míšek a také ředitel Muzea umění Olomouc Pavel Zatloukal nebo vedoucí katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UP Olomouc Hana Myslivečková.
Po posouzení všech soutěžních prací postoupilo do druhého kola pět návrhů, které měli autoři dopracovat podle připomínek hodnotící
komise a aplikovat navržený styl na konkrétní vybrané předměty a materiály. Na základě takto rozpracovaných návrhů pak komise jednomyslně vybrala návrh Jana Koláře z pražského Kolargrafik/studia, který následně Rada města Olomouce vyhlásila vítězem veřejné
soutěže. Autor vítězného návrhu získal kromě odměny ve výši 50 tisíc korun také právo na uzavření smlouvy na zpracování grafického
manuálu za 300 tisíc korun. Skicovné ve výši 20 tisíc korun obdrží také autoři, jejichž práce postoupily do druhého kola soutěže.
„Skutečným testem úspěšnosti výsledků soutěže však bude až reálný život, uplatnění vítězného návrhu v praxi a jeho přijetí občany

Nový vizuální styl umožní důstojnou prezentaci města

města a našimi partnery. A v tomto směru novému vizuálnímu stylu statutárního města Olomouc držím palce,“ řekl primátor Martin

Z celkového počtu 245 návrhů od 137 autorů vybírala hodnotící komise nový jednotný vizuální styl pro město Olomouc. Vítězem veřejné

Novotný.

soutěže se stal návrh Jana Koláře z pražského Kolargrafik/studia. Veřejnou soutěž na vytvoření jednotného vizuálního stylu vyhlásilo
statutární město Olomouc v září roku 2007 s cílem získat kvalitně a profesionálně zpracovaný jednotný vizuální styl, jehož základem
bude značka a logotyp. V soutěži otevřené všem autorům se nakonec sešel úctyhodný počet 245 návrhů od 137 autorů. Přímo z
Olomouce pocházelo přitom 41 tvůrců, 37 jich bylo z dalších částí Moravy, 56 z Čech a 3 dokonce ze zahraničí. Všechny návrhy posuzovala 13členná hodnotící komise složená ze zástupců města a z předních odborníků v oblasti designu a výtvarného umění. Kromě
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Po posouzení všech soutěžních prací postoupilo do druhého kola pět návrhů, které měli autoři dopracovat podle připomínek hodnotící
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komise a aplikovat navržený styl na konkrétní vybrané předměty a materiály. Na základě takto rozpracovaných návrhů pak komise jed-
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soutěže. Autor vítězného návrhu získal kromě odměny ve výši 50 tisíc korun také právo na uzavření smlouvy na zpracování grafického
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manuálu za 300 tisíc korun. Skicovné ve výši 20 tisíc korun obdrží také autoři, jejichž práce postoupily do druhého kola soutěže.
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„Skutečným testem úspěšnosti výsledků soutěže však bude až reálný život, uplatnění vítězného návrhu v praxi a jeho přijetí občany

0,0

8,0
6,0
4,0
2,0
0,0

města a našimi partnery. A v tomto směru novému vizuálnímu stylu statutárního města Olomouc držím palce,“ řekl primátor Martin

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Novotný. Soutěž na jednotný vizuální styl statutárního města Olomouc vzbudila velkou pozornost veřejnosti, proto Muzeum umění ve

Uchazeči na 1 VPM OL

Uchazeči na 1 VPM OL

Uchazeči na 1 VPM OL

spolupráci s radnicí připravilo v období od 15. května do 15. června výstavu, na které je spolu s vítězným návrhem představena i více

Míra nezaměstnanosti OLK

Míra nezaměstnanosti OLK

Míra nezaměstnanosti OLK

než polovina dalších soutěžních prací.

zmenšeno na 60%
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Prezentační tiskoviny města Olomouce musí být vizuálně v souladu s ostatními tištěnými materiály propagujícími město. Jedině tak lze docílit kvalitního marketingového výsledku.
Tématická brožura pracuje se čtvercovým formátem, jenž je nejvhodnější, neboť vychází z konstrukce logotypu postaveného na šachovnici Moravské orlice. Barevnost prezentačních
tiskovin musí vždy respektovat definované barvy, kdy hlavní základní červená barva může být kombinována pouze s bílou, černou a šedou barvou (viz. oddíl: 2.1) Texty jsou vysazeny
z písma Akzidenz Grotesk ve velikosti 9/14 bodů.

