
Příloha č. 2

RÁMCOVÝ OBSAH ZAKÁZKY NA GRAFICKÝ MANUÁL  
VIZUÁLNÍ IDENTITY MĚSTA KADAŇ 

Celková hodnota zakázky: 470.000 Kč bez DPH.  Zakázka sestává z několika částí. Pro rozložení platby celkové hodnoty  
zakázky v čase byly stanoveny dílčí odměny za jednotlivé fáze zakázky. Součástí odměny je i zapracování připomínek 
k jednotlivým výstupům ze strany Objednatele. 
Grafický manuál se odevzdává v 1 tištěné verzi a zároveň v elektronické verzi se zajištěním sdílení všech výstupů  
a nástrojů. Data budou zpracována pro další DTP zpracování v otevřených formátech programů Adobe InDesign či Adobe 
Illustrator. Datové soubory musí umožňovat tisk ve vysoké kvalitě. Autor ve spolupráci s městem Kadaň zváží, jaké řešení 
bude s ohledem na praktičnost i náklady nejvhodnější (cloudové úložiště, interaktivní pdf manuál, apod.). 

Části zakázky a položkový rozpis jejich jednotlivých částí: 
a) Úvod k manuálu 

 → principy, jak pracovat s manuálem 
 → stručné představení konceptu a principu fungování vizuální identity, z čeho vychází, slovní popis 
 → pravidla a způsob práce se systémem vizuální identity 
 → ukázka aplikací vizuální identity na tištěných materiálech 
 → ukázka aplikací vizuální identity na online materiálech 

b) Značka města Kadaň a základní manuál loga 
Logo a jeho definice 

 → varianty loga  
 → čtvercová varianta loga, není-li základní logo čtvercové, pro použití 
 → na sociálních sítích 
 → černobílé a barevné varianty v pozitivu a negativu 
 → barevné varianty na různých podkladových plochách (pokud budou součástí řešení barevné varianty) 
 → rozměry a minimální velikost loga, ochranná zóna 

Písmo
 → hlavní písmo 
 → doplňkové písmo a doplňková písma pro operační systémy Windows a Mac 
 → doporučená sazba, způsoby zvýrazňování a min. 2 úrovně nadpisu 
 → příklady použití pro několik reálných výstupů  

Barevnost 
 → základní barvy značky a jednotného vizuálního stylu a jejich definice pro všechny technologie výroby 
 → doplňkové barvy jednotného vizuálního stylu a jejich definice pro všechny technologie výroby 

c) Koncepce vizuální identity města Kadaň - vzorové aplikace 
Interní grafické výstupy 

 → tisková zpráva - ukázka sazby s obrazovým materiálem, šablona pro word 
 → faktura - ukázka sazby, šablona pro word 
 → dopisní obálky ve 2 rozměrech → hlavičkový papír v české a anglické verzi 
 → vizitky - vzor vizitky starosty, dvojjazyčně 
 → šablona pro dokument word 
 → e-mailový podpis 
 → desky A4 
 → roll-up města (formát cca 200x80cm)  
 → prezentace Power Point (šablona - úvodní slide, 2 slidy text / obrázky, závěrečný slide)
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Externí grafické výstupy 
 → plakát - ukázka principu práce s plakátem - ukázka variability plakátu 
 → leták - ukázka práce s letákem 
 → tištěná pozvánka - ukázka principu práce s pozvánkou na akci 
 → elektronická pozvánka - ukázka principu práce s pozvánkou na akci 
 → grafika pro sociální sítě - profilová a úvodní fotka, návrh templatu jednotné vizuální komunikace (FB) 
 → layout Kadaňských novin - titulní strana a vnitřní dvoustrana, ukázka sazby, ukázka práce s fotografiemi / obrazovým 

materiálem
 → polepy aut
 → uvítací cedule při vstupu do města 
 → “Mluvící mapa“ v centru města jsou umístěny 3ks – návrh jednho vzoru
 → podoba knižních edic – titulní strana a hřbet (dodržet stávající formát) 

PDF manuál pro příspěvkové instituce
 → předpokládáme výběr celkového manuálu + doplnění pro problematiku příspěvkových institucí

d) Návrh implementace vizuální identity do grafické podoby městských webů 
 → Weby města jsou tři z čehož jeden je hotový (kulturní web: kultura-kadan.cz), zde autor navrhne sadu poznámek  

k úpravám. Dva weby se připravují (pro občany: mesto-kadan.cz / pro turisty: kadan.eu), zde autor předloží  
grafický návrh čtyř až pěti wireframů pro každý web, podle nich se přenesou principy i do zbytku webu. V rámci 
toho je počítáno s jednou schůzkou s programátory každého webu. 

e) Merchandising 
 → tužka  
 → hrnek 
 → látková taška 
 → 3 další předměty specifické pro město

f) Implementace 
 → Zaškolení odpovědných pracovníků (Petr Liebscher, agentury...), externího grafika a dalších osob s manuálem  

pracujících, art directing výstupů, management zakázky (schůzky s městem a jednotlivými příspěvkovými organi-
zacemi) a práce nespecifikované v rámcovém manuálu - 50 hodin čerpání sjednaného rozsahu hodin počíná od 
okamžiku protokolárního předání díla a bude-li předáváno po částech, po předání poslední části díla → případné 
konzultace v rámci provádění díla jsou zahrnuty v ceně díla. 

 → Implementací za město bude zodpovědný Petr Liebscher / liebscher@kultura-kadan.cz.

Součástí zakázky je i zapracování připomínek k jednotlivým výstupům ze strany Objednatele. 
Pokud v průběhu projektu dojde k dílčím změnám v povaze jednotlivých výstupů, mohou být po společné dohodě 
vyhlašovatele a realizátora výstupy zaměněny/nahrazeny za výstup jiný v adekvátním rozsahu. 
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