
Soutěž o tvorbu loga „Železnorudsko“ 
 

Město Železná Ruda, vyhlašuje veřejnou soutěž o tvorbu loga „Železnorudsko“. 

Jedná se o tvorbu loga a jednotné grafické identity pro Železnorudsko a tím jednoznačnou identifikaci oblasti. Za účelem 
moderní a jednotné prezentace této oblasti považujeme za nutné mít jednoznačně stanovené grafické standardy, tedy 
logo a tzv. logo manuál, který bude součástí vítězného návrhu. 

 

Pokud budete mít zájem zúčastnit se této soutěže, prosíme o předložení Vašich návrhů (libovolné množství) do 
23.3.2020. 

Následně zastupitelé vyberou vítězný návrh, ke kterému vítěz dodá logo manuál (vč. příkladů použití. Vlastníkem práv na 
užití loga se stane výhradně Město Železná Ruda) a vítěz následně obdrží finanční odměnu 30.000,- Kč. Druhý návrh 
v pořadí obdrží finanční odměnu 7000,- Kč, třetí v pořadí 3000,- Kč. 

 

Předpoklady a podklady pro logo: 

V současné době máme pouze oficiální znak města a 
vlajku. Železná Ruda ani Železnorudsko nemají 
jednotnou grafiku pro svou prezentaci. Nějakým 
pozvolným vývojem se zde obecně, ale neoficiálně 
používá toto logo, ze kterého je možné ale není nutné 
vycházet (silueta kostela a šumavských vrcholů):  

 

Novou grafickou podobu budeme využívat jak na tiskoviny (letáky, prospekty, městské noviny,…), tak pro elektronickou 
prezentaci vč. webových stránek města nebo na různé reklamní předměty.  

Předpokládáme, že logo nebude extravagantně moderní. Zároveň může návrh obsahovat i slogan (např. Nejlepší místo 
pro dovolenou, apod.) 

 

O Železnorudsku: 

Máme bohatou nabídku aktivit, jedinečnou přírodu i historii, kterou je možné se inspirovat.  

o rozsáhlá horská oblast leží od Alžbětína, přes Železnou Rudu, Špičák, Pancíř po Hojsovu Stráž 
o je to největší turistická oblast západní Šumavy 
o vyznačuje se aktivní turistikou a sporty, jedinečnou přírodou ležící v Chráněné krajinné oblasti, u Národního 

parku Šumava a státních hranic se SRN 
o přeshraniční turistika, nedaleký německý Velký Javor 
o je možné cílit jak na mladé a sportovní jedince, tak rodiny s dětmi nebo důchodce 
o mnoho lyžařských areálů (s nejprudší sjezdovkou v ČR), cyklostezek, naučných stezek, běžkařských tras 
o mnoho přírodních jedinečností 

 největší ledovcové jezero v ČR  
 největší a nejhlubší přírodní jezero v ČR 
 nejvyšší vodopád Šumavy 
 Evropské Rozvodí na Špičáku: Labe – Dunaj, odkud teče voda do Severního moře a Černého moře 
 zvířecím maskotem Železné Rudy je Rys ostrovid 
 žijí zde Rysi a jiné ohrožené druhy např. Tetřev hlušec, přibližuje se i vlk a další 



o zajímavá architektura 
 kostel Panny Marie pomocné z Hvězdy s šesticípím půdorysem a cibulovitou bání, křížová cesta, 

několik kaplí 
 jedinečné vlakové nádraží, jehož střed protíná státní hranice a půlka tak leží v ČR a půlka v SRN 
 do roku 2007 nejdelší železniční tunel v ČR z 19.století 
 rozhledny na vrcholech hor (Pancíř, Špičák) 

o bohatá historie 
 vedla tudy jedna z velmi významných obchodních stezek již v 16. století 
 bohatá historie sklářství a výroby skla 
 těžba železné rudy 
 nechvalná doba železné opony 

 

Zaslání návrhů je možné elektronicky do 23.3.2020 včetně, na adresu broz@zeleznaruda.cz nebo papírovou formou na 
adresu:  

Městský úřad Železná Ruda - Filip Brož 
Klostermannovo nám. 295 
Železná Ruda 
34004  
 

Přímo na grafický návrh neuvádějte jméno, aby soutěž mohla být anonymní. Výherce oslovíme 26.3.2020.  

Pro případné dotazy tel.: 777 590 639 - Filip Brož, místostarosta města Železná Ruda   www.zeleznaruda.cz 

 

 

mailto:broz@zeleznaruda.cz
http://www.zeleznaruda.cz/

