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Mở đầu

Mở đầu

Nếu bạn đang đứng ở trung tâm Praha và quan sát xung quanh, những con phố
của thủ đô có thể khiến bạn cảm thấy không thể phân biệt được với các con phố
tại Brno, Ostrava hoặc tại các thành phố lớn khác của Séc. Các cửa hiệu tại tầng
trệt được trang bị bởi những phương tiện quảng cáo thống nhất: các biển hiệu
của các quán bia với thiết kế của nhà cung cấp, các hộp đèn quảng cáo với tên
của các ngân hàng, nhà mạng hoặc chuỗi các quán ăn, các tủ kính bày hàng của
các văn phòng môi giới nhà đất hay du lịch luôn giống nhau.
Đồng thời Praha lại là độc nhất. Rất ít thành phố có thể tự hào về sự đa dạng của
các phân lớp kiến trúc và phong cách. Chẳng qua đôi lúc bạn không nhận thấy
điều đó trong tầm mắt: sự phong phú ban đầu của kiến trúc Praha bị bao phủ bởi
một loạt yếu tố quảng cáo làm bằng vật liệu rẻ tiền. Để có thể tán thưởng vẻ đẹp
của Praha, bạn phải leo lên một trong những tháp quan sát hoặc ngước nhìn và
tìm kiếm nó ở các tầng cao hơn. Đồng thời các tòa nhà Praha có chất lượng cao
ngay cả trong chi tiết – nhưng chúng bị nghẹt thở bởi làn sương mù thị giác.

5

Điều này có thể thay đổi bởi chính là chủ sở hữu tòa nhà và cả những người cung
cấp hàng hóa hoặc dịch vụ trong các khu lịch sử của thành phố và do đó, họ
quảng bá bản thân trong không gian công cộng. Chính Sổ tay hướng dẫn dành
cho Praha văn minh là dành cho họ: có thể thực hiện quảng cáo một cách trang
nhã – thậm chí nó có thể nâng tầm các con phố Praha lên chứ không hạ thấp
chúng. Sổ tay hướng dẫn hợp tuyển các quy tắc mà bất kỳ ai muốn đánh dấu địa
điểm kinh doanh của mình với sự tôn trọng dành cho các giá trị của thành phố
lịch sử. Đồng thời nó cũng cung cấp các hướng dẫn rõ ràng về cách làm quen với
các quy định khác biệt và xin giấy phép cần thiết thành công từ các cơ quan thẩm
quyền.

Chúng tôi tin rằng chúng ta có thể cùng nhau vun đắp cho Praha!
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Các khái niệm

Các khái niệm

V
V

BIỂU

I TẦNG TRỆT
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ra vào và khu trưng bày hay tủ kính bày hàng
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Các khái niệm

TÒA THỊ CHÍNH

Tòa thị chính của thủ đô Praha, hoặc MHMP

PHÒNG BẢO TỒN DI SẢN

Phòng bảo tồn di sản của Toà thị chính thủ đô Praha, gọi tắt là OPP MHMP

PHÒNG KINH DOANH

Phòng kinh doanh và quản lý dân sự Toà thị chính thủ đô Praha

LUẬT DI SẢN

Luật số 20/1987 của Bộ luật về việc bảo tồn di sản nhà nước, đã được sửa đổi

LUẬT KINH DOANH

Luật số 455/1991 của Bộ luật về cấp phép kinh doanh, đã được sửa đổi

LUẬT XÂY DỰNG

Luật số 183/2006 của Bộ luật về việc quy hoạch đất đai và quy định xây dựng, đã được sửa đổi

SẮC LỆNH VỀ QUY ĐỊNH
QUẢNG CÁO

Sắc lệnh số 26/2005 của Bộ luật thủ đô Praha nghiêm cấm việc lan truyền quảng cáo ở những nơi có thể tiếp cận công
cộng ngoài cơ sở kinh doanh

CÁC QUY ĐỊNH XÂY DỰNG
CỦA PRAHA

Sắc lệnh số 10/2016 của Bộ luật của thủ đô Praha quy định các yêu cầu chung cho việc sử dụng lãnh thổ và các yêu
cầu kỹ thuật cho việc xây dựng tại thủ đô Praha (Quy tắc xây dựng của Praha), gọi tắt là PSP

DI SẢN VĂN HÓA

Vì mục đích của sổ tay hướng dẫn này, đây là bất động sản được ghi danh trong Danh sách tổng hợp các di sản văn hoá CH Séc

UỶ BAN XÂY DỰNG

Phòng xây dựng tại ủy ban quận, gọi tắt là SÚ

KHU BẢO TỒN DI TÍCH PRAHA

Khu bảo tồn di tích tại thủ đô Praha, viết tắt là PPR
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Hiệu quả của sổ tay hướng dẫn

Hiệu quả của sổ tay hướng dẫn
BẠN TÌM THẤY GÌ TRONG SỔ TAY
HƯỚNG DẪN?
Tại Praha – đặc biệt là tại các khu lịch sử – được áp
dụng hàng loạt quy định mà việc đánh dấu cửa
hàng phải dựa vào đó mà điều chỉnh theo. Sổ tay
hướng dẫn này tóm tắt các yêu cầu của từng cơ
quan chức năng nhận xét về hình thức đánh dấu cửa
hiệu. Trước hết, đó là phòng bảo tồn di sản MHMP,
nơi đưa ra những điều khoản ràng buộc dựa trên
luật di sản. Tiếp theo là cơ quan kinh doanh (phòng
kinh doanh và quản lý dân sự MHMP), nơi giám sát
việc đánh dấu cửa hiệu bắt buộc và tuân thủ các
sắc lệnh về quy định quảng cáo. Bạn có thể tìm thấy
trong đó các yêu cầu Quy định xây dựng của Praha
mà cơ quan xây dựng dựa vào chúng để xét duyệt.
Và cuối cùng là các quy tắc được yêu cầu bởi Toà thị
chính thủ đô Praha và một vài quận từ các bất động
sản thuộc quyền sở hữu nằm trong các khu vực di
sản được bảo vệ.

Thủ đô Praha
Khu bảo tồn di tích
Khu di tích
Khu vực được bảo vệ thuộc di tích bảo tồn của thủ đô Praha
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Hiệu quả của sổ tay hướng dẫn

Khu bảo tồn di tích của thủ đô Praha
Các khu di tích của thành phố (ngoài Zbraslav)

SỔ TAY HƯỚNG DẪN CÓ R ÀNG BUỘC
KHÔNG?
Bản chất sổ tay hướng dẫn không phải là một tài
liệu ràng buộc, nó chỉ tóm tắt các quy tắc hiện có.
Do đó nó cũng không thay thế quyết định của các
cơ quan – việc xin các quy định ràng buộc của các
nhà bảo tồn là luôn cần thiết, đối với các dự án lớn
hơn thì hãy giải quyết sự việc với cơ quan xây dựng.
Tuy nhiên nếu làm theo sổ tay hướng dẫn, bạn sẽ
không gặp phải bất cứ vấn đề gì trong việc thảo
luận dự án của mình.
SỔ TAY HƯỚNG DẪN LIÊN QUAN TỚI
NHỮNG ĐỊA ĐIỂM NÀO?
Đó là tất cả các khu bảo tồn di sản tại Praha. Trước
hết, đó là khu bảo tồn di tích Praha, bao gồm trung
tâm lịch sử của thành phố và các khu vực bảo vệ của
nó. Ngoài ra tại Praha có 11 khu vực di sản thành
phố, 7 khu vực di sản làng và 2 khu bảo tồn di tích
làng. Tại thủ đô còn có hàng loạt các toà nhà riêng
biệt là di sản văn hoá – và các quy tắc tương tự được
áp dụng với chúng. Tuy nhiên chúng tôi tin rằng
bạn sẽ không mắc phải sai lầm nếu làm theo sổ tay
hướng dẫn này tại các toà nhà không bị ràng buộc
bởi việc bảo vệ di sản – cả Praha xứng đáng có được
những cơ sở kinh doanh văn minh.
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Đánh dấu cơ sở kinh doanh bắt buộc

Đánh dấu cơ sở kinh
doanh bắt buộc

Pražská památková rezervace Městské
památkové zóny (kromě Zbraslavi)
Đánh dấu cơ sở kinh doanh theo luật §17 khoản 7
và 8 luật số 455/1991 của bộ luật về việc cấp phép
kinh doanh phải bao gồm tên doanh nghiệp hoặc
tên và họ của người kinh doanh và mã số kinh
doanh của người đó. Cơ sở kinh doanh di động và
máy bán hàng tự động phải được đánh dấu bởi dữ
liệu về trụ sở hoặc địa chỉ văn phòng chi nhánh của
người nước ngoài.
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Cơ sở kinh doanh nhằm mục đích bán hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ cho
người tiêu dùng còn phải được đánh dấu lâu dài và dễ nhìn từ bên ngoài
những điều sau:
A tên và họ người chịu trách nhiệm về hoạt động của cửa tiệm,
B thời gian bán hàng hoặc giờ vận hành để tiếp đón người tiêu dùng,
C hạng và loại tại cơ sở cư trú cung cấp lưu trú tạm thời.
Luật kinh doanh yêu cầu người kinh doanh phải đánh dấu bằng tên công ty,
hoặc bằng họ và tên và mã số kinh doanh nếu như được cấp, toà nhà, nơi mà họ
có trụ sở.
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Tiến trình như thế nào?

Tiến trình như thế nào?