4 | 15

prezentační tiskoviny | profil města

zmenšeno na 40%

66

Prezentační tiskoviny města Olomouce musí být vizuálně v souladu s ostatními tištěnými materiály propagujícími město. Jedině tak lze docílit kvalitního marketingového výsledku.
Profil města Olomouce pracuje s jednotným principem pro řazení informací, které jsou tak, jako ostatní prezentační materiály, postaveny na akcentaci kvalitní tématické fotografie.
Čistá bílá podkladová plocha obálky by neměla být zaplněna informacema aby se nesnížil účinek akcentace logotypu jako nejdůležitější informace. Barevnost prezentačních tiskovin
musí vždy respektovat definované barvy, kdy hlavní základní červená barva může být kombinována pouze s bílou, černou a šedou barvou (viz. oddíl: 2.1). Doplňkové barvy jsou
volitelné, v tomto příkladě je pro přehlednost vždy pro jednu kapitolu zvolena jiná barva. Texty jsou vysazeny z písma Akzidenz Grotesk ve velikosti 9/12 bodů.
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prezentační tiskoviny | brožura strategického plánu rozvoje – obálka, vnitřní strana

A

Výkonná
infrastruktura
a doprava
>

Strategický plán
rozvoje města
Olomouce
>

Ta část tématu doprava, která je považována za kritickou, a tedy prioritní, se týká v první řadě vnitřní dopravy, využívání veřejné hromadné dopravy a dopravy v klidu. Trvalým problémem velkých českých měst, který patrně nikdy
nebude vyřešen k úplné spokojenosti řidičů, je i stav a údržba místních komunikací a možnosti parkování ve městě,
zejména v centru, nesmí se opomenout ani význam cyklistické a pěší dopravy ve městě. Automobilová doprava
současně významně zatěžuje životní prostředí města, zejména imisemi do ovzduší a hlukem. Naopak vnější dopravní napojení Olomouce je s ohledem na jeho vnitrozemskou polohu vynikající a dá se očekávat, že dobudováním
dálnice D11 a rychlostní komunikace R35 se ještě zlepší a vzroste význam města na křižovatce dvou klíčových
vnitro- i mezistátních komunikací. Současná a budoucí kapacita a stav infrastruktury ovlivňuje jak kvalitu života, tak
investice do podniků vytvářející nová pracovní místa. V rámci mikroregionu jde spíše o problém, který více trápí
menší obce a rozvojové oblasti, než vlastní město Olomouc. Jakkoli jsou otázky protipovodňové ochrany pro město
a region významné a limitující v určitých oblastech pro další rozvoj, jejich řešení je v první řadě v kompetenci státní
správy, město však musí vystupovat jako iniciační a výrazně kooperující partner.

Globální cíl: Zlepšování technické infrastruktury pro hospodářský rozvoj i kvalitu života.
ZÁMĚR D.1.: Zlepšovat napojení Olomouce na nadregionální systémy dálnic a rychlostních
komunikací včetně souvisejících staveb.
Vnější dopravní spojení Olomouce je s ohledem na jeho vnitrozemskou polohu vynikající. V říjnu 2003 byl uveden do provozu patnáctikilometrový obchvat Olomouce, který výrazně zrychlil dopravu ve směru na Brno, Přerov a Hranice na Moravě.
Obchvat je součástí budoucí 173 km dlouhé rychlostní komunikace R35Hradec Králové – Lipník nad Bečvou. Velmi důležité v dalším zkvalitňování dopravního napojení města je budování rychlostních komunikací R35, R46 a R55. Zprovoznění I.
etapy západní tangenty dálničního obchvatu v listopadu 2007 výrazně napomůže odvedení dalších objemů tranzitní dopravy
z města, nutno je však vytrvat v dalších aktivitách směřujících k dobudování celého systému.

Cíl D.1.1. Západní část obchvatu Olomouce
Urychlit dokončení výstavby západní části obchvatu.

Cíl D.1.2. Východní tangenta Olomouce
Urychlit přípravu východní tangenty – důležité regionální komunikace.

