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Přítomni: Ing. Josef Železný – předseda, Miroslava Chaloupková, Vladimír Kříž, Miloslav Liška,           
Ing.  Josef Macke, Mgr. Ivan Machek, Ing. Miroslav Očenášek, Walburga Mikešová, Lenka Veselá  
 
Hosté: Ing. Marek Poledníček - místostarosta, Ing. Alexandra Fürbachová, Jaroslav Vyčichlo, Kateřina 
Hálová, P. Marek Bonaventura Hric 
 
Omluveni: Kristýna Macáková, Jiří Pavlík, Michaela Valentová 
 
Zápis: Zuzana Železná 
 
Program: 
 
1.  Sestavení kritérií výběru loga města Ostrov 

2.   Představení nového loga města Ostrov 

3.   Návrhy nových propagačních předmětů 

 4.  Různé – podněty, nápady 

V úvodu jednání byla jednomyslně odsouhlasena účast všech hostů, novým řádným členem komise 

byl RM jmenován Ing. Miroslav Očenášek – ředitel DK Ostrov. 

Bod č. 1 –  Sestavení kritérií výběru loga města Ostrov 

Člen komise Miloslav Liška požádal o zařazení výše uvedeného bodu na jednání komise. Navrhuje 

několik kritérií pro výběr nového loga, která by se dala použít univerzálně. 

a) estetičnost a účelnost loga 

b) počet autorů (návrhů) 

c) údaje o tvůrci 

d) vysvětlení otázky autorských práv vs. Město Ostrov 

e) způsob a výše odměny 

f) výsledky veřejné diskuse 

Návrhy nového loga byly dne 02.04.2019 zaslány všem členům komise a byli požádáni o vyjádření. 

Své vyjádření zaslalo 6 členů komise – Mgr. Machek, Ing. Macke, p. Veselá a p. Chaloupková se 

přiklonili k návrhu č. 1, který podpořil ústně i předseda komise Ing. Železný. Pro variantu č. 2 

hlasoval p. Kříž a pro variantu č. 3. p. Valentová. Většina členů tedy hlasovala pro variantu č. 1, 

která byla dále rozpracována. Podpořila ji rovněž RM na svém jednání dne 13.05.2019.  

Usn. RM č. 484/19 

RM schvaluje grafický návrh a používání loga města Ostrov v předložené variantě. 
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Bod č. 2 – Představení nového loga města Ostrov 

Zadáním pro zhotovitele bylo vytvoření více výchozích variant zcela nového loga města Ostrov. 

Vybraná varianta by se měla stát základem pro budoucí grafickou tvář propagace města jako 

atraktivní turistické destinace. Návrhy jsou koncipovány jako výchozí a budou se dále vyvíjet. Pro 

výslednou variantu bude rozpracován grafický manuál, smyslem je sjednotit grafickou podobu 

produktů a vtisknout propagaci města jednotný a výrazný design. Představený návrh zobrazuje 

siluety stěžejních architektonických památek starého města umístěných v rozdílných barevných 

plochách. Logo bylo navrženo v barevné jednobarevné variantě. 

Následně byly projednány jednotlivé body - kritéria navržená p. Liškou: 

a) estetičnost a účelnost loga – Ing. Očenášek hovořil o důležitosti vytvoření loga pro propagační 

materiály v co nejbližší době, postup navržený p. Liškou je dle jeho názoru zdlouhavý, lidé si musí na 

logo zvyknout a vzít ho za své. Pan Liška oponoval tím, že by mělo odpovídat sloganu „Ostrov – pestrá 

nabídka pro celou rodinu“. Místostarosta Ing. Poledníček uvedl, že logo je tvárné a bude se postupně 

vyvíjet. Paní Mikešové se logo líbí, vyjadřuje charakter města. Mgr. Machek doporučuje použití na 

obálky a dopisní papíry v černobílé barvě. Ing. Železný nedoporučuje polepit služební auta města, P. 

Marek Bonaventura Hric, podporuje návrh polepit jen část vozů, aby vedení města mohlo používat 

převážně vozy se znakem města. Dle jeho názoru má erb města historický význam a logo by mělo být 

používáno pouze v běžné komunikaci ohledně propagace města. 

b) počet autorů – jedno grafické Studio Fresh s.r.o. – jednotlivé návrhy zpracovávalo několik grafiků 

c) údaje o tvůrci – grafické studio s více jak 25letou zkušeností a tradicí, pracuje pro velké výrobce 

d) vysvětlení otázky autorských práv vs. Město Ostrov – Město Ostrov disponuje právem výkonu 

majetkových práv spojených s předmětem objednávky 

e) způsob a výše odměny – celková cena 40 800 Kč bez DPH, 49 369 Kč včetně DPH, zahrnuje 

vytvoření logomanuálu 

f) výsledky veřejné diskuse – s ohlasy veřejnosti bude komise seznámena  

Bod č. 3 – Návrhy nových propagačních předmětů 

Vedoucí IC DK Kateřina Hálová seznámila členy komise s nejvíce požadovanými druhy propagačních 

předmětů – sluneční brýle, propisky, dřevěné tužky s památkami města, pláštěnky, magnetky Sestav 

si svůj svět. Zaměstnanci IC zámek Ostrov navrhují ještě – hrnky s fotografií památek, náprstky, 

zvonky, dřevěné tužky pro děti s postavou malé Sibylly Augusty, přívěsky na klíče, placky, pastelky, 

bloky. Členové komise dále doporučují plechové dózy, čokolády v obalu s motivem města, trička. Na 

lednovém jednání komise byly navrženy ještě tyto předměty: silikonové náramky, batohy – vaky, 

deštníky s rukojetí, lahve na pití, šňůry na krk, hrnky, popř. plecháčky. 

Ing. Železný doporučuje instalovat lépe vitríny a tím zlepšit nabídku propag. předmětů. V budoucnu 

budou vyfoceny na web IC DK – e-shop. 
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Bod  č. 4 –  Různé – podněty, nápady 

Pro příští jednání komise jsou navrženy tyto body: 

1) využití výstavních prostor, nová expozice v sala terreně – zahrady  

2) projekt propagace moderní historie Ostrova 

Pan Liška navrhl písemně ještě body: 

1) dodržování pravidel a principů fungování komise 
 
2) věž smrti a její budoucnost 
(zároveň prosí kompetentní osoby o shromáždění dostupných informací z  
vedení města a KPV)  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Příští jednání KaPK bude pondělí  dne 03.06.2019 od 16:00 hodin v zasedací místnosti RM                   

1. patro v budově MěÚ Ostrov. 

 
Jednání skončeno v 18:30 hodin. 
 
         Ing. Josef Železný                                         
          předseda komise 
 
 
 
 