A

ĐỊA ĐIỂM

Điều quan trọng là phải tìm hiểu ngôi
nhà mà bạn sẽ làm cơ sở kinh doanh
thuộc mức độ bảo tồn di sản nào. Nó
là di tích văn hoá? Vậy bạn phải tuân
thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất.
Tuy nhiên bạn phải thích ứng với các
yêu cầu kể cả khi ngôi nhà nằm trong
khu bảo tồn di tích, trong một số khu
di tích hoặc khu bảo tồn của Khu bảo
tồn di tích Praha. Tính nghiêm ngặt
của các quy định sẽ thấp hơn khi mức
độ bảo tồn di sản thấp hơn. Ngoài ra,
những ngôi nhà nằm trong các con
hẻm quanh co thời trung cổ (“cấu
trúc đồ sộ") và nằm trong cấu trúc
dạng khối của thế kỷ 19 hoặc 20 (“các
không gian đô thị hợp nhất").
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B

TOÀ NHÀ

Những yếu tố quảng cáo chất lượng
trong cơ sở kinh doanh luôn tôn trọng
đặc tính của ngôi nhà. Ngôi nhà có
từ thời kỳ nào? Mặt tiền của nó được
cấu tạo như thế nào? Những yếu tố
nghệ thuật và thủ công mỹ nghệ của
nó được làm từ chất liệu gì và theo
phong cách nào? Hãy tìm hiểu những
giá trị lịch sử, văn hoá và kiến trúc của
ngôi nhà – và sau đó hãy thiết kế ra
một bản phác hoạ tôn trọng các giá trị
nêu trên.
Giải pháp tốt nhất là khi ngôi nhà có
một mô hình thống nhất để đánh dấu
tất cả các chủ thể. Hãy thử thương
lượng với chủ sở hữu về việc tạo ra
nó! Ngôi nhà sẽ có được cá tính riêng
của mình, những người thuê có được
một không gian công bằng để giới
thiệu kinh doanh và những người qua
đường sẽ có một bảng hướng dẫn
rành mạch và rõ ràng để định hướng.

C

BẢN PHÁC THẢO

Cần phải đưa ra đề bài đúng cho
người thiết kế đồ hoạ để có thể tạo ra
một bản thiết kế chất lượng đánh dấu
cơ sở kinh doanh. Bạn muốn nhắm tới
ai? Ai sẽ mua hàng tại cửa tiệm của
bạn? Điều gì làm cho sản phẩm hoặc
dịch vụ của bạn trở nên mới mẻ hoặc
độc đáo? Bạn cũng nên biết trước
phương thức thông báo giảm giá, các
ưu đãi đặc biệt hoặc thực đơn – giải
pháp nên là một phần không thể
thiếu của bản phác thảo. Nhưng hãy
lưu ý – việc đánh dấu cửa tiệm chủ
yếu có chức năng định hướng, không
bao giờ có thể bao gồm tất cả bảng
giá và các thông tin về doanh nghiệp
của bạn.

D

TƯ VẤN VÀ GIẤY PHÉP

Ngay khi có những bản vẽ đầu tiên,
hãy liên hệ với phòng bảo tồn di sản
MHMP và tham khảo ý kiến toàn bộ
vấn đề. Thứ hai và thứ tư là ngày hành
chính, khi mà các nhân viên của bộ
phận thường xuyên túc trực. Qua điện
thoại, bạn có thể sắp xếp hẹn sang
lịch khác, có một vài thứ có thể giải
quyết qua e-mail. Bản phác thảo cuối
cùng hày trình lên để duyệt (hướng
dẫn chi tiết tại trang 74).
Đừng cài đặt những phương tiện
chưa được cấp phép.
Bạn không chỉ có nguy cơ phải
gỡ chúng mà còn bị phạt hành
chính khác.
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Mười điều răn của thực hành tốt

Mười điều răn của thực hành tốt

01

02

03

Ít hơn là nhiều hơn

Hãy thử nó mà không
dùng nhựa

Hãy để những người
qua đường thấy được

Hãy ghi nhớ là bạn phải thu hút khách hàng
trong vòng vài giây. Do đó, nguyên văn chia sẻ
phải bao gồm tối thiểu thông tin – chúng sẽ nổi
bật dễ dàng hơn và thu hút được sự chú ý. Việc
lặp lại thông tin trên nhiều phương tiện cũng
không cần thiết.

Đừng lãng phí vào những thứ trông rẻ tiền và
nhanh hỏng! Các yếu tố đánh dấu cửa tiệm phải
được làm bằng các vật liệu truyền thống (kim
loại, gỗ, thuỷ tinh…). Có thể sử dụng cả vật liệu
đương đại nhưng chỉ trong trường hợp các bản
phác thảo với thiết kế đặc biệt và chất lượng
thủ công.

Mặc dù những nhãn dán tường diện tích lớn là
hình thức quảng cáo rẻ nhất nhưng chắc chắn nó
không phải là phù hợp nhất. Cửa tiệm không có
tủ kính trưng bày bị dán kín có thể thu hút khách
hàng cả ngoài giờ mở cửa và khuyến khích họ
ghé thăm sau đó.
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Mười điều răn của thực hành tốt

04

05

06

Không có màu sắc
sặc sỡ

Bật đèn sáng có
chừng mực

Cấm đèn nháy

Đừng sử dụng những tông màu phản quang,
màu huỳnh quang và các màu sắc sặc sỡ khác.
Bạn không chỉ không được cấp giấy phép – với
thiết kế hào nhoáng, bạn có thể lôi kéo được ai
đó nhưng cũng có thể khiến người khác cảm thấy
khó chịu.

Hãy nhớ rằng có thể ánh sáng bạn bật đang chiếu
vào cửa sổ của ai đó và hãy chọn cường độ ánh
sáng thật cẩn thận. Và chú ý – các yếu tố đánh
dấu cửa tiệm không được chiếu sáng bằng nguồn
ánh sáng bổ sung gắn trên mặt trước hoặc trên
biển hiệu dọc (đèn pha, đèn chiếu, dải LED v.v.).
Nguồn ánh sáng cần được lắp bên trong và việc
chiếu sáng cần được giảm thiểu.

Hãy tránh các dòng chữ được sản xuất hàng loạt
(OPEN v.v.). Biểu ngữ không được nhấp nháy,
xoay hoặc chứa các thông tin chuyển động.
Ngoại lệ là các yếu tố điển hình như phòng cấp
cứu, hiệu thuốc hoặc bưu điện.

07

08

09

Màn hình để tại phòng
Chú ý sự an toàn
khách chứ không treo tại
mặt trước của toà nhà

Sạch sẽ – một nửa của
sự thành công

Không nên treo màn hình có các phần giới thiệu
chuyển động tại mặt trước của toà nhà, tại tủ trưng
bày hoặc hộp đèn menu – những thứ tương tự như
vậy không thuộc về các khu vực có giá trị di tích.

Đừng quên thường xuyên lau chùi các bề mặt
kính và tất cả các yếu tố khác. Trong mắt khách
hàng, cửa tiệm trông sẽ đáng tin cậy và thu hút
họ ghé thăm.

Tất cả các yếu tố phải được thiết kế sao cho
không gây nguy hiểm tới người đi bộ và không
gây ra sự va chạm. Không được phép thực hiện tự
do việc lắp đặt điện tại mặt trước toà nhà.
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01
Biển hiệu dọc và bảng
hiệu treo thả

Mua hộp đèn nhựa làm biển hiệu dọc
là một việc dễ dàng và có thể rẻ nhất.
Tuy nhiên qua đó, bạn có thể bỏ lỡ mất
cơ hội. Các yếu tố quảng cáo không
nhất thiết phải lấn át kiến trúc của toà
nhà – chúng có thể nổi bật nhưng vẫn
gắn kết với kiến trúc toà nhà và phát
triển các giá trị của nó. Chúng có thể trở
thành một biểu tượng mà thậm chí vẫn
mang theo thông điệp quảng cáo ban
đầu của mình. Rốt cuộc hàng loạt ngôi
nhà tại Praha vẫn được đặt tên theo
những gì thương gia hoặc thợ thủ công
địa phương ghi trên bảng hiệu treo thả
– ví dụ như U Tří konví (Tại ba bình tưới
nước) hoặc U Zlatých nůžek (Tại cây
kéo vàng).

Phải đến:
Uỷ ban xây dựng
Phòng bảo tồn di sản MHMP

Sổ tay hướng dẫn cho một Praha văn minh

I

Cho phép tối đa một bảng hiệu cho mỗi cửa
tiệm, trong trường hợp cửa tiệm nằm góc thì
mỗi bên mặt tiền được treo một biển.

II

Trong trường hợp nhiều cửa tiệm (nhiều lối
vào) trong phạm vị một toà nhà, các biển hiệu
dọc cần phải có kích cỡ, nguyên tắc bố trí và
thiết kế chất liệu và kỹ thuật thống nhất.
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Biển hiệu dọc và bảng hiệu treo thả Số lượng

Sổ tay hướng dẫn cho một Praha văn minh

III

Có thể lắp tới 800 mm tính từ bề mặt toà nhà
bao gồm cả kết cấu hỗ trợ. Phương án được ưu
tiên hơn là giữ khoảng cách tối thiểu 100 mm
tính từ bề mặt của toà nhà.

IV

Kích cỡ lớn nhất cho phép là 800 × 800 mm,
độ sâu tối đa là 100 mm.

V

Cạnh trên của biển hiệu dọc không được phép
vượt quá rìa tường ngăn cách tầng trệt và
lấn lên tầng hai.

VI

Cần duy trì độ cao tối thiểu là 2200 mm.

VII

Vị trí phù hợp nhất là ở cửa ra vào của
cửa tiệm, ngược lại treo gần góc là không
thích hợp.

01

Biển hiệu dọc và bảng hiệu treo thả Nằm ở

100
800

800

VIII Giải pháp không được chấp nhận là khi các
biển hiệu dọc của các cửa tiệm khác nhau
được treo chồng lên nhau. Sự thật là chỉ được
phép sử dụng một bảng hiệu.