Cíl D.1.2. Západní část obchvatu Olomouce
Východní tangenta Olomouce

zmenšeno na 50%
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Prezentační tiskoviny města Olomouce musí být vizuálně v souladu s ostatními tištěnými materiály propagujícími město. Jedině tak lze docílit kvalitního marketingového výsledku.
Strategický plán města Olomouce pracuje s jednotným principem pro řazení informací, které jsou tak, jako ostatní prezentační materiály, postaveny na akcentaci kvalitní tématické
fotografie. Čistá bílá podkladová plocha obálky by neměla být zaplněna informacema aby se nesnížil účinek akcentace logotypu jako nejdůležitější informace. Barevnost prezenta-čních tiskovin musí vždy respektovat definované barvy, kdy hlavní základní červená barva může být kombinována pouze s bílou, černou a šedou barvou (viz. oddíl: 2.1). Střídání
červené a bílé podkladové plochy je nejvhodnější, neboť vychází z červeno-bílé Moravské šachovnice Texty jsou vysazeny z písma Akzidenz Grotesk ve velikosti 9/14 bodů.
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prezentační tiskoviny | výroční zpráva města – obálka

Statutární město Olomouc
Výroční zpráva
2008

VYDAL MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE © 2008 / WWW.OLOMOUC.EU

zmenšeno na 60%
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Prezentační tiskoviny města Olomouce musí být vizuálně v souladu s ostatními tištěnými materiály propagujícími město. Jedině tak lze docílit kvalitního marketingového výsledku.
Výroční zpráva pracuje s jednotným principem pro řazení informací, které jsou tak, jako ostatní prezentační materiály, postaveny na akcentaci kvalitní tématické fotografie.
Při výběru podkladové fotografie je třeba dbát na zásady umístění logotypu na plochách (viz oddíl: 1.9). Logotyp může být umístěn v levo i v pravo při dodržení minimální
ochranné zóny. Texty z písma Akzidenz Grotesk by měly být stručně informativní a podřízeny vizuálnímu účinku obrazového doprovodu.

4 | 18

prezentační tiskoviny | výroční zpráva města – obsahová strana

4.

Slovo primátora >

Vážené dámy a pánové,
Z celkového počtu 245 návrhů od 137 autorů vybírala hodnotící komise nový jednotný vizuální styl pro město Olomouc. Vítězem veřejné
soutěže se stal návrh Jana Koláře z pražského Kolargrafik/studia. Veřejnou soutěž na vytvoření jednotného vizuálního stylu vyhlásilo
statutární město Olomouc v září roku 2007 s cílem získat kvalitně a profesionálně zpracovaný jednotný vizuální styl, jehož základem
bude značka a logotyp. V soutěži otevřené všem autorům se nakonec sešel úctyhodný počet 245 návrhů od 137 autorů. Přímo z Olomouce
pocházelo přitom 41 tvůrců, 37 jich bylo z dalších částí Moravy, 56 z Čech a 3 dokonce ze zahraničí. Všechny návrhy posuzovala
13členná hodnotící komise složená ze zástupců města a z předních o\dborníků v oblasti designu a výtvarného umění. Kromě primátora
Martina Novotného a dalších členů Rady města Olomouce v ní zasedli například předseda Typo Design Clubu Rostislav Vaněk, předseda
Asociace užité grafiky Karel Míšek a také ředitel Muzea umění Olomouc Pavel Zatloukal nebo vedoucí katedry výtvarné výchovy
Pedagogické fakulty UP Olomouc Hana Myslivečková.

Martin Novotný
primátor statutárního města Olomouce

zmenšeno na 60%
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Prezentační tiskoviny města Olomouce musí být vizuálně v souladu s ostatními tištěnými materiály propagujícími město. Jedině tak lze docílit kvalitního marketingového výsledku.
Výroční zpráva pracuje s jednotným principem pro řazení informací, které jsou tak, jako ostatní prezentační materiály, postaveny na akcentaci kvalitní tématické fotografie.
Texty jsou vysazeny z písma Akzidenz Grotesk 9/14 bodů.
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prezentační tiskoviny | Prezentace Power Point

|1|

Návrh orientačního
systému města
Olomouce

|2|

záměrem informačního a orientačního
systému je vytvořit ucelený způsob
orientace a navigace turistů ve městě

|3|
návrhy kolargrafik/studia

studie a projekt vycházel z detailního
průzkumu stávajícího stavu značení
ve městě
projekt je členěn do 6 částí

