
Galerie moderního umění v Hradci Králové 
Vyhlašuje veřejnou soutěž o návrh JEDNOTNÉ VIZUÁLNÍ IDENTITY 
 
1. VYHLAŠOVATEL 
Galerie moderního umění 
se sídlem: Velké náměstí 139/140 , 500 03 Hradec Králové | IČO: 00088404 
Zapsaný v obchodním rejstříku spis. zn. PR 1102 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 
zastoupený: MgA. Františkem Zachovalem, ředitelem 
(zadavatel) 
 
2. ZÁMĚR SOUTĚŽE 
Záměrem vypsání soutěže o jednotnou vizuální identitu (dále jen JVI) je najít takové grafické 
řešení, které by korespondovalo s posláním a vizí Galerie moderního umění, (dále jen 
ORGANIZACE) coby místa se stálou expozicí mapující 20. století až do současnosti, ale také 
institucí sledující současné tendence skrze dočasné výstavní projekty. V rámci nové koncepce 
organizace byla založena sbírka Pohyblivého obrazu a Collection of Central and Eastern 
Europe. 
Cílem JVI by měla být reprezentace organizace jako svébytné a jedinečné instituce. JVI by 
měl sjednotit vydávané materiály a elektronické výstupy ke galerii pořádaným akcím tak, aby 
na první pohled bylo jasné, že je realizuje jedna instituce. 
 
ORGANIZACE 
2.1. S výhercem soutěže bude uzavřena smlouva o dílo a licenční ujednání na vypracování 
kompletního grafického manuálu. 
2.2. Manuál JVI musí reflektovat, že požadované formáty grafických výstupů zůstanou i 
nadále různorodé, budou zpracovány různými grafiky, a to s ohledem na rozličnost 
pořádaných akcí. 
 
3. PŘEDMĚT SOUTĚŽE 
Vypracování návrhu celkového konceptu JVI ORGANIZACE, podle těchto soutěžních pravidel, 
včetně nového logotypu. Hlavní požadavek tedy bude kladen na sjednocující systém celé 
vizuální komunikace. 
 
4. ORGANIZACE A JEJÍ POSLÁNÍ 
4.1. ORGANIZACE je příspěvkovou organizací Královehradeckého kraje. Jejím posláním je 
organizace výstav, akviziční činnost, pořádání přednášek a jiných doprovodných akcí včetně 
edukačních aktivit. Jedná se o zavedenou instituci. Rozpětí jejích aktivit je však široké, stejně 
jako cílová skupina. Galerii navštěvují od školních skupin po seniory. V současné době chce 
galerie větší část věnovat výstavám současných umělců a zároveň obměně dvou stálých 
expozic.  
4.2. Hlavní akce, které ORGANIZACE realizuje je výstavní, edukační a kurátorská činnost. Dále 
pak doprovodný program formou koncertů, přednášek, projekcí a workshopů volně 
přístupných veřejnosti.   
  
 
 
 



