
vizuální styl prahy 
filip blažek

  



některá česká města mají dobré nebo skvělé logo



Jiná mají loga amatérská, nepůvodní, prostě špatná



„Logo přibližuje to, co je v historii Kopřivnice velmi významné 
a spousta lidí to má v podvědomí, a to je náznak aerodynamického 
vozu, přičemž není zřejmé, který je to typ vozidla, ale symbolizuje, 
že Kopřivnice byla kolébkou tohoto nového pojetí. Někdo, kdo je 
méně technicky zaměřený, vidí v tom logu kopečky, které město 
obklopují,“ vysvětluje volbu radních starosta Jalůvka.

Špatně vyhlášené soutěže vedou ke katastrofálním výsledkům



Špatně vyhlášené soutěže vedou ke katastrofálním výsledkům



Špatně vyhlášené soutěže vedou ke katastrofálním výsledkům



komentář není třeba



Jakub: Proč vyhazovat peníze za předražený „grafiky“, dyž jsou víc 
potřeba na opravu chodníků?

Je třeba připravit se na negativní reakci části veřejnosti



„Tři vykřičníky??? 
Za dva miliony??? A ještě 
k tomu od Pražáků??? 
Co ostravští návrháři, 
designéři, grafici??? 
Ti by neměli lepší 
nápad???“

Je třeba připravit se na negativní reakci části veřejnosti



Týden.cz: 
Ostrava má nové 
logo!!! Za 1,8 milionu

Česká televize: 
Ostrava má nové logo. 
Stálo 1,8 milionu

nebo zkreslenou interpretaci v médiích



vizuální styl funguje, když ho občané přijmou za svůj...



...nebo když ho parodují



vizuální podobu města dotváří vozový park hromadné dopravy,



označení ulic a dalších veřejných prostranství,



ale také semafory,



mapy a navigační prvky



či označení zastávek veřejné dopravy



Charakteristickým prvkem identity může být i písmo,



třeba i ve specifickém provedení



příklady charakteristického písma lze nalézt i v praze

Písmo smalt
filipa krause

pro pražské 
uliční tabule

Písmo metron
jiřího rathouského

pro pražské 
metro



nejvýraznějším prvkem identity je většinou logo



praha ale nemá jen jedno logo,



svá loga mají jednotlivé městské části



praha s občany komunikuje prostřednictvím několika webů



a směsicí dalších nesourodých forem
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Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 číslo UR16_0075 ze dne  19.01.2016: 

 
 

Pravidla pro přijímání a vyřizování žádostí 
o pronájem malometrážních bytů a podmínky pronájmu 

v domech s pečovatelskou službou  
a bytovém domě s pečovatelskou službou 

v Praze 1 (dále též jen pravidla) 
 

čl. I. 
Základní pojmy a pravidla 

 
1. Předmětné objekty – domy s pečovatelskou službou (dále jen DPS) Týnská 622/17, 

Pštrossova 190/18, Dlouhá 736/23 a U Zlaté studně 169/1, bytový dům s pečovatelskou 
službou (dále jen BDPS) Benediktská 1100/13 a dům s malometrážními byty umožňující 
funkci domu s pečovatelskou službou Samcova 2125/3 jsou majetkem Hl. m. Prahy, 
svěřeným do správy Městské části Praha 1. 
 
Jedná se o malometrážní byty čtyř typů: 
 

a) pro užívání jednou osobou; 
b) pro užívání dvojicí; 
c) pro užívání osobou se zdravotním postižením; 
d) pro užívání třemi osobami (minimálně jedna se zdravotním postižením). 

 
Ve všech objektech zajišťuje příspěvková organizace Středisko sociálních služeb 
pečovatelskou službu, tísňovou péči, fakultativní služby, základní poradenství, 
aktivizační činnosti a volnočasové aktivity. 

  
2. Správu objektu DPS Dlouhá 736/23, BDPS Benediktská 1100/13 a domu 

s malometrážními byty umožňujícího funkci domu s pečovatelskou službou Samcova 
2125/3 zajišťuje správce na základě mandátní smlouvy s Městskou částí Praha 1. U 
objektů DPS Týnská 622/17, Pštrossova 190/18 a U Zlaté studně 169/1 zajišťuje správu 
Středisko sociálních služeb. 

 
3. Žádost o uzavření nájemní smlouvy na byt v DPS nebo BDPS může podat každý 

občan, který splní následující podmínky: 
 

a) trvalé bydliště v městské části Praha 1 alespoň po dobu 6 let; 
b) neúčast v privatizaci bytového fondu; 
c) věk nad 65 let; 
d) ze zdravotního hlediska schopnost samostatného bydlení a soběstačnost 

v základní sebeobsluze (doporučení lékaře), věk, zdravotní stav a sociální 
situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně 
poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout sociální služba 
(v případě bodu 1. písm. b) a bodu 1. písm. d) platí toto pravidlo minimálně pro 
jednoho z dvojice); 

e) hlavním zdrojem příjmu je starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního 
charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb 
a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele; 

f) závazek splnění podmínek pro bydlení v DPS nebo BDPS obsažených 
v nájemní smlouvě. 