70

U Power Pointových prezentací města je hlavní důraz je kladen na přehlednost a rychlou orientaci v zobrazeném tématu. Základní písmo Akzidenz Grotesk je v tomto případě alternováno
písmem Helvetica nebo Arial. Velikost titulků je 46 a 36 bodů, velikost textu 25 bodů. Logotyp je umístěn na spad nahoře a na vzdálenost odpovídající délce kratší strany logotypu
od levého okraje.

dárkové předměty

5
Tato kapitola obsahuje
návrhy základní kolekce
dárkových předmětů.
Pro zapracování logotypu
se u tohoto typu materiálů
pracuje i s jeho neformálnější zjednodušenou
variantou 1.3, resp. 1.4

5|1

dárkové předměty | obal a booklet CD

Nový vizuální styl umožní důstojnou prezentaci města
Z celkového počtu 245 návrhů od 137 autorů vybírala hodnotící
komise nový jednotný vizuální styl pro město Olomouc. Vítězem veřejné soutěže se stal návrh Jana Koláře z pražského Kolar-grafik/
studia. Veřejnou soutěž na vytvoření jednotného vizuálního stylu
vyhlásilo statutární město Olomouc v září roku 2007 s cílem získat
kvalitně a profesionálně zpracovaný jednotný vizuální styl, jehož
základem bude značka a logotyp.
V soutěži otevřené všem autorům se nakonec sešel úctyhodný po-

prezentační CD

čet 245 návrhů od 137 autorů. Přímo z Olomouce pocházelo
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přitom 41 tvůrců, 37 jich bylo z dalších částí Moravy, 56 z Čech
a 3 dokonce ze zahraničí. Všechny návrhy posuzovala 13členná
hodnotící komise složená ze zástupců města a z předních odborníků v oblasti designu a také výtvarného umění. Kromě primátora
Martina Novotného a dalších členů Rady města Olomouce v ní zasedli například předseda Typo Design Clubu Rostislav Vaněk,

Dárkové předměty města Olomouce musí být vizuálně v souladu s ostatními tištěnými materiály propagujícími město. Jedině tak lze docílit kvalitního marketingového výsledku.
Obal a booklet CD pracuje s jednotným principem pro řazení informací, které jsou tak, jako ostatní prezentační materiály, postaveny na akcentaci kvalitní tématické fotografie.
Při výběru podkladové fotografie je třeba dbát na zásady umístění logotypu na plochách (viz oddíl: 1.9). Logotyp může být umístěn v levo i v pravo při dodržení minimální ochranné
zóny. Texty z písma Akzidenz Grotesk by měly být stručně informativní a podřízeny vizuálnímu účinku obrazového doprovodu.
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dárkové předměty | obal a booklet DVD

Nový vizuální styl umožní důstojnou prezentaci města
Z celkového počtu 245 návrhů od 137 autorů vybírala hodnotící

prezentační DVD

komise nový jednotný vizuální styl pro město Olomouc. Vítězem veřejné soutěže se stal návrh Jana Koláře z pražského Kolar-grafik/
studia. Veřejnou soutěž na vytvoření jednotného vizuálního stylu
vyhlásilo statutární město Olomouc v září roku 2007 s cílem získat
kvalitně a profesionálně zpracovaný jednotný vizuální styl, jehož
základem bude značka a logotyp.
V soutěži otevřené všem autorům se nakonec sešel úctyhodný počet 245 návrhů od 137 autorů. Přímo z Olomouce pocházelo
přitom 41 tvůrců, 37 jich bylo z dalších částí Moravy, 56 z Čech
a 3 dokonce ze zahraničí. Všechny návrhy posuzovala 13členná
hodnotící komise složená ze zástupců města a z předních odborníků v oblasti designu a také výtvarného umění. Kromě primátora
Martina Novotného a dalších členů Rady města Olomouce v ní zasedli například předseda Typo Design Clubu Rostislav Vaněk,
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Dárkové předměty města Olomouce musí být vizuálně v souladu s ostatními tištěnými materiály propagujícími město. Jedině tak lze docílit kvalitního marketingového výsledku.
Obal a booklet DVD pracuje s jednotným principem pro řazení informací, které jsou tak, jako ostatní prezentační materiály, postaveny na akcentaci kvalitní tématické fotografie.
Při výběru podkladové fotografie je třeba dbát na zásady umístění logotypu na plochách (viz oddíl: 1.9.). Logotyp může být umístěn v levo i v pravo při dodržení minimální
ochranné zóny. Texty z písma Akzidenz Grotesk by měly být stručně informativní a podřízeny vizuálnímu účinku obrazového doprovodu.