5. SOUČASNÁ VIZUÁLNÍ IDENTITA A KOMUNIKACE ORGANIZACE 
5.1. ORGANIZACE v současné době používá logo, které bylo vypracováno na zakázku v rámci 
rekonstrukce budovy v letech 2014-2016. Společně s logem bylo vytvořeno i jednotné 
značení v budově. Stávající logo ani značení však nevyhovují současným požadavkům a 
komunikačním potřebám moderní kulturní instituce. Logotyp ani barvy pro něj zvolené 
nekorespondují s žádným prvkem, který by galerie prosazovala a neodkazují, k podstatě 
instituce samotné. Organizace aktuálně nemá žádný rozpracovaný grafický manuál a veškeré 
grafické výstupy tak působí značně nejednotné. 
5.2. ORGANIZACE s ohledem na svoji činnosti vydává jednou za dva měsíce brožuru, která 
informuje o nadcházejících akcích. Dále letáky a katalogy k jednotlivým výstavám a řadu 
tištěných elektronických materiálů, a to v různých formátech: pozvánky, brožury, plakáty, 
letáčky, bannery, pracovní listy pro edukační oddělení, online komunikace apod. Jejich 
vizuální styl však není jednotný, na příjemce působí jako různé akce různých subjektů.  
5.3. Historie a význam ORGANIZACE   
Galerie moderního umění sídlí v historickém centru města, na Velkém náměstí v pozdně 
secesní budově postavené v letech 1911-1912 za původním účelem Záložního úvěrního 
ústavu. Dominantou je vstup, kde jsou dvě plastiky Ladislava Šalouna Obchod a Úroda. 
Rekonstrukce budovy proběhla v letech 2014-2016 a snažila se uchovat co nejvíc 
z původního stavu. Velkým zásahem je umístění nové vzduchotechniky, která byla malířem 
Alešem Lamrem proměněna na výtvarný objekt dominující celému prostoru. Galerie má 
vstupní halu a 4 patra. Od příštího roku dojde k výrazné proměně vstupní haly a ve foyer by 
měly probíhat dlouhodobé site-specific instalace (dvě výstavy ročně). V prvním patře je 
umístěna Galerie Vladimíra Preclíka (GVP), jejichž vizí je konceptualizace díla Vladimíra 
Preclíka současnými autory (dlouhodobá výstava jednou za rok). V druhém a třetím patře 
jsou umístěny stálé expozice. Ve čtvrtém 4. patře probíhají dočasné výstavy, kde současně 
od roku 2020 bude založen experimentální prostor formou „bílé kostky“. Galerie tedy 
v současné době disponuje šesti výstavními prostory – Galerií Vladimíra Preclíka GVP, Foyer, 
Stálou expozicí, rozdělenou na dvě části, Čtvrtým patrem a White Cube. Názvy jsou 
v současné době pouze pracovní. Kromě jazykového sjednocení bychom je však rádi uchopili 
i graficky tak, aby na plakátu či letáku k výstavě bylo vždy jasně specifikováno, v jakém 
prostoru návštěvník expozici najde. Kromě výstav a stálé expozice se snaží být galerie 
viditelnou institucí i na poli kultury ve vší všeobecnosti. Pořádáním doprovodného programu 
jako koncertů, multimediálních performance, přednášek či workshopů. Galerie má stálou 
diváckou základnu v seniorské generaci, kterou se ale postupně a citlivě snaží rozšiřovat 
cílením na mladší publikum. Nový JVI by měl tak propojit určitou tradici, kterou skýtá jak 
sama budova, tak galerie jako instituce s novátorským přístupem zacíleným na mladší 
generaci.  
 
 
 
 
6. POŽADAVKY NA NÁVRH 
Hlavním požadavkem je praktičnost a přenositelnost na jednotlivé projekty. JVI musí 
obsáhnout jak tištěné, tak elektronické a online výstupy. Při hodnocení bude kladen důraz 
na: 
- výtvarnou a technickou úroveň navrženého řešení 
- srozumitelnost a intuitivnost 



- možnost rozvíjení návrhu, resp. schopnost reagovat na budoucí rozšíření (nové projekty 
atd.) 
- písma navržená pro užití JVI včetně jejich řezů musí být plně lokalizována pro český i 
anglický jazyk 
- značka i logotyp budou mít nadčasovou platnost, musí být odlišitelné od značek a logotypů 
ostatních kulturních institucí a dalších subjektů 
- aplikace návrhu na označení budovy: nápisem galerie umění (GALERIE UMĚNÍ) na zábradlí 
nad vchodem galerie a aplikace logotypu na vlajku plánovanou stožár na kupoli galerie. 
 