2200

17

Sổ tay hướng dẫn cho một Praha văn minh

IX

Trong trường hợp thiết kế ánh sáng cửa hiệu,
chỉ biểu ngữ được phép sáng chứ không
phải cả bề mặt biển hiệu. Có thể sự dụng ánh
sáng trắng hoặc vàng hoặc neon đơn sắc.

X

Biển hiệu dọc phải tôn trọng bố cục kiến
trúc của mặt trước tòa nhà, tức là nó phải
được đặt đối xứng với các biển hiệu nhựa của
mặt trước. Nó cũng không được phép che
khuất hoặc làm xáo lộn chúng.
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Biển hiệu dọc và bảng hiệu treo thả Thực hiện

Sổ tay hướng dẫn cho một Praha văn minh

XI

Biển hiệu dọc không bao gồm các thông tin
chi tiết như số điện thoại, trang web,
e-mail v.v.

XII

Không được phép hiển thị mặt hàng bán
trên biển hiệu dọc.

XIII Việc áp dụng ảnh phủ toàn bề mặt, các họa
tiết đồ họa màu sắc và các hình minh họa
khác trên biển hiệu dọc là không phù hợp.
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Biển hiệu dọc và bảng hiệu treo thả Nội dung

Sổ tay hướng dẫn cho một Praha văn minh

01

Biển hiệu dọc và bảng hiệu treo thả Các ví dụ

Biển hiệu dọc đơn giản chỉ mang logo của cơ sở kinh doanh thay cho biểu
ngữ. Nó thu hút được sự chú ý đặc biệt với thiết kế có suy tính và chất liệu
cao cấp.

20

Biển hiệu dọc từ kim loại chất
lượng với biểu ngữ ưa chuộng
được treo một cách tinh xảo.

Biển hiệu dọc sáng tạo có thể
trở thành biểu tượng của một
ngôi nhà nhất định – giống
như ký hiệu của ngôi nhà
trước đây.

Biển hiệu dọc lịch sử và trang
nhã phù hợp với đặc điểm của
khu kính trưng bày.

Biển hiệu dọc trên các toà nhà
lịch sử cũng có thể mang thiết
kế đương đại.

Sổ tay hướng dẫn cho một Praha văn minh
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Biển hiệu dọc và bảng hiệu treo thả Các ví dụ

Tất cả đều sai: các biển hiệu
dọc được treo trên nhau và lấn
át mặt trước của toà nhà bằng
các yếu tố nhựa. Ngoài ra các
yếu tố nhựa được thống nhất.

Quầy bán báo tràn ngập những
yếu tố quảng cáo rẻ tiền – biển
hiệu dọc được bổ sung bằng
biểu ngữ sáng, mặt đối diện là
một bảng hiệu rẻ tiền.

Biển hiệu dọc to không cần
thiết che phủ mặt trước của
toà nhà bằng các yếu tố nhựa.

Các yếu tố quảng cáo mang
màu sắc rực rỡ và chiếu sáng
mạnh tạo ra làn sương mù ánh
sáng gây khó chịu.

Biển hiệu tối giản, được thực hiện chuẩn xác sẽ nâng tầm của cả cơ sở
kinh doanh. Ngoài ra, bề mặt một màu đi cùng biểu ngữ là rõ nét nhất.

02

Những ngôi nhà trong các khu vực lịch
sử Praha không chỉ phong phú về kiến
trúc mà cả về chất liệu. Tại đây, chúng ta
tìm thấy những mặt tiền bằng vữa và cả
những mặt trước được ốp bằng nhiều
loại đá khác nhau, mặt trưng bày được
làm bằng nhiều loại gỗ, kim loại và kính
khác nhau. Thật đáng tiếc khi phải giấu
chúng giữa chất nhựa. Hãy nghĩ tới điều
này (không chỉ) khi chọn chất liệu cho
biểu ngữ công ty của bạn! Có nhiều sự
lựa chọn: đồng thau, thép, đồng, đồng
thiếc, nhôm đánh bóng, opaxit, kính
sơn mài… Đặc biệt là với sự kết hợp
ánh sáng hài hòa, nó có thể là một phần
thực sự hiệu quả trong việc giới thiệu
kinh doanh của bạn. Và hơn thế nữa –
những chất liệu chất lượng sẽ cũ đi một
cách kiều diễm.

Phải đến:

Biểu ngữ công ty

Uỷ ban xây dựng
Phòng bảo tồn di sản MHMP

Sổ tay hướng dẫn cho một Praha văn minh

I

Chỉ được phép có một biển hiệu cho một
cửa tiệm.

II

Nơi lý tưởng để treo biển hiệu và biểu ngữ
công ty là tại bảng biểu ngữ chuyên dụng
dưới rìa tường ngăn cách tầng trệt, tại các cửa
tiệm có bảng chỉ dẫn trong khu trưng bày.

III

IV

24

Chỉ có thể treo biển đánh dấu công ty trên
các tầng cao hơn tầng trệt với điều kiện là
cơ sở đó sử dụng cả toà nhà (ví dụ khách sạn,
cửa hàng bách hoá).
Biển hiệu công ty không được phép treo mà
không chú ý tới cách sắp xếp nhựa của mặt
chính toà nhà: biểu ngữ hoặc biển không
được che khuất các yếu tố kiến trúc và cả
trang trí bằng vữa của mặt chính tầng trệt toà
nhà. Biểu ngữ phải được lắp đặt với kích thước
hợp lý.

02

Biểu ngữ công ty Nằm ở

Sổ tay hướng dẫn cho một Praha văn minh

V

Cách truyền thống để hiển thị tên công ty trên
mặt kính trưng bày là sơn lên kính hoặc khắc
hay phun cát biểu ngữ. Việc dán đồ hoạ
được cắt từ phía trong mặt kính cũng có thể
chấp nhận.

VI

Trong trường hợp việc đánh dấu của công
ty được thiết kế theo hình thức nhãn dán,
nhãn dán đó không được chiếm hơn
20 % bề mặt kính.

VII

Cách phù hợp nhất để đánh dấu cơ sở kinh
doanh không có khu vực trưng bày là bằng
biểu ngữ được vẽ (tốt nhất là trên lối vào của
cửa tiệm), hoặc biểu ngữ từ các chữ cái riêng
lẻ. Việc đánh giá mức độ phù hợp của ánh
sáng nền của biểu ngữ sắp xếp từ các chữ cái
riêng lẻ phụ thuộc vào kích cỡ của chúng, vào
giá trị riêng của mặt chính toà nhà và tổng số
các biển hiệu quảng cáo treo trên đó.

VIII Trong trường hợp có nhiều cơ sở kinh doanh
(nhiều lối vào) trong phạm vi một toà nhà,
việc các biểu ngữ phải có kích thước thống
nhất và nguyên tắc bố trí cũng như lắp đặt
kỹ thuật là cần thiết (nghĩa là nếu như một
biểu ngữ được vẽ thì biểu ngữ khác không
được thiết kế bằng cách sắp xếp các chữ cái
riêng lẻ hoặc treo biển v.v.)
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Biểu ngữ công ty Thực hiện

Sổ tay hướng dẫn cho một Praha văn minh

IX

Biển hiệu công ty không bao gồm các chi
tiết như số điện thoại, trang web, e-mail v.v.

X

Không được phép hiển thị mặt hàng bán
trên biển hiệu công ty.

XI

Việc áp dụng ảnh phủ toàn bề mặt, các
họa tiết đồ họa màu sắc và các hình minh
họa khác trên biển hiệu công ty là không
phù hợp.

XII

Việc làm biến dạng phông chữ là không
phù hợp, kể cả khi chèn nó vào khung của
biển hiệu hoặc nền. Việc sử dụng nhiều hơn
hai loại chữ cũng không thích hợp.
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02

Biểu ngữ công ty Nội dung

Sổ tay hướng dẫn cho một Praha văn minh
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Biểu ngữ công ty Các ví dụ

Tên cửa hàng nằm trên tấm biểu
ngữ của khu kính trưng bày, ngoài
ra thiết kế màu sắc phù hợp với
các yếu tố thủ công của mặt trước
toà nhà.

Các yếu tố quảng cáo mang
màu sắc kỳ và kích thước lẫn
số lượng không cân xứng
làm giảm giá trị của toàn bộ
toà nhà.

Hai cơ sở kinh doanh trong một toà nhà đã chọn phương thức đánh dấu
công ty giống nhau. Kết quả mang lại một ấn tượng sáng sủa và tao nhã.

Biểu ngữ được vẽ tại nơi dành
cho biểu ngữ dưới mép tường
ngăn cách các tầng.

Không phù hợp khi bổ sung
ảnh chụp sản phẩm được bán
kèm với biểu ngữ công ty.

Cái gì nhiều sẽ gây hại: tên cửa hàng được lập lại một cách không cần
thiết, các bảng hiệu tràn ngập các thông điệp mà người đi bộ sẽ không
nhận thấy.

Sổ tay hướng dẫn cho một Praha văn minh

02

Biểu ngữ công ty Các ví dụ

Biểu ngữ lắp ghép từ các chữ cái có đèn nền. Bóng của ánh sáng phù hợp
với màu sắc chất liệu của khu kính trưng bày.

28

Biểu ngữ được tạo từ các chữ
cái phát sáng riêng lẻ và logo
đơn giản là chiếc ghế mang
tính biểu tượng.

Cách sử dụng nơi dành cho
biểu ngữ đúng của khu kính
trưng bày lịch sử. Biểu ngữ vẽ
được thực hiện trực tiếp trên
nền gỗ.

Cơ sở kinh doanh đặt cược
vào các chất liệu cao cấp và
tôn trọng ý tưởng ban đầu của
khu kính trưng bày.

Biểu ngữ trên nền kính, được
đặt chính xác tại nơi dành
cho biểu ngữ của khu kính
trưng bày.