5|3

dárkové předměty | Papírové desky s chlopní prezentační

Statutární město Olomouc
Horní náměstí – radnice
779 11 Olomouc
tel.: 585 513 111

welcome to Olomouc

www.olomouc.eu

74

Dárkové předměty města Olomouce musí být vizuálně v souladu s ostatními tištěnými materiály propagujícími město. Jedině tak lze docílit kvalitního marketingového výsledku.
Prezentační desky pracují s jednotným principem pro řazení informací, které jsou tak, jako ostatní prezentační materiály, postaveny na akcentaci kvalitní tématické fotografie.
Logotyp je možné v tomto případě suplovat fotografií s vlajkou města.Texty z písma Akzidenz Grotesk by měly být stručně informativní a podřízeny vizuálnímu účinku obrazového
doprovodu.

5|4

dárkové předměty | Poznámkový blok kostičkový | samolepka

zmenšeno na 75%

75
Poznámkové bloky jsou praktickou tiskovinou. Čtverečková verze bloku pracuje se čtvercovým formátem, jenž je nejvhodnější, neboť vychází z konstrukce logotypu postaveného
na čtvercové šachovnici Moravské orlice. Pro tento specifický případ je možné použít logotyp ve zjednodušené verzi (viz oddíl 1.3). Samolepka je samotný logotyp.

5|5

dárkové předměty | Poznámkový blok linkovaný

zmenšeno na 75%
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Poznámkové bloky jsou praktickou tiskovinou. Formát poznámkového bloku je A6, A5 a A4. Pro tento specifický případ je možné použít logotyp ve zjednodušené verzi
(viz oddíl 1.3).

5|6

dárkové předměty | komplimentka | tužka

77
Komplimentka města Olomouce pracuje se čtvercovým rastrem, který vychází z konstrukce logotypu postaveného na čtvercové šachovnici Moravské orlice. Pro tento specifický
případ je možné použít logotyp ve zjednodušené verzi (viz oddíl 1.3). Na potisk tužek a propisek je možné použít obě verze logotypu, tedy základní i zjednodušenou.

5|7

dárkové předměty | potisk SKLA

78
Potisk skla se realizuje kvalitním tamponovým tiskem aby nedocházelo k opotřebování potisku. Potisk by měl být vždy proveden v matné variantě, lesklý potisk není přípustný.
Barevnost potisku (viz oddíl 2.1).

5|8

dárkové předměty | potisk trička pro neformální příležitosti

79
Potisk dárkových triček je v rámci jednotného vizuálního stylu města Olomouce rozdělen na kolekci pro neformální příležitosti a na kolekci pro formální příležitosti. V prvním případě
se užívá logotypu ve zjednodušené variantě (viz oddíl 1.4). Ve druhé variantě se užívá logotypu v základní verzi (viz oddíl 1.1).
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dárkové předměty | potisk trička pro formální příležitosti

80
Potisk dárkových triček je v rámci jednotného vizuálního stylu města Olomouce rozdělen na kolekci pro neformální příležitosti a na kolekci pro formální příležitosti. V prvním případě
se užívá logotypu ve zjednodušené variantě (viz oddíl 1.4). Ve druhé variantě se užívá logotypu v základní verzi (viz oddíl 1.1).
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dárkové předměty | potisk Čepice | tašky

81
V rámci jednotné úpravy dárkových předmětů je možné na potisk čepice a tašky použít logotyp ve zjednodušené verzi (viz oddíl 1.4). Všude tam, kde je to z hlediska rozpočtu
možné se doporučuje realizovat potisk tašky z papíru.