7. POŽADOVANÉ SOUTĚŽNÍ DOKUMENTY 
Grafická část: vytištěné na formátu A3, na žádném nesmí být uvedeny identifikační údaje 
soutěžících! 
A. Návrh vizuální identity ORGANIZACE 
- textové vysvětlení fungování systému JVI, její východiska a používání v praxi (max. rozsah 
400 slov nebo 3000 znaků) Součástí textu bude popis použitých písmem a licenční podmínky 
jejich užívání 
B. Návrh logotypu ORGANIZACE 
- aplikace konceptu viz bod A. 
- ve čtvercovém formátu (cca 10 x 10 cm) 
- grafický symbol (značka) odkazující na používaný název Galerie moderního umění (případně 
Galerie umění, umístěný přímo na exteriéru budovy) a její zkratky GMU a GMU HK.  
- typografie slovního spojení, GMU HK nebo zkráceně GMU se značkou (dále jen logotyp) 
- v barevné i černobílé verzi 
- značka i logotyp organizace budou používány také samostatně 
C. Grafická šablona pro 2 tištěné materiály 
- aplikace konceptu bodu A. na tiskoviny – plakát a pozvánka 
- text na materiálech – název akce, její podnadpis, účinkující, místo a datum konání, kurátor 
výstavy, nový logotyp, místo pro případná loga partnerů. 
V roce 2020 uskuteční samostatná výstava Matyáše Chocholy a retrospektiva Jiřího Hilmara 
a kolektivní výstava 8. až 10. autorů a autorek s tématikou současné intimity ve fotografii (4. 
patro).   
D. Aplikace grafiky na libovolném propagačním předmětu 
- vizualizace bodu A. 
E. Aplikace grafiky na budovu Galerie moderního umění 
- konkrétně se jedná o dva svislé bannery vedle vchodu, nápis Galerie umění 
implementovaný do designu zábradlí, který by měl být osvětlen (neon, lightbox, apod.) a 
aplikace na vlajku upevněnou na kupoli nad 4. patrem 
 
Vítězná vizuální identita by měla být později implementována i na webové stránky 
ORGANIZACE. Předmětem soutěže JVI a smlouvy nebude tvorba grafického návrhu pro 
webové stránky, nicméně její jednotné části budou převzaty, a to již ve vzájemné spolupráci 
vítěze soutěže a webové firmy. 
 
další součásti předkládaných dokumentů: 
- USB flash nebo CD/DVD se všemi soutěžními návrhy ve formátu PDF v tiskové kvalitě 
- zalepená neprůhledná obálka s nápisem „AUTOR“, která bude obsahovat podepsanou a 
vyplněnou přihlášku (příloha č. 1). 



 
 
8. PODMÍNKY SOUTĚŽE 
8.1. Soutěž je veřejná, vyzvaná, anonymní, jednokolová. 
8.2. Je určená fyzickým i právnickým osobám, kteří vyplní přihlášku a splní uvedené 
podmínky. Každý účastník může odevzdat pouze 1 soutěžní návrh. 
8.3. Do soutěže budou zařazeny návrhy, které dodrží všechny podmínky soutěže. 
8.4. Náklady, které vzniknou soutěžícímu v souvislosti s účastí v soutěži (skicovné, tisky), 
nese tento soutěžící. 
8.5 Odborná porota: zástupci GMU: František Zachoval, ředitel GMU, Petra Příkazská, 
vedoucí odborného oddělení GMU, nezávislá část poroty: Robert V. Novák, Adéla 
Svobodová, Tomáš Vaněk. Poradní hlasy: Aneta Kohoutová, komunikace GMU, Anna 
Zemanová, kurátorka, GMU, Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana, Královehradecký 
kraj.  
 
