
Kancelář Zdravého města ve spolupráci s Odborem školství, mládeže a tělovýchovy MěÚ Kroměříž 
informují, že je vyhlášena 

 
 

Výtvarná soutěž o návrh loga pro Zdravé město Kroměříž 
 

 

Zdravé město je takové město, jehož samospráva se hlásí k principu udržitelného rozvoje, 
zapojuje veřejnost do rozhodovacích procesů a podporuje zdravý životní styl svých obyvatel. 
Jedná se v podstatě o určitou značku kvality, pomocí níž se samospráva snaží vytvářet město 
zdravé a udržitelné, které je příjemným místem k životu pro jeho obyvatele. Zdravá města jsou 
v České republice sdružena v Národní síti zdravých měst, jejímž členem je také město Kroměříž. 
 

Současné logo zobrazující zelený strom, v jehož koruně je silueta 
kroměřížského zámku, město používá nejméně od roku 2002. Protože 
z grafického pohledu již v dnešní době není vyhovující, z jeho používání 
vyplývají určitá omezení ve vztahu k propagaci pořádaných akcí. Slabou 
stránkou je také související nízká míra identifikace pořádaných akcí se 
Zdravým městem ze strany veřejnosti. 

 
 
Podmínky: 

 výkres bude v barevném provedení na formátu A3, 

 návrh musí obsahovat text „Zdravé město Kroměříž“ (doporučuje se větší provedení 
písmen s ohledem na lepší čitelnost nápisu), 

 lze použít libovolnou výtvarnou techniku, 

 soutěž je určena pro žáky základních a studenty středních škol, kteří ve školním roce 
2015/2016 navštěvují jakoukoliv školu v Kroměříži, 

 každý soutěžící může zaslat pouze jeden soutěžní návrh; 
 
 
Na zadní stranu výkresu napište: 

 jméno autora, název školy a třídu, 

 stručný popis, co návrh vyjadřuje (max. 50 slov); 
 
Předpokládá se, že soutěžní návrh loga by měl spojovat libovolný symbol města Kroměříže 
s tím, co si pod pojmem „Zdravé město“ autor představuje.  
 
Způsob odevzdání 
Existuje několik způsobů pro doručení soutěžního návrhu: 

 požádejte svého učitele výtvarné výchovy o odevzdání, 

 možné je také osobní doručení na adresu: Odbor školství, Městský úřad Kroměříž, 
Husovo náměstí 534, 767 01 Kroměříž, 

 případně poštou tamtéž; 
 
Termín odevzdání do pátku 15. 4. 2016. 



 
Z doručených návrhů výběrová komise vybere 7 nejlepších návrhů postupujících do finále. To 
proběhne formou veřejného hlasování na internetových stránkách města Kroměříže 
www.mesto-kromeriz.cz v květnu 2016. 
 
Ceny: 

 autor prvního výherního návrhu loga získá cenu v hodnotě 1.000 Kč, 

 autor druhého výherního návrhu loga získá cenu v hodnotě 700 Kč, 

 autor třetího výherního návrhu loga získá cenu v hodnotě 500 Kč, 

 každý ze 7 finalistů obdrží také věcnou cenu; 
 
Slavnostní vyhlášení vítěze a ocenění finalistů proběhne v měsíci červnu na radnici. Vítězný 
návrh bude profesionálně graficky zpracován a bude využit pro propagaci aktivit Zdravého 
města Kroměříž. 

http://www.mesto-kromeriz.cz/