Sổ tay hướng dẫn cho một Praha văn minh
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Biểu ngữ công ty Các ví dụ

Mẫu thiết kế biểu ngữ công ty
này là một ví dụ của sự hỗn loạn
trực quan. Đặc biệt logo của các
thương hiệu được bày bán trong
cửa hàng góp phần gây ra điều đó.

Các bảng hiệu nhựa được
chiếu sáng và bảng menu
khổng lồ bao phủ toàn bộ một
góc của toà nhà.

Biểu ngữ của công ty được đặt
trên một tấm bảng làm từ vật
liệu rẻ tiền che khuất song sắt
rèn lịch sử có giá trị lớn hơn rất
nhiều.

Màn hình và tranh ảnh mặt
hàng bày bán chắc chắn không
nằm tại nơi treo biểu ngữ
công ty.

Tên của phòng trưng bày được lắp từ các chữ cái neon riêng lẻ tại bên
trong mặt tiền bằng kính.

03
Tủ trưng bày và bảng
danh sách mặt hàng
cung cấp

Tất nhiên việc chia sẻ cho những thực
khách tiềm năng về ẩm thực mà nhà
hàng cung cấp là rất hợp lý. Nhưng một
cửa hàng bán đồ thể thao dã ngoại có
nhất thiết phải nói lên rằng bên trong
họ bán túi ngủ, áo khoác và cả thảm
tập không? Khi bạn có kế hoạch đặt tủ
trưng bày hoặc bảng danh sách mặt
hàng cung cấp tại mặt trước của một
toà nhà, hãy cân nhắc đến chức năng
và hiệu quả của nó. Cũng nên nhớ rằng
tủ trưng bày hay bảng danh sách mặt
hàng cung cấp không phải là không
gian cho quảng cáo hình ảnh – nó chỉ
có thể bao gồm các biểu ngữ và chia sẻ
nguyên văn chứ không phải để hiển thị
mặt hàng được bán.

Phải đến:
Uỷ ban xây dựng
Phòng bảo tồn di sản MHMP

Sổ tay hướng dẫn cho một Praha văn minh

I

Mỗi cửa tiệm được phép có tối đa hai tấm
bảng. Tuy nhiên không được kết hợp bảng
danh sách mặt hàng cung cấp cùng với tủ trưng
bày, chỉ được phép sử dụng một loại yếu tố.

II

Không thiết bị nào được phép che đi các yếu
tố kiến trúc và cả trang trí của tầng trệt.

III

Vị trí thích hợp nhất là đặt cạnh lối vào của
cửa tiệm.

IV

Chỉ cho phép các bảng danh sách tinh tế với
kích cỡ bề mặt tối đa là 600 × 900 mm, trong
trường hợp tủ trưng bày thì sâu đến 100 mm.

03 Tủ trưng bày và bảng danh sách mặt hàng cung cấp Nằm ở
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V

Ánh sáng có thể để như ánh sáng trong nhà.

VI

Thiết kế của tủ trưng bày phải tương ứng với
khung cửa sổ, cửa ra vào và khu trưng bày
đã có của toà nhà về mặt kỹ thuật cũng như
vật liệu và tôn trọng cách sắp xếp kiến trúc
của tầng trệt.

VII

Vật liệu phù hợp là gỗ hoặc kim loại, ngược
lại thì nhựa là không thích hợp.

VIII Tủ trưng bày hay bảng danh sách mặt hàng
cung cấp không phải là không gian để
quảng cáo. Qua nội dung của mình, tủ trưng
bày phải giới thiệu được hoạt động của cửa
tiệm trong toà nhà đó. Nó có thể bao gồm các
biểu ngữ hoặc chia sẻ nguyên văn chứ không
được phép hiển thị mặt hàng đang bán hoặc
logo.
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03 Tủ trưng bày và bảng danh sách mặt hàng cung cấp Các ví dụ

Tủ trưng bày lịch sử được sử dụng một cách nhạy cảm, thiết kế của nó phù
hợp với cách giải quyết của cả tầng trệt.

34

Các tấm bảng được đặt song
song một cách chính xác cạnh
cửa ra vào của cơ sở kinh
doanh.

Thiết kế bảng thực đơn vui
nhộn, phù hợp với cách giải
quyết của khu kính trưng bày.

Tủ trưng bày trang nhã được
làm bằng kim loại chất lượng.

Tủ trưng bày chất lượng cùng
với quảng cáo.

Sổ tay hướng dẫn cho một Praha văn minh

35

03 Tủ trưng bày và bảng danh sách mặt hàng cung cấp Các ví dụ

Quá nhiều biển quảng cáo,
ngoài ra còn trên cột với vòm
cuốn, một nơi hoàn toàn
không phù hợp.

Thực đơn trong nhiều ngôn
ngữ có ảnh các món ăn đi kèm
không nên hiển thị tại mặt tiền
của toà nhà – chắc chắn không
phải theo phương thức này.

Tại đây có thể thấy cặp bảng thực đơn với các dạng thức khác nhau –
thêm vào đó là tủ trưng bày gỗ. Ngoài việc cho phép sử dụng hai yếu tố,
chúng phải là hai yếu tố cùng loại và kiểu dáng giống nhau.

Hãy tránh sử dụng các yếu
tố thống nhất, đặc biệt là khi
chúng được làm bằng nhựa.

Bảng quảng cáo che khuất
cổng phong cách baroque.

Bảng nhựa được gắn tạm thời
không bao giờ là giải pháp
phù hợp.

Bảng thực đơn được chiếu
sáng quá mức – một ví dụ của
sương mù thị giác.

04
Khu trưng bày
và nhãn dán

Nếu bạn không muốn tạo ra sương mù
thị giác thì hãy coi nhãn dán như muối
vậy. Nói nghiêm túc. Những miếng
nhãn dán chỉ phù hợp dưới dạng hình
cắt đồ hoạ – biểu ngữ đơn giản từ các
chữ cái riêng biệt, logo hoặc biểu tượng
đồ hoạ của sản phẩm. Không tranh ảnh
kích thước lớn, hình ảnh sản phẩm quá
khổ hoặc các ưu đãi giảm giá dài dòng.
Chức năng chính của khu trưng bày là
kết nối nội thất và ngoại thất của cửa
hàng. Nó nên hấp dẫn khách tới xem.
Nếu như dán kín nó, bạn sẽ khiến
cả không gian bên trong bớt thoải
mái hơn.

Phải đến:
Phòng bảo tồn di sản MHMP

Sổ tay hướng dẫn cho một Praha văn minh

I

Không được phép dùng dán nhãn quảng
cáo lên cửa sổ, bề mặt cửa sổ không nhằm
mục đích quảng cáo.

II

Trong trường hợp khu trưng bày và các cửa ra
vào tiêm bằng kính, việc dùng dán nhãn bằng
đồ hoạ là được phép, nhưng không phải cho
cả bề mặt.

III

Diện tích bề mặt nhãn dán được chiếm tối
đa 20 % bề mặt kính ở phần trên hoặc dưới
khu trưng bày hoặc cửa ra vào.

IV

Các nhãn dán không bao gồm hình ảnh của
mặt hàng đang bán, tranh ảnh dán toàn bề
mặt, những hoạt tiết đồ hoạ màu sắc và các
hình minh hoạ khác.
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V

04

Khu trưng bày và nhãn dán Thực hiện

Nhãn dán phải được làm dưới dạng đồ hoạt
cắt (tức các ký tự riêng lẻ), lý tưởng nhất là
khi nó khiến người xem liên tưởng tới phun
cát lên kính. Màu sắc khác nên trầm hơn,
giảm độ và tương ứng với tính chất của toà
nhà. Chỉ có thể dán nó bên trong bề mặt kính.

VI

Nếu như trong khu để trưng bày có panô
thiệu kinh doanh, nó phải được kê cách
khỏi bề mặt khu trưng bày (lý tưởng là kê
ở giữa chiều sâu tính từ khung cửa, tối thiểu là
150 mm tính từ kính). Kích cỡ của panô có thể
đạt tối đa 2/3 bề mặt.

VII

Nếu việc bao phủ khu trưng bày vì lý do
vận hành là cần thiết thì không nên làm
theo hình thức dán toàn bộ bề mặt. Giải
pháp tốt nhất là che từ mặt trong bằng cách
trang trí khu trưng bày hoặc dùng rèm vải
một màu hoặc màn treo cách kính ít nhất
150 mm.
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04

Khu trưng bày và nhãn dán Các ví dụ

Cả hai cơ sở kinh doanh đều tiết kiệm nhãn dán: họ chỉ sự dụng dưới dạng
biểu ngữ và logo từ đồ hoạ cắt. Nhờ vào đó, khu kính trưng bày vẫn giữ
được chất lượng thị giác của mình.

40

Một nhãn dán tinh tế làm sống
lại khu kính trưng bày chứ
không khiến nó xuống cấp.

Nếu cần phải che khu trưng
bày vì lý do vận hành, rèm
chớp lật một màu chính là giải
pháp phù hợp.

Một ví dụ khác về nhãn dán
trang nhã được làm từ đồ
hoạ cắt.

Nhãn dán được thiết kế để
gợi lên phong cách phun cát
trên kính.

Sổ tay hướng dẫn cho một Praha văn minh
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Khu trưng bày và nhãn dán Các ví dụ

Cái gì nhiều sẽ gây hại, đặc
biệt là khi nói tới nhãn dán.

Việc hiển thị mặt hàng bày
bán qua các bức ảnh toàn diện
trên mặt kính của khu trưng
bày là không được phép.

Dán kín khu kính trưng bày
luôn không phù hợp, đặc biệt
là dưới hình thức dán quảng
cáo toàn bề mặt.

Đặc biệt các văn phòng du lịch
và bất động sản thường che và
lấp đầy cửa sổ trưng bày một
cách không phù hợp bằng việc
sử dụng nhãn dán và những
quảng cáo màu mè.

