
                                                                           

       

                                        

 
 
1. kolo soutěže: 
 
Návrh na 3 vzorové nápisové desky: 
 

Fam. Rasch 
Elisabeth Rasch 

(1817-1858) 
 
 
 

 

 

Franz Palme 
(1808-1876) 

Wilhelmine Palme 
(1817-1865) 

Augustine Fleck 
(1845-1870) 

 

Joseph Zahn 
(1812-1866) 
Anna Zahn 
(1818-1848) 

 
 

 

 
Každý návrh na skleněnou desku předkládejte zvlášť (v papírové formě), velikost 
skleněné desky bude maximálně A5 (nemusí být obdélná) a musí obsahovat: 

• QR kód a jméno(a), příjmení, rok narození a úmrtí
  

Očekáváme návrhy na: 
• Typ a velikost písma  
• Různé velikosti písma, pokud je na náhrobku uvedeno více osob?  
• Layout  (grafické rozvržení) 
• Techniku zpracování skla 
• Stabilní ukotvení do země  
• Výšku nad zemí 
• Úhel naklonění 
• Pozadí skleněné desky  
• QR kód musí být čitelný za jakýchkoliv světelných podmínek! 
• (v 1 kole: pro QR kód prosím použít zástupný znak) 

 
 

Návrhy očekáváme od jednotlivců nebo týmů  
(jen jedno řešení na osobu či tým) 

 

Soutěž v designu 
Gestaltungs- 
Wettbewerb 

 

Freunde und Partner von 
Kamenický Šenov / 

Steinschönau  
und Umgebung e. V.  

 



Podmínky podání: 

 
•  Návrhy grafického a technického řešení s autorským heslem 
• Popis řešení dle výše uvedených bodů se stejným heslem 
• Uvnitř se zalepenou obálkou s uvedením: 

− Jména, adresy, názvu školy a počátku sklářského vzdělávání - uvnitř 
− S autorským heslem - vně 

 

Návrhy zasílejte v obálce s autorským heslem na adresu: 
Občanský spolek SONOW 
Radim Vácha; Osvobození 770; 471 14 Kamenický Šenov 
Dotazy telefonicky:  
+420 / 724 663 760 
 

Termín doručení je do 15. ledna  2020.  
Vymáhání právní cestou je vyloučeno. 
 

Autoři 3 nejlepších návrhů budou - po kontrole technické 
proveditelnosti - vyzváni k účasti ve 2. kole.  
 
2. kolo soutěže: 
 
Požadavky: 
 
• Jedna hotová skleněná tabulka s nápisem a QR kódem jako příklad (pokud 

nebude deska ze skla, tak s pochopitelným zdůvodněním alternativního 
materiálu!) 

• Kalkulace nákladů 
 

 

Držitelé ocenění budou pozváni k instalaci tabulek a předání cen do 
Kamenického Šenova (předběžně květen 2020) 
 

 