9. SPECIFIKACE BUDOUCÍ ZAKÁZKY A ODMĚNA 
9.1. Cílem zakázky je vytvořit JVI, který sjednotí a zastřeší plánované výstupy ORGANIZACE a 
zároveň bude dostatečně univerzální, aby bylo možné jej použít či dále rozvíjet v případě 
pokračování a rozšíření aktivit ORGANIZACE.  
9.2. Předběžná celková hodnota zakázky je 180.000 Kč (sto osmdesát tisíc korun českých) 
včetně DPH, která představuje vyhotovení kompletního grafického manuálu. Rámcový obsah 
grafického manuálu je specifikován v příloze č. 2.  
9.3 Druhé místo v soutěži bude ohodnoceno částkou 15.000 Kč, autor na 3. místě získá 
odměnu 10.000 Kč. 
9.4. Autor může být i následně osloven k další spolupráci v následujícím cca 1 roce. Zadavatel 
se může na vítěze soutěže obrátit se zadáním dalších prací, které budou souviset s JVI. Tato 
spolupráce bude ohodnocena zvlášť dle podmínek smlouvy o dílo, podepsána dle domluvy 
mezi vítězem a zadavatelem. 
9.5. Výsledná podrobná specifikace zakázky bude dohodnuta s vybraným zpracovatelem a 
uvedena ve smlouvě o dílo a bude v tomto rozsahu 
- Vytvoření JVI ORGANIZACE včetně grafického manuálu 
- Vytvoření značky a logotypu ORGANIZACE 
9.5. Cena za kompletní grafický manuál bude výherci vyplacena ve dvou fázích (70% a 30 % 
ceny) dle specifikace návrhu smlouvy o dílo a licence viz příloha č. 3. 
9.6. Zakázka bude probíhat rámcově v těchto termínech: 
- Předpokládaný termín zahájení prací na zakázce je 1. listopadu 2019. 
- Předpokládaný termín předání 70% výstupů je stanoven na 31. prosinec 2019 - výsledné 
řešení základních grafických prvků a jejich implementace. 
Dne 28. února 2020 bude předáno výsledné řešení kompletní vizuální identity organizace, a 
předání grafického manuálu v elektronické a tištěné verzi (2 ks). 
9.7. Zpracovatel zakázky jako nositel práv poskytne zadavateli ode dne předání zakázky na 
neomezenou dobu (tzn. na celou dobu trvání majetkových práv) výhradní licenci k užití díla 
všemi způsoby užití v neomezeném rozsahu, přičemž se předpokládá, že výše odměny za 
poskytnutí licence je již zahrnuta v ceně zakázky. 
 
 
 



10. ODEVZDÁNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ 
10.1. Soutěž byla vyhlášena 16. září 2019 a mezní termín podání soutěžních návrhů je 
pondělí 21. října 2019 do 12 hodin (návrh musí být v tomto termínu dodán). 
10.2. Návrhy budou hodnoceny anonymně, proto je nutné zaslané podklady anonymizovat. 
10.3. V tištěné podobě budou v uzavřené obálce označené jménem autora (studia) a textem 
„Galerie moderního umění Hradec Králové – jednotný vizuální styl — NEOTVÍRAT“ 
doručeny do uvedeného termínu 
a na adresu sídla ORGANIZACE: 
Velké náměstí 139/140, 
500 03 Hradec Králové 
 
11. Kontakt pro případné dotazy a osobní konzultace: 
Aneta Kohoutová, komunikace a doprovodný program, tel. 777176218 
e- mail: komunikace@galeriehk.cz 
 
12. HODNOCENÍ 
12.1. Hodnocení soutěžních návrhů se uskuteční 24. 10. 2019. 
12.2. Hodnocení provede komise v lichém počtu (5) sestavená ze zástupců zadavatele, jeho 
zřizovatele, kulturně vzdělávací instituce a odborníků z oblasti grafického designu. 
12.3. Hodnocena bude především schopnost sjednotit vizuální komunikaci ORGANIZACE, 
tedy její nezaměnitelnost a zapamatovatelnost. Přihlédnuto také bude k licenčním 
podmínkám k použitým písmům. 
12.4. Rozhodnutím komise bude stanoveno pořadí jednotlivých předložených návrhů a 
provedeno jejich zhodnocení. Porota má právo neudělit první místo a/nebo nedoporučit 
zadání zakázky žádnému z účastníků. 
12.5. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádný z posuzovaných návrhů. 
12.6. Výsledky soutěže oznámí vyhlašovatel všem soutěžícím písemně nejpozději do 7 dnů 
od vyhodnocení. 
 
 
V Hradci Králové dne 16. září 2019 
 
…………………………….. 
 
MgA. František Zachoval 
ředitel 
 
Přílohy 
č. 1 Přihláška 
č. 2 Rámcový obsah grafického manuálu, který vypracuje vítěz soutěže 
č. 3 Dokumentace prostoru 
č. 4 Přehled dosavadních grafických výstupů 
č. 5 Návrh značení budovy 
 