5 | 11

82

dárkové předměty | kravatová spona | odznak

Potisk kravatové spony bude realizován jako kvalitní tamponový tisk odolný proti oděru. Potisk bude vždy realizován v matné podobě na podkladu matného kovu. Odznak bude
zpracován v kombinaci červené a stříbrného kovu. Je-li to z hlediska rozpočtu a technologie výroby možné, doporučuje se realizovat jako sendvič ze dvou vrstev, kdy první vrstva
bude mít vyseklý nápis a čtverečky, druhá bude matná kovová destička na kterou bude první vrstva přilepena.

5 | 12

dárkové předměty | dÁrkový předmět

83
Vhodným dárkovým předmětem vycházející ze šachovnice Moravské orlice jsou šachy. Herní plán bude potištěn červeno-bílou šachovnicí doplněnou o logotyp ve zjednodušené
variantě (viz oddíl 1.4).

outdoor | indoor

6
V této kapitole jsou uvedeny
návrhy obecného uplatnění
jednotného vizuálního stylu
na venkovní nosiče.
S ohledem na možná omezení
konkrétního použití vyplývající např. z dopravní legislativy jsou obsažené návrhy
prezentovány jako ilustrace
vizuálního přístupu.
Finální zpracování každého
realizovaného materiálu musí
být dořešeno s přihlédnutím
k individuálním požadavkům
příslušné aplikace.
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Outdoor | STUDIE VÍTACÍ TABULE
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Outdoor | NÁVRH SMĚROVKY | vlajky | praporu 2:3

6|3
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Outdoor | STUDIE OZNAČENÍ VOZIDEL | magistrátu | policie | taxi
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Outdoor | flexpanel

zmenšeno na 20%

89
Flexpanel akcentuje webové stránky města. Úprava celého panelu navazuje na podobu základní verze logotypu.
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2. patro
1. patro

	Odbor kancelář primátora

2. patro

	Odbor vnějších vztahů a informací

Odbor správy | přestupkové odd.

Kateřinská 8

Odbor sociální pomoci

3. patro

1. | 2. patro

1. patro

TOS ■ Hálkova 20

1. patro
	Odbor vnějších vztahů a informací

3. patro
	Odbor správy, odd. správa budov

Odbor vnitřního auditu a kontroly

DOLNÍ NÁMĚSTÍ 47

	Odbor životního prostředí

	Odbor živnostenský

	Odbor stavební

	Odbor koncepce a rozvoje

	Odbor majetkoprávní

	Odbor informatiky

Odbor dopravy

HYNAISOVA 10

přízemí
3. patro

občanských průkazů a cestovních dokladů
	Odbor vnějších vztahů a informací

	Odbor správy | oddělení evidence obyvatel,

2. | 3. patro

Odbor Investic

přízemí

	Odbor školství

U ZLATÉHO JELENA ■ Dolní náměstí 1

	Odbor vnějších vztahů a informací

přízemí

1. patro

	Oddělení matrika
Ověřování podpisů a opisu listin

2. patro

	Odbor správy

přízemí | 1. | 2. patro

2. patro

	Kancelář neuvolněných členů RMO	
	Odbor ekonomický

2. patro

	Tajemník magistrátu města Olomouce

1. patro

	Náměstci primátora města Olomouce

Primátor města Olomouce

radnice ■ horní náměstí

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE

6|5
indoor | Orientační tabule s pracovišti magistrátu

poměr 1:10

Navigace v budově ve správě města Olomouce se řídí principy barevnosti a písma - viz oddíl 2 tohoto manuálu. Užití logotypu se v rámci navigace řídí vždy předpisem, kdy logotyp
je umístěn v levém horním rohu. Použité písmo Akzidenz Grotesk. Technologie tisku bude realizována jako plotr na matném mléčném skle nebo plaxiskle, kdy jednotlivé údaje
lze vyměňovat.
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MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE

41 | 42
31
45 | 59
37 | 37 | 39
52

EKONOMICKÝ ODBOR
vedoucí odboru
právník EO	
oddělení rozpočtu
oddělení účetnictví
oddělení finanční strategie

49 | 50
49 | 50
49 | 50
49 | 50

RADNÍ
	Mgr. Marta Vláčilová
	RNDr. Ivan Kosatík
	Ing. Vladimír Pokorný
	MUDr. Michael Fischer