Dán cửa sổ bằng những hình ảnh màu sắc là không tôn trọng kiến trúc
của ngôi nhà và cả không gian chung.

05
Cửa ra vào
và cửa sổ gỗ

Nếu ngôi nhà mà bạn có cửa tiệm trong
đó có cửa gỗ và cửa sổ gỗ thì xin chúc
mừng! Có thể nó chính là một toà nhà
rất cổ và có giá trị lịch sử và trong đó
đã từng có người mở kinh doanh qua
nhiều thế kỷ. Hãy cố gắng nối tiếp lịch
sử toà nhà và điều chỉnh cách trình bày
quảng cáo trên cửa ra vào hoặc cửa sổ
gỗ sao cho phù hợp. Chúng sẽ đặc biệt
phù hợp với những biểu ngữ được vẽ.
Tuy nhiên hãy đảm bảo tránh việc tránh
các tấm kapa in hoặc khung nhựa.

Phải đến:
Phòng bảo tồn di sản MHMP

Sổ tay hướng dẫn cho một Praha văn minh

I

II

Các thiết bị bổ sung (bảng hiệu, tủ trưng bày,
tủ kệ…) không được phép che khuất 1/3 diện
tích bề mặt cửa gỗ ra vào.
Nếu tủ trưng bày hoặc bảng danh sách mặt
hàng cung cấp được đặt ở mặt trước toà
nhà, việc để chúng trên cửa ra vào và cửa sổ
gỗ là không thể.

05

Cửa ra vào và cửa sổ gỗ Nằm ở
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III

Màu cơ bản của thiết bị bổ sung phải tôn
trọng màu cửa sổ và cửa ra vào gỗ.

IV

Việc làm biến dạng phông chữ là không phù
hợp, kể cả khi chèn nó vào khung của biển
hiệu hoặc nền. Việc sử dụng nhiều hơn hai
loại chữ cũng không thích hợp.

V

Thiết bị bổ sung không được phép có dạng
hộp đèn.

VI

Bất kỳ yếu tố nhựa nào cũng không phù
hợp (khung kẹp v.v.).

VII

Trên cửa ra vào và cửa sổ gỗ không bao gồm
việc hiển thị mặt hàng đang bán, các tranh
ảnh bao phủ bề mặt, hoạ tiết đồ hoạ màu
và các hình minh hoạ khác.

05

Cửa ra vào và cửa sổ gỗ Thực hiện
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VIII Toàn bộ diện tích bề mặt của cửa ra vào và
cửa sổ gỗ có thể dùng để trình bày thông điệp,
nhưng chỉ khi đó là biểu ngữ được vẽ hoặc
đồ hoạ được cắt ra và dán trực tiếp lên cửa
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Cửa ra vào và cửa sổ gỗ Các ví dụ

Trên cửa sổ, biểu ngữ lịch sử gốc được lưu giữ, thiết kế bằng cách vẽ chữ
trực tiếp trên bề mặt cửa sổ.

Cửa được bổ sung thêm chỉ biểu ngữ ngắn và đơn giản kèm theo các mẫu
mặt hàng bày bán.

46

Bảng thực đơn có kích thước
hợp lý cũng có thể treo
trên cửa.

Cửa sổ với biểu ngữ đơn giản
được thực hiện trang nhã
bằng cách vẽ chữ.

Sổ tay hướng dẫn cho một Praha văn minh
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05

Cửa ra vào và cửa sổ gỗ Các ví dụ

Kệ trưng bày quá khổ. Các thiết
bị bổ sung nên đạt tối đa 1/3 diện
tích của cửa.

Trên cửa chắc chắn không
được dùng khung kẹp nhựa với
những tờ áp phích quảng cáo.

Tranh được phép treo trên cửa,
nhưng chỉ khi nó có màu sắc
vừa phải.

Giải pháp cũng được cho phép
là khi cả bề mặt của cửa được sử
dụng để trình bày thông điệp.
Điều kiện là phải thực hiện bằng
cách vẽ chữ biểu ngữ hoặc đồ
hoạ cắt.

Các cánh cửa lịch sử bị mất giá bởi những tấm bảng Kapa quảng cáo.
Ngoài ra chúng còn bị lắp lệch.

06

Vào mùa hè nóng nực, mái hiên che
khuất nội thất khỏi ánh nắng gay gắt
của mặt trời. Tuy nhiên chúng không
nên làm lu mờt cả khung cảnh giá trị
và che mất những yếu tố nhựa của mặt
chính toà nhà. Do đó, chúng nên được
coi là một phần gắn liền với khu trưng
bày. Mái hiên không phù hợp với mọi
toà nhà – trông chúng không đẹp khi đi
cùng với mặt trước toà nhà thời trung
cổ hoặc baroque.

Phải đến:

Mái hiên

Uỷ ban xây dựng
Phòng bảo tồn di sản MHMP

Sổ tay hướng dẫn cho một Praha văn minh

I

Mái hiên phải là một phần gắn liền với khu
trưng bày, đặc biệt là khu trưng bày nhô
ra (nằm trong hộp cuốn trước khu trưng bày)
hoặc nó nên được làm như một tấm rèm cuốn
không có hộp che, được lắp riêng biệt dọc
theo chiều rộng của khu trưng bày.

II

Không cho phép sử dụng các loại mái hiên
khổ lớn có hai thanh khung kéo ra chạy bằng
động cơ điện cũng như các cụm mái hiên và
mái hiên nằm trong hộp che ở mặt trước
toà nhà.
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III

Mái hiên hiên phải có thiết kế một màu,
màu sắc phải gần với màu vải tự nhiên (màu
be, nâu nhạt, xám).

IV

Biểu ngữ và logo quảng cáo chỉ có thể đặt
trên diềm mái. Trong trường hợp mái hiên
không có diềm, biểu ngữ và logo phải nằm
ở mép dưới của mặt che phủ và không được
vượt quá khoảng 1/3 kích thước của mép mái
hiên. Logo quảng cáo nên có màu sắc vừa
phải, tốt nhất là màu đậm hơn hoặc nhạt hơn
màu vải.

51
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Mái hiên Thực hiện
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Mái hiên Các ví dụ

Mái hiên được thiết kế thanh lịch, phù hợp với kiến trúc của công trình.

Mái hiên phải luôn được giải quyết như một phần không thể thiếu của
khu kính trưng bày – như trong trường hợp này.

52

Mái hiên được giải quyết phong nhã, che nắng cho cửa sổ nhà hàng.

Sổ tay hướng dẫn cho một Praha văn minh

Mái hiên điện khổng lồ trong
hộp che tại mặt trước của
toà nhà.

06

Mái hiên Các ví dụ

Mái hiên được thực hiện
không phù hợp với hoạ tiết
quảng cáo sặc sỡ, gắn vào mặt
trước lịch sử của toà nhà.

Những mái hiên đồ sộ với các thanh ngang chạy bằng điện ngăn tầm nhìn
ra mặt trước của các toà nhà lịch sử.

53

Mái hiên được thực hiện chính xác không có bất kỳ yếu tố quảng cáo nào.

07
Đánh dấu cửa
hàng bách hoá

Cửa hàng bách hoá nên luôn luôn giới
thiệu những cửa tiệm mà khách hàng
có thể tìm thấy ở bên trong. Không
nhất thiết là phải đánh dấu tại mặt
trước toà nhà mà có thể chọn các mô
hình chiến lược truyền thông khác. Tuy
nhiên, nếu bạn muốn giới thiệu ngay
trên mặt trước toà nhà, hãy lên một ý
tưởng thiết kế thống nhất để giới thiệu
tất cả các cửa tiệm. Nó sẽ có lợi cho tất
cả mọi người!

Phải đến:
Uỷ ban xây dựng
Phòng bảo tồn di sản MHMP
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I

II

III

Chỉ được phép đặt hai thiết bị trên toà nhà
dùng để treo biển hiệu đánh dấu các cửa
tiệm riêng lẻ nằm tại các tầng cao hơn của
toà nhà.
Trong trường hợp cửa hàng bách hoá chiếm
nhiều tầng của toà nhà hơn thì chỉ có thể
lắp tên của cửa hàng bách hoá tại các tầng
cao hơn. Chỉ có thể đánh dấu các cửa tiệm
riêng lẻ tại tầng trệt của cửa hàng bách hoá
(tầng trệt của toà nhà).
Bảng hiệu phải tôn trọng bố cục kiến trúc
của bề mặt mặt trước toà nhà.

IV

Cần phải sử dụng một chất liệu và thiết kế
biển hiệu thống nhất cho từng người vận
hành cửa tiệm đánh dấu tất cả các cơ sở bên
trong cửa hàng bách hoá.

V

Kim loại có màu sắc trung tính đặc biệt phù
hợp với thiết kế, hoàn toàn không phù hợp
là nhựa.
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Đánh dấu cửa hàng bách hoá Số lượng
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Đánh dấu cửa hàng bách hoá Các ví dụ

Phương thức tinh tế của việc
đánh dấu thống nhất.

Nỗ lực thống nhất ở đây đã kết
thúc nửa chừng.

Ví dụ việc đánh dấu cửa hàng
bách hoá một cách nhạy cảm với
một toà nhà lịch sử.

Nếu có thể, hãy tránh những
vật liệu rẻ tiền.

Đánh dấu các cơ sở kinh doanh riêng lẻ được thiết kế theo một ý tưởng,
tương ứng với các yếu tố khác của kiến trúc toà nhà.

08

Nếu bạn không điều hành khách sạn,
cửa hàng bách hoá hoặc tổ chức văn
hoá thì chương này có thể sẽ không
liên quan tới bạn. Và nếu có, chúng tôi
khuyên bạn nên sử dụng thanh sắt treo
hoặc giá đỡ lịch sử nếu có. Còn nếu
không thì hãy chú ý để những cái mới
sẽ thanh lịch và tinh tế.