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  
Odbor dopravních agend  
 

 Žádost o vydání souhlasu  
k užívání stanoviště taxislužby na území hl.m.Prahy   
Označte předmět žádosti:                                                                                                                                                                                                                                            www 

Vydání souhlasu                      Vydání souhlasu                      Vrácení souhlasu 
stanovište bez správce        stanoviště se správcem        ke dni:                           

                     Správce:                                                 Souhlas č.:                                p ř i k l á d á m                                                                         
1. Údaje o řidiči – přikládám výpis z karty řidiče, průkaz o způsobilosti řidiče taxislužby, osvědčení o zkouškách z místopisu, trestní rejstřík                                     
Jméno a příjmení   
 

R.č.: 

Osvědčení o zkoušce z místopisu číslo: 
 

Průkaz o způsobilosti 
řidiče taxi číslo: 

Bydliště Ulice,číslo: 
 

tel.: 

 Obec, m.č.:                                                                    PSČ: 
 

E-mail: 

Doručovací adresa: 

 
Zaměstnavatel (provozovatel taxislužby)- přikládám koncesi a pracovní smlouvu se zaměstnavatelem 

 

Vozidlo TAXI – přikládám doklad o zařazení  vozidla do evidence TAXI a kopii velkého TP    
Typ - přesné označení  SPZ Rok 

výroby 
Barva Poznámka 

 
 

Souhlas nebude vydán řidiči, který  
a)  je osobou nespolehlivou podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění   pozdějších předpisů, 
b)  byl mu v předchozích 3 letech zadržen průkaz o způsobilosti řidiče taxislužby nebo mu  byl rozhodnutím odebrán, 
c) byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, 
d) byl mu uložen trest zákazu činnosti pro porušení § 23 odst. 1 písm. f) zákona č. 200/1990   Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, 
nebo k takovému řízení dal příslušný úřad hlavního města Prahy podnět,      
e)  řidič nesplatil, nebo se vyhýbá placení závazků vůči hlavnímu městu Praze, vyplývajících  ze sankcí mu uložených ve správním řízení za 
delikty související s výkonem přepravních činnosti pro cizí potřeby, kterých se dopustil jako fyzická, fyzická podnikající nebo právnická osoba.      

 

K žádosti přikládám (souhrnně):   
1)  kopie platného průkazu o způsobilosti řidiče taxislužby, 
2)  kopie platného Osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce z místopisu,     Podpis správce (pouze u stanoviště se správcem), 
3)  kopie platného technického průkazu silničního motorového vozidla,             který žádost na MHMP podává:  
4)  kopie dokladu o zařazení vozidla do evidence vozidel taxislužby, 
5)  výpis z rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, 
6)   výpis z evidenční karty řidiče,  který nesmí být starší než 3 měsíce,            V Praze, dne   
7)  kopie oprávnění k podnikání (výpis z živnostenského rejstříku), 
8)  u řidičů, kteří poskytují taxislužbu jako zaměstnanci provozovatele taxislužby, kopii platného dokladu osvědčujícího 
pracovněprávní vztah k zaměstnavateli. 

 
Souhlasím se zpracováním osobních údajů ODA MHMP a TSK ve věci žádosti a prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé.    
Datum: 
 

 Podpis řidiče: 

_ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________
_ 
 
Prověření rozhodných skutečností ODA-T MHMP dne:  
 
Na základě prověření údajů a splnění podmínek bude Technickou správou komunikací vystavena 
Smlouva a po jejím podepsání řidičem(správcem) vydán průkaz.  Číslo účtu TSK:  29022 – 5157998 / 6000 

Var.s.: 
 

 

 

Obchodní jméno:                                                                                
 

IČO: 

Sídlo  
(místo 
podnikání) 

Ulice,číslo: Telefon: 
 

 Obec, m.č.:                                                                       PSČ:  

    
 
 
 

 

Magistrát hl. m. Prahy  
Odbor dopravních agend  
Jungmannova 29 
111 21 Praha 1 
 

     PODACÍ RAZÍTKO 

www.stafl.er.cz 

Přehled zakázaných veřejných shromáždění na území              
hlavního města Prahy 

 
 

Den Místo a doba konání Oznámený účel Svolavatel a  den 
oznámení 

Počet 
účastníků/ 
pořadatelů 

(Obvod)/ 
Městská 

část 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozn.: V současné době není vydáno žádné rozhodnutí o zákazu shromáždění.  



Jak dál?