34 | 35
33
29 | 30 | 58
22

27 | 28
31

TAJEMNÍK
Bc. Jan Večeř
kancelář asistence tajemníka

ODBOR SPRÁVY
vedoucí odboru
ekonomické oddělení
personální oddělení
oddělení spisové služby

56 | 57
46 | 47
48 | 50
53 | 54
55 | 56
60 | 61

	Mgr. Svatopluk Ščudlík
RNDr. Jan Holpuch, Ph.D.
	Mgr. Martin Major
	Jiří Martinák
	Hana Tesařová
	RNDr. Ladislav Šnevajs

NÁMĚSTCI PRIMÁTORA		

2

6|6
indoor | Orientační tabule s rozmístěním kanceláří v jednotlivé budově magistrátu

poměr 1:10

Navigace v budově ve správě města Olomouce se řídí principy barevnosti a písma - viz oddíl 2 tohoto manuálu. Logotyp je v navigaci 2 a 3 úrovně alternován červeným čtvercem
s uvedením čísla patra v levém horním rohu. Použité písmo Akzidenz Grotesk. Technologie tisku bude realizována jako plotr na matném mléčném skle nebo plaxiskle, kdy jednotlivé
údaje lze vyměňovat.
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indoor | Tabulka se jmény u dveří kanceláří 270 x 270 mm

105

Tamara Hegerová
Mgr. Dita Hartlová
Odbor vnějších
vztahů a informací
Oddělení kultury

92

Navigace v budově ve správě města Olomouce se řídí principy barevnosti a písma - viz oddíl 2 tohoto manuálu. Logotyp je v navigaci 2 a 3 úrovně alternován červeným čtvercem
s uvedením čísla dveří v levém horním rohu. Použité písmo Akzidenz Grotesk. Technologie tisku bude realizována jako plotr na matném mléčném skle nebo plaxiskle, kdy jednotlivé
údaje lze vyměňovat.
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HistorieStavba olomoucké radnice byla
povolena výsadou z roku 1378. Původně
se jednalo o dřevěnou stavbu, která ale
na počátku 15. století vyhořela. S novou
stavbou se začalo na prahu 20. let 15.
století. Rozlehlá budova se třemi křídly
v sobě tehdy zahrnovala dvě funkce –
radnice a tržnice. Zásadní proměnou ve
vznosné sídlo prošla radnice až počínaje rokem 1474, kdy byla budova navýšena o druhé patro. V patře severního křídla byl vybudován slavnostní sál (nyní
Obřadní síň). V roce 1488 byla dokončena stavba pozdně gotické kaple sv.
Jeronýma. Renesanční portál na východní straně pochází z doby kolem roku
1530. Lodžie je dílem sochaře Hanse
Josta z roku 1591. Lodžie sloužila kromě slavnostního nástupu do zasedací
síně rady i ceremoniálním účelům.
Symbolickým završením druhého století
existence olomoucké radnice se v letech 1601–1607 stalo zvýšení radniční

Budova olomoucké radnice, která vévodí Hornímu náměstí, představuje již po
šest staletí symbol hospodářského
a politického významu někdejšího královského hlavního města. Budova radnice je čtyřkřídlá, s vnitřním dvorem uprostřed. Z jižní fasády vystupuje arkýř gotické kaple sv. Jeronýma, který je bohatě
zdobený kružbami a figurálními motivy.
Při východní straně budovy je dvouosé
schodiště s renesanční lodžií. Vedle
radniční věže se ve výklenku severní
fasády nachází orloj.V interiéru se dochovala řada původních klenutých místností, včetně slavnostního sálu (dnešní
Obřadní síň). V interiéru gotické kaple
sv. Jeronýma je unikátní kroužená klenba (nejstarší kroužená klenba podunajského typu u nás).