Phải đến:

Băng rôn

Uỷ ban xây dựng
Phòng bảo tồn di sản MHMP

Sổ tay hướng dẫn cho một Praha văn minh

I

Băng rôn treo trên tầng trệt chỉ có thể lắp đặt
trên các tầng cao hơn của toà nhà với điều
kiện là cơ sở đó sử dụng cả toà nhà (ví dụ
như khách sạn, cửa hàng bách hoá), và treo
tối đa là hai chiếc nếu như hình thức kiến trúc
mặt trước của toà nhà.

II

Băng rôn không được vượt quá chiều cao
của một tầng nhà. Ngoại lệ là phần lãnh thổ
được xây chủ yếu bởi các toà nhà hình khối
(thường là kiến trúc của thế kỷ 19 và 20), tại
đây có thể xem xét cả giải pháp khác.

III

IV

Băng rôn không được che các yếu tố kiến
trúc và cả trang trí của mặt trước toà nhà.
Không được phép chiếu sáng chúng trong
bất cứ hoàn cảnh nào.
Với các băng rôn quảng cáo được căng dọc
theo mặt trước toà nhà bởi các thanh sắt
vuông góc với tường, được phép lắp tới tối
đa 800 mm tính từ bề mặt bờ tường bao
gồm kết cấu hỗ trợ.
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Băng rôn Các ví dụ

Băng rôn đơn giản được thiết
kế trang nhã.

Biểu ngữ quá lớn.

Băng rôn được đặt phù hợp
với sự tôn trọng việc thiết kế
phân chia nhựa của mặt trước
toà nhà.

Các băng rôn không được dài hơn
một tầng nhà. Ngoài ra chúng chỉ
nên được lắp, nếu cơ sở kinh doanh
sử dụng toàn bộ toà nhà, và trong
trường hợp này thì không phải.

Một ví dụ về việc sử dụng phương tiện lịch sử và cả thiết kế đồ hoạ trang
nhã của băng rôn.

09
Quầy bán hàng,
bán báo và ki-ốt

Bản thân quầy bán báo và ki-ốt là một
kiến trúc riêng. Nhờ chất lượng của
mình, một vài quầy trong Praha đã trở
thành một phần được tôn trọng của
không gian công cộng. Do đó cần phải
chú ý để hình thái độc đáo của chúng
không bị mất đi dưới lớp quảng cáo.
Không giống như các khu trưng bày
trong các cửa hàng, cửa sổ ki-ốt không
có giá trị khi kết nối với ngoại thất, do
đó có thể tận dụng toàn bộ không gian
để trưng bày hàng hoá. Tuy nhiên hãy
cố gắng chống lại sự cám dỗ sử dụng
bề mặt trống để áp dụng nhãn dán,
một giải pháp như vậy là không nhạy
bén với không gian công cộng.

Phải đến:
Uỷ ban xây dựng
Phòng bảo tồn di sản MHMP
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I

Không nên đặt các bảng hiệu và các yếu tố
khác trên ki-ốt (cờ, giá kệ để tờ rơi v.v.) khi
chúng không phải là một phần giải pháp
kiến trúc.

II

Trong trường hợp ki-ốt có biển hiệu lắp sẵn
thì nó không nên được dán bởi tranh ảnh và
đồ hoạ màu sắc mới. Hình thức nhãn dán duy
nhất được chấp nhận là giải pháp một màu từ
đồ hoạ được cắt ra.
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Quầy bán hàng, bán báo và ki-ốt
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III

Trong trường biển hiệu không nằm trong
phần kiến trúc của ki-ốt thì nên lắp biểu ngữ
từ các chữ cái riêng lẻ không vượt quá chiều
cao 400 mm tính từ đường mép trên của
ki-ốt. Chiều rộng của biểu ngữ không được
vượt quá 600 mm.

IV

Không được phép dán nhãn dán lên trên
toàn bề mặt hoặc một phần ki-ốt. Diện tích
bề mặt tối đa phù hợp cho việc giới thiệu ki-ốt
dưới dạng nhãn dán trên một trong các mặt
kính là 20 %.

V

Ánh sáng phải được giảm, không có hiệu ứng
ánh sáng gây nhiễu (nhấp nháy nhanh v.v.)

VI

Các thiết bị quảng cáo không được phép
đặt trên ki-ốt ngoại trừ các thiết bị quảng cáo
theo quy định xây dựng.
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Quầy bán hàng, bán báo và ki-ốt

TRAF

600

IKA A
OBČE
RSTV
ENÍ

45;–
b
áva s 
25;–
K
45;– o světlé
iv
25;–
a
P
é
in
Zmrzl íšť 55;– íno červené/bíl
V
ř
t
Ledá hlíku 25;–
ro
Párek v

400

Sổ tay hướng dẫn cho một Praha văn minh

09

Quầy bán hàng, bán báo và ki-ốt Các ví dụ

Ki-ốt trang nhã mà không cần thêm các thiết bị quảng cáo.

Ví dụ về một quầy bán báo trang nhã. Việc thêm bất kỳ tấm bảng nào
mà không phải là một phần kiến trúc ban đầu của ki-ốt đều là không
phù hợp.

66

Quầy bán hàng ăn có kiến trúc chất lượng từ mô-đun côngtenơ.

Sổ tay hướng dẫn cho một Praha văn minh

09

Quầy bán hàng, bán báo và ki-ốt Các ví dụ

Sử dụng mọi không gian trống cho quảng cáo không bao giờ là một giải
pháp tốt.

Quầy bán báo tràn ngập các
loại phương tiện quảng cáo.

67

Kiến trúc ban đầu của ki-ốt
chìm trong các nhãn dán
sặc sỡ.

Quầy hoa trong ki-ốt nằm ở rìa khu di tích đã chọn sắc màu vừa phải và
cách trang trí bằng hoa.

10
Máy rút tiền
tự động ATM

Lắp đặt máy ATM tại các toà nhà có giá
trị di sản luôn rất khó khăn. Do các máy
ATM, những năm gần đây trong Praha
đã mọc lên hàng loạt cánh cửa lịch sử,
các song sắt cửa sổ và các yếu tố thủ
công mỹ nghệ khác. Tuy nhiên, nếu việc
lắp đặt máy ATM có nguyên nhân riêng
của nó, thì hãy tránh các nhãn dán, dải
đèn LED nhấp nháy và những yếu tố
gây nhiễu khác.

Phải đến:
Uỷ ban xây dựng
Phòng bảo tồn di sản MHMP
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I

Trong một toà nhà chỉ có thể lắp một máy
ATM ngoại trừ các toàn nhà có ngân hàng làm
trụ sở hoặc các chi nhánh của nó.

II

Máy ATM chỉ được chấp thuận khi toà nhà
không phải là di sản văn hoá, không có khu
trưng bày lịch sử được bảo tồn và trong không
có ATM nào khác đang hoạt động trong khu
lân cận toà nhà.

III

Máy ATM không được đặt tại mặt trước toà
nhà, thường sẽ ưu tiên việc lắp đặt bên trong
toà nhà.

IV

Thiết bị không được phép làm xáo trộn
hoặc biến dạng bất cứ yếu tố kiến trúc thủ
công – mỹ nghệ nào của toà nhà.

V

Máy ATM không được chiếu sáng bằng dải
đèn LED hoặc đèn chiếu sáng bổ sung.

VI

Việc dán máy ATM bằng giấy bạc hoặc lớp
phủ màu là không thích hợp.
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Máy rút tiền tự động ATM Số lượng
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Máy rút tiền tự động ATM Các ví dụ

Máy ATM không ảnh hưởng tới khu kính trưng bày cũng như mặt trước
toà nhà – nằm bên trong lối vào ngân hàng. Đây cũng là phương án phù
hợp nhất.

71

Máy ATM không có các yếu tố
quảng cáo thừa thãi.

Máy ATM chắc chắn không
cần thêm tên của công ty
riêng của nó và việc dán nhãn
dán kín khu kính trưng bày lại
hoàn toàn không.

Máy ATM phá hỏng khu kính
trưng bày lịch sử.

Máy ATM thu hút sự chú ý bằng
màu sắc hung hăng và số lượng
logo.

Sổ tay hướng dẫn cho một Praha văn minh

Những thiết bị quảng cáo khác

Những thiết bị quảng cáo khác
Bạn muốn thu hút sự chú ý cho việc kinh doanh
của mình bằng một phương tiện quảng cáo nào
đó mà bạn không tìm thấy trong sổ tay hướng
dẫn này? Bạn có thể đọc thêm về một số loại
phương tiện quảng cáo khác ở trang kế tiếp. Nếu
như cả ở đó bạn cũng không nhận được thông tin
cần tìm, hãy liên hệ với Phòng bảo tồn di sản văn
hoá MHMP (posta@praha.eu)!

Tuy nhiên trước khi làm, một cái nhìn tổng quan về các phương tiện truyền thông bị cấm bởi Sắc lệnh số
26/2006 Bộ luật của thủ đô Praha về việc cấm lan truyền quảng cáo ra các nơi công cộng ngoài cơ sở
kinh doanh có thể sẽ hữu ích cho bạn.
Đây là quy định điều chỉnh các thiết bị quảng cáo không được thiết lập theo quy định pháp lý khác (tức là
chưa được nghiệm thu theo luật xây dựng). Hiện nay, sắc lệnh này được áp dụng tại lãnh thổ Khu bảo tồn di
sản Praha và lãnh thổ giáp được ngăn cách bởi phía đông của những ngôi nhà nằm trên phố Legerova cho tới
giao lộ với phố Rumunská, tiếp đó bởi phía nam những ngôi nhà nằm trên phố Rumunská, quảng trường Míru,
hướng tây bắc của những ngôi nhà nằm trên phố Anglická kéo dài tới giao lộ với phố Legerova, tiếp đó bởi
phía đông những ngôi nhà nằm trên phố Legerova.