HISTORIE

Projekt
rekonstrukce
radniční věže
>

HistorieStavba olomoucké radnice byla
povolena výsadou z roku 1378. Původně
se jednalo o dřevěnou stavbu, která ale
na počátku 15. století vyhořela. S novou
stavbou se začalo na prahu 20. let 15.
století. Rozlehlá budova se třemi křídly
v sobě tehdy zahrnovala dvě funkce –
radnice a tržnice. Zásadní proměnou ve
vznosné sídlo prošla radnice až počínaje rokem 1474, kdy byla budova navýšena o druhé patro. V patře severního křídla byl vybudován slavnostní sál (nyní
Obřadní síň). V roce 1488 byla dokončena stavba pozdně gotické kaple sv.
Jeronýma. Renesanční portál na východní straně pochází z doby kolem roku
1530. Lodžie je dílem sochaře Hanse
Josta z roku 1591. Lodžie sloužila kro-

Budova olomoucké radnice, která vévodí Hornímu náměstí, představuje již po
šest staletí symbol hospodářského
a politického významu někdejšího královského hlavního města. Budova radnice je čtyřkřídlá, s vnitřním dvorem uprostřed. Z jižní fasády vystupuje arkýř gotické kaple sv. Jeronýma, který je bohatě
zdobený kružbami a figurálními motivy.
Při východní straně budovy je dvouosé
schodiště s renesanční lodžií. Vedle
radniční věže se ve výklenku severní
fasády nachází orloj.V interiéru se dochovala řada původních klenutých místností, včetně slavnostního sálu (dnešní
Obřadní síň). V interiéru gotické kaple
sv. Jeronýma je unikátní kroužená klenba (nejstarší kroužená klenba podunajského typu u nás).

RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE

věže na současnou výšku 75 metrů.
V letech 1901–1904 proběhla velká přestavba v romanticky historizujícím duchu podle návrhu Georga Bergera.

HistorieStavba olomoucké radnice byla
povolena výsadou z roku 1378. Původně
se jednalo o dřevěnou stavbu, která ale
na počátku 15. století vyhořela. S novou
stavbou se začalo na prahu 20. let 15.
století. Rozlehlá budova se třemi křídly
v sobě tehdy zahrnovala dvě funkce –
radnice a tržnice. Zásadní proměnou ve
vznosné sídlo prošla radnice až počínaje rokem 1474.

Budova olomoucké radnice, která vévodí Hornímu náměstí, představuje již po
šest staletí symbol hospodářského
a politického významu někdejšího královského hlavního města. Budova radnice je čtyřkřídlá, s vnitřním dvorem uprostřed. Z jižní fasády vystupuje arkýř gotické kaple sv. Jeronýma, který je bohatě
zdobený kružbami a figurálními motivy.
Při východní straně budovy je dvouosé
schodiště s renesanční lodžií. Vedle
radniční věže se ve výklenku severní
fasády nachází orloj.V interiéru se dochovala řada původních klenutých místností, včetně slavnostního sálu (dnešní
Obřadní síň). V interiéru gotické kaple
sv. Jeronýma je unikátní kroužená klenba (nejstarší kroužená klenba podunajského typu u nás).

mě slavnostního nástupu do zasedací
síně rady i ceremoniálním účelům.
Symbolickým završením druhého století
existence olomoucké radnice se v letech 1601–1607 stalo zvýšení radniční
mě slavnostního nástupu do zasedací
síně rady i ceremoniálním účelům.
Symbolickým završením druhého století
existence olomoucké radnice se v letech 1601–1607 stalo zvýšení radniční
věže na současnou výšku 75 metrů.
V letech 1901–1904 proběhla velká přestavba v romanticky historizujícím du
chu podle návrhu Georga Bergera.
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Outdoor | poster

Informační plakát města Olomouce musí být vizuálně v souladu s ostatními tištěnými materiály propagujícími město a jeho projekty. Jedině tak lze docílit kvalitního marketingového
výsledku. Informační plakát pracuje s jednotným principem pro řazení informací, které jsou tak, jako ostatní prezentační materiály, postaveny na akcentaci kvalitní tématické fotografie.
Čistá bílá podkladová plocha plakátu by neměla být zaplněna informacemi aby se nesnížil účinek akcentace logotypu jako nejdůležitější informace. Barevnost prezentačních
tiskovin musí vždy respektovat definované barvy, kdy hlavní základní červená barva může být kombinována pouze s bílou, černou a šedou barvou (viz. oddíl: 2.1). Použité písmo
Akzidenz Grotesk.

VYDAL MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE 2008