Tại lãnh thổ này không được phép lan truyền:
A Tờ rơi, danh thiếp, brochure và catalogue và các
tài liệu quảng cáo in ấn tương tự khác được phân
phát cho người nhận không xác định,
B các tờ áp phích từ bất cứ chất liệu nào, giấy in
hình ngoại trừ những giấy trong các phương tiện
công cộng, tiếp theo là bảng, cột, quầy hoặc các
cấu trúc hay thiết bị khác có thể chuyển động, bê
vác, đặt dựa hoặc treo bao gồm ánh sáng của chúng,
bóng bay cột dây hoặc các hình dạng khác và các vật
thể nổi,
C các công trình phụ trên các phương tiện giao
thông giới thiệu quảng cáo dưới bất kỳ hình thức nào,
D thiết bị lan truyền quảng cáo bằng âm thanh
hoặc hình ảnh ngoại trừ đài phát thanh và
truyền hình,
72

E các phương tiện giao thông đỗ tại nơi có thể tiếp
cận công cộng nhằm mục đích lan truyền quảng cáo
hoặc các phương tiện công cộng nhằm mục đích đi
lan truyền quảng cáo,
F bảng in ấn quảng cáo định kỳ,
G rèm và bạt bằng chất liệu bất kỳ nào ngoại trừ
những loại được treo trên giàn giáo xây dựng được
đặt trên đường liền kề trong quá trình thi công xây
dựng tại toà nhà được che, nếu như những tấm rèm
và bạt này đồng thời hiển thị toà nhà và diện tích
quảng cáo không vượt quá 20% tổng diện tích của
tấm rèm hoặc bạt,
H những bộ đồ nguỵ trang để quảng cáo được mọi
người mặc vào và đi xung quanh hoặc đứng tại chỗ.

Sắc lệnh không áp dụng cho việc quảng bá các sự
kiện từ thiện hoặc giới thiệu các đảng hoặc phong
trào chính trị cũng như các cuộc tụ tập, diễu hành
và biểu tình được triệu tập dựa trên quy định pháp
lý đặc biệt.
Việc tuân thủ các sắc lệnh về quy chế quảng cáo
được giám sát bởi phòng kinh doanh và quản lý
dân sự MHMP.
Những nhân viên ở đó cũng sẽ trả lời các câu hỏi
và cung cấp thêm thông tin bổ sung nếu như bạn
không chắc rằng liệu phương tiện liên lạc tại địa điểm
cơ sở kinh doanh của mình có bị cấm không. Trong
tương lai (có thể là từ năm 2021), việc mở rộng lãnh
thổ để áp dụng sắc lệnh về quy chế quảng cáo được
cân nhắc – để cập nhật thông tin, hãy theo dõi trang
web kultivovana.praha.eu!
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BẢNG QUẢNG C ÁO CHỮ A

ĐÁNH DẤU CÔNG T Y TRÊN C ÁC BỀ MẶT ĐẦU HỒI

Để đặt bảng quảng cáo chữ a trên vỉa hè hay quảng trường, cần phải xin giấy phép
chuyên dùng đặc biệt của đường bộ. Việc sử dụng đường bộ đặc biệt đồng thời
phải trả lệ phí địa phương cho việc sử dụng không gian công cộng. Việc này được
giải quyết bởi uỷ ban quản lý đường bộ địa phương (thường là sở giao thông vận
tải tại uỷ ban khu vực thành phố). Nhìn chung, việc đặt các biển chữ a là không phù
hợp, tại trên vỉa hè, chúng tạo thành chướng ngại vật cho người đi bộ, đôi khi cũng
là một rào cản thị giác. Chúng chủ yếu là giải pháp chính đáng cho các cơ sở kinh
doanh nằm trên sân hoặc ngõ hẻm, những cửa tiệm không thể quảng bá bản thân
ở ngoài phố bằng cách khác. Trong mọi trường hợp, các bảng chữ a nên có cấu trúc
tinh tế từ vật liệu chất lượng, chắc chắn hãy loại bỏ các màu sắc hoặc hình in hay
tranh ảnh sặc sỡ.

Về nguyên tắc, việc sử dụng các bề mặt phẳng để quảng cáo và đánh dấu công
ty là có thể, nhưng nó chỉ thuộc vào giá trị di tích của toà nhà và khu vực xung
quanh. Thiết kế phải dựa trên các hình thức giới thiệu tóm tắt truyền thống, tức là
vẽ tranh chữ trực tiếp lên bề mặt trước của toà nhà, không sử dụng các tông màu
phản quang, huỳnh quang hoặc tương phản mạnh và không có ánh sáng. Nếu bức
tường đầu hồi thích hợp cho việc quảng cáo, mô-típ quảng cáo cụ thể phải được
thiết kế thành một tập hợp các chữ cái riêng lẻ hoặc logo chứ không phải là quảng
cáo trên diện tích lớn với phần nền khác màu với thạch cao. Để duy trì độ thoáng
của lớp vữa trát, cần sơn bằng sơn gốc khoáng chất.

VIDEOMAPPING

THIẾ T BỊ QUẢNG C ÁO NGẮN HẠN

Videomapping là một trong những phương thức trình chiếu quảng cáo yêu thích
hiện nay. Nó không quá thích hợp trong các khu bảo tồn di sản. Mỗi thiết kế được
đánh giá riêng biệt, không thực hiện bất kỳ trường hợp nào ảnh hưởng tới mặt
trước toàn nhà hoặc lắp đặt thiết bị gây nhiễu.

Trong các khu bảo tồn nói chung, không có phương tiện quảng cáo ngắn hạn nào
(siêu khối, quầy quảng cáo hay công trình khác) được đón chào. Tất nhiên nếu
bạn vẫn quan tâm, bạn vẫn sẽ cần một số tài liệu. Trước hết là giấy phép sử dụng
đường bộ đặc biệt do cơ quan quản lý đường bộ địa phương cấp (hoặc giấy phép
từ phòng môi trường địa phương nếu bạn muốn đặt thiết bị trong công viên). Tiếp
theo, bạn sẽ cần hợp đồng cho thuê với người quản lý đất đai (thường là toà thị
chính, khu vực thành phố hoặc công ty cổ phần Quản lý kỹ thuật đường bộ). Bạn
cũng không nên quên quy định của OPP MHMP. Đối với các cấu trúc lớn hơn, bạn
cũng nên tham khảo ý kiến của uỷ ban xây dựng.
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Làm thế nào để có được giấy
phép cần thiết?
Nếu bạn có ý định thực hiện việc đánh dấu cơ sở kinh doanh (đặc biệt là biển
hiệu dọc, biểu ngữ công ty hay lắp đặt tủ trưng bày hoặc bảng danh sách mặt
hàng cung cấp), bạn sẽ phải tuân theo quy trình luật số 20/1987 của Bộ luật về
việc bảo tồn di sản, đã được sửa đổi. Thường thì bạn sẽ cần hai tài liệu.
Trước hết, đó là ý kiến ràng buộc của phòng bảo tồn di sản MHMP. Bạn sẽ cần nó
khi định treo biển đánh dấu công ty trên một di tích văn hoá hoặc trên một toà
nhà tuy không phải là di tích văn hoá nhưng lại nằm trong lãnh thổ của khu bảo
tồn di tích hoặc khu vực bảo vệ của khu bảo tồn di tích, hoặc trong khu di tích.
Ý kiến ràng buộc của OPP MHMP có thể đóng một vai trò kép trong toàn bộ quá
trình. Trong trường hợp đầu tiên, nó là nền tảng quan trọng để cơ quan thẩm
quyền – uỷ ban xây dựng quyết định sự việc. Trong trường hợp này, bạn sẽ trình
bản ý kiến cùng với tài liệu khác cho uỷ ban xây dựng thẩm quyền. Trong trường
hợp thứ hai, ý kiến ràng buộc có thể là một quyết định hành chính riêng biệt, và
đó là khi uỷ ban xây dựng không được trao quyền hạn quyết định về vấn đề này.
Bên cạnh ý kiến ràng buộc của OPP MHMP, trong một số trường hợp, bạn sẽ cần
cả quyết định của uỷ ban xây dựng (quyết định phân khu, giấy phép xây dựng)
hoặc dự án sẽ phải có nghĩa vụ báo cáo (giấy đồng ý phân khu hoặc giấy thông
báo). Hình thức của tài liệu phụ thuộc vào phạm vi công việc. Cũng có thể xảy ra
trường hợp là uỷ ban xây dựng đánh giá rằng các công trình, dựa trên phạm vi của
chúng, không liên quan tới quyền hạn của luật xây dựng, và do đó không cần tới
quyết định của họ – trong trường hợp này, bạn chỉ cần ý kiến ràng buộc của OPP
MHMP như đã nói ở trên.
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QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN XÂY DỰNG
Đồng ý phân khu, quyết định phân khu, thông báo hoặc giấy phép xây dựng
là quyền hạn của uỷ ban xây dựng của khu vực thành phố có thẩm quyền và
bạn phải đệ đơn lên cơ quan xây dựng này. Không thể viết một hướng dẫn tổng
hợp cách thực hiện quy trình báo cáo và cấp phép – thông lệ tại mỗi uỷ ban xây
dựng có thể khác nhau một chút. Vì vậy chúng tôi khuyên bạn hãy luôn hỏi thông
tin từ uỷ ban xây dựng có thẩm quyền trước về thủ tục chính xác và các điều kiện
đệ đơn theo luật xây dựng. Những mẫu đơn cần thiết và thủ tục đệ đơn thường
được tìm thấy tại các trang web của uỷ ban nhất định.
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02
Ý KIẾN R ÀNG BUỘC
PHÒNG BẢO TỒN DI SẢN MHMP
Đối với các di tích văn hoá, chỉ chủ sở hữu mới có thể đệ đơn xin cấp ý kiến ràng
buộc. Đối với toà nhà không phải là di tích văn hoá, người sử dụng hoặc người quản
lý đều có thể đệ đơn. Những ai đệ đơn có nghĩa vụ phải chứng minh mối quan hệ
của mình với bất động sản và dựa trên chức danh pháp lý nào (trích lục từ sở nhà
đất, hợp đồng v.v..). Người đệ đơn có thể được đại diện bởi người khác dựa trên giấy
uỷ quyền trong việc thực hiện các thủ tục hành chính.
Bạn có thể tìm thấy mẫu đơn xin cấp ý kiến ràng buộc của OPP MHMP
tại pamatky.praha.eu.
Đơn không nhất thiết phải đệ trên mẫu được chuẩn bị trước,
nhưng nó phải bao gồm:
nhận dạng bất động sản
nhận dạng người đệ đơn
chức danh pháp lý để sử dụng toà nhà
giấy uỷ quyền đầy đủ bao gồm nội dung uỷ quyền cho người đại diện người
đệ đơn trong trường hợp đại diện (chữ ký trên giấy uỷ quyền không nhất thiết
phải được công chứng)
giấy tờ về dự án, cụ thể là:
		
tài liệu mô tả và bản vẽ các yếu tố riêng lẻ cùng với các chỉ dẫn, vật
		
liệu, phương pháp lắp đặt vào mặt trước toà nhà, màu sắc kết xuất,
		
vị trí cụ thể của các yếu tố trong phạm vi mặt trước toà nhà và có thể là
		
tuyến đường cáp lắp đặt điện
		
tài liệu ảnh về tình trạng hiện tại
		
hình dung

Đơn cùng với tất cả các giấy tờ trên phải được gửi cho OPP MHMP.
Đơn có thể đệ qua bưu điện, qua mạng dữ liệu công cộng vào hòm
thư điện tử của Toà thị chính thủ đô Praha hoặc mang trực tiếp tới
phòng đệ đơn của Toà thị chính thủ đô Praha. Có thể đệ đơn dưới
dạng điện tử được ký bằng chữ ký điện tử được công nhận (đối với
việc đệ đơn như vậy thì người đệ đơn phải nêu rõ nhà cung cấp các
dịch vụ chứng thực, người đã cấp chứng chỉ đó và có lưu họ trong
danh sách, hoặc phải đính kèm chứng chỉ để nộp) và bằng cả văn
bản hoặc đệ đơn miệng được ghi trong biên bản.

Ngay sau khi đơn xin ý kiến ràng buộc của bạn được gửi tới OPP
MHMP, OPP MHMP sẽ trình nó cho Viện di sản quốc gia để phê
duyệt, thường trong thời hạn 20 ngày họ sẽ chuẩn bị xong văn bản
đánh giá. Trên cơ sở tất cả các tài liệu này, OPP MHMP sẽ cấp ý kiến
ràng buộc. Thời hạn giải quyết là 30 ngày, với những trường hợp
đặc biệt phức tạp là 60 ngày.

Ý kiến ràng buộc được cấp bởi OPP MHMP có giá trị nếu như phạm
vi và cách thức thi công công trình đề xuất không thay đổi. Tất cả
các thiết bị hoặc sửa đổi mới phải được cấp ý kiến ràng buộc mới
của OPP MHMP. Nếu như bạn sẽ thực hiện đánh dấu công ty không
có ý kiến ràng buộc của OPP MHMP, một mặt bạn sẽ gặp phải nguy
cơ công trình không được triển khai đúng hình thức hoặc việc lắp
đặt không được phê duyệt và có thể sẽ phải gỡ bỏ, một mặt bạn sẽ
gặp phải nguy cơ bị xử phạt hành chính.
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Người nhận đơn

Người nhận đơn
BẠN MUỐN THÔNG BÁO VIỆC ĐẶT QUẢNG
CÁO BẤT HỢP PHÁP?

BẠN QUAN TÂM TỚI VẤN ĐỀ SƯƠNG
KHÓI THỊ GIÁC?

Hãy sử dụng ứng dụng zmente.to,hoặc viết vào địa
chỉ e-mail vizualni.smog@praha.eu.

Hãy xem trên trang web vizualnismog.info được
vận hành bởi Veronika Rút Nováková, tác giả của
Sổ tay hướng dẫn thực hành tốt việc quảng cáo và
đánh dấu các cơ sở kinh doanh của Brno.

kultivovana.praha.eu
@kultivovana_praha

PHÒNG BẢO TỒN DI SẢN MHMP

Địa chỉ
E-mail
ID hòm thư điện tử
Web
Tư vấn trực tiếp

Jungmannova 35/29, 110 00 Prague 1 – Nové Město
posta@praha.eu
48ia97h
pamatky.praha.eu
thứ hai (10.00–17.00) và thứ tư (8.00–18.00) hàng tuần

VIỆN DI SẢN QUỐC GIA,
CƠ QUAN LÃNH THỔ TẠI PRAHA

Địa chỉ
E-mail
Telefon
ID hòm thư điện tử
Web
Tư vấn trực tiếp

Na Perštýně 356/12, 110 00 Prague 1 – Staré Město
sekretariat.praha@npu.cz
+420 234 653 111
2cy8h6t
npu.cz/cs/uop-praha
thứ hai và thứ tư hàng tuần (14.00–17.30), ngoài giờ làm việc dựa theo thoả thuận

PHÒNG KINH DOANH
VÀ QUẢN LÝ DÂN SỰ MHMP

Địa chỉ
E-mail
Telefon
ID hòm thư điện tử

Jungmannova 35/29, 110 00 Prague 1 – Nové Město
posta@praha.eu
+420 236 00 2230
48ia97h

UỶ BAN XÂY DỰNG

Bạn có thể tìm thấy địa chỉ liên hệ trên trang web của khu vực thành phố liên quan.
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Nguồn tham khảo
Sắc lệnh số 10/2016 của Bộ luật thủ đô Praha, chỉ
định những yêu cầu chung về việc sử dụng lãnh thổ
và những yêu cầu kỹ thuật đối với các công trình xây
dựng tại Praha (Quy chế xây dựng Praha)

Luật số 40/1995 của Bộ luật về quy định quảng cáo
và thay đổi và bổ sung luật số 468/1991 của Bộ luật
về việc vận hành đài phát thanh và truyền hình, đã
được sửa đổi

Luật số 183/2006 của Bộ luật về việc quy hoạch đất
đai và quy định xây dựng, đã được sửa đổi

Sắc lệnh số 26/2005 của Bộ luật thủ đô Praha nghiêm cấm việc lan truyền quảng cáo ở những nơi có
thể tiếp cận công cộng ngoài cơ sở kinh doanh, đã
được sửa đổi

Luật của Hội đồng quốc gia Séc số 20/1987 của
Bộ luật, về bảo tồn di sản nhà nước, đã được sửa đổi
Nghị định của Bộ văn hoá Cộng hoà Tiệp Khắc số
66/1988 của Bộ luật được thực hiện bởi luật của
Hội đồng quốc gia Séc số 20/1987 của Bộ luật, về
bảo tồn di sản nhà nước
Sắc lệnh của chính phủ CH Tiệp Khắc số 66/1971
của Bộ luật, về khu bảo tồn di tích tại thủ đô Praha
Luật số 455/1991 của Bộ luật về việc kinh doanh
dựa trên giấy phép (luật kinh doanh), đã được s
ửa đổi
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Sắc lệnh số 9/2011 của Bộ luật thủ đô Praha ban
hành quy tắc thị trường, đã được sửa đổi
Sổ tay chỉ dẫn tạo không gian công cộng của thủ
đô Praha 2014
Đánh dấu công ty, các thiết bị quảng cáo và
thông tin trên lãnh thổ bảo tồn di sản của thủ
đô Praha, cẩm nang của phòng Bảo tồn di sản
MHMP (cập nhật 2018)
Giải pháp nội thất đô thị của khu lãnh thổ bảo
tồn di sản của thủ đô Praha, cẩm nang của phòng
Bảo tồn di sản MHMP (cập nhật và bổ sung 2016)

Sổ tay thiết kế cho việc đánh dấu cơ sở kinh doanh Chợ Praha, 2019
Sổ tay hướng dẫn thực hành tốt việc quảng cáo
và đánh dấu các cơ sở kinh doanh trong khu vực
trung Brno, Veronika Nováková và nhóm, Brno 2017
Sổ tay hướng dẫn lắp đặt quảng cáo của thành
phố Ostrava, Ostrava 2019

Sổ tay hướng dẫn
cho một Praha văn minh
Nguyên văn

Kristýna Drápalová

Minh hoạ và thiết kế đồ hoạ

Anastasia Vrublevská, noBrother, s.  r.  o.

Ảnh

Kristýna Drápalová, Anastasia Vrublevská, Jan Malý/Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy,
Prague City Tourism – Pražská informační služba, banh—mi—ba, Michael Tomeš/KOMA

Nhóm hình thành Sổ tay hướng dẫn
cho một Praha văn minh

Kristýna Drápalová, Eva Novaková, Karel Svitavský, Martin Králík,
Jiří Skalický, Alena Nováková, Zdeňka Nejedlá, Luděk Burian, Martin Špičák

Nhóm phòng bảo tồn di sản MHMP

Ivana Síbrtová, Martina Soukupová, Simona Nesázalová Vladíková, Radka Žižková

Tư vấn

Kristýna Lhotská, Vratislav Freund, Klára Adámková, Jaroslav Podliska,
Jan Holeček (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze)

Cám ơn

Petr Zeman, Hana Třeštíková, Veronika Rút Nováková, Pavel Zelenka, Jan Chabr
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