
Nový jednotný
vizuální styl
města Svitavy.

Co je to jednotný vizuální styl?  

 − Jedná se o sjednocenou formu vizuální komunikace,  
prostřednictvím které město prezentuje svoje poslání, 
služby a cíle (identita, totožnost). 

 − Je to ucelený soubor grafických prvků, jakými jsou:  
logo, symboly, barvy, značky, plakáty, dopisní papíry, 
obrázky, piktogramy, tiskoviny a další. Veškeré náležitosti 
v této oblasti jsou definovány v design manuálu,  
který určuje, jak s nimi pracovat.

 − Výsledkem je pak jednotná forma komunikace,  
která napomáhá vzájemnému porozumění se širokou 
veřejností, a to zejména s místními občany – s vámi. 

 − Veškeré materiály mají stejnou podobu, aby bylo jasně 
patrné, že jde o sdělení města Svitavy (město, úřad, 
případně organizace). Představme si například fotbalový 
tým, kde všichni hráči i jejich fanoušci mají stejné dresy, 
logo i jednotnou barevnost. Tím se zvyšuje sounáležitost 
a utužuje se vzájemná podpora a přátelské vztahy.

Proč město potřebuje  
jednotný vizuální a komunikační styl?   

 − Pokud město nevystupuje a nekomunikuje jednotně 
a jasně, může docházet k nepochopení ze strany 
veřejnosti. Zejména pokud se používá více symbolů, 
značek, sloganů a log různého provedení, komunikace 
se stává nepřehlednou a matoucí. Tím se celý proces 
a snaha o plnění poslání narušuje. 

 − Naopak vhodně stanovený a zejména dodržovaný 
jednotný vizuální a komunikační styl pomůže velmi 
efektivně komunikovat s občany včetně jejich zpětné 
vazby. Buduje tak sounáležitost a vzájemnou důvěru. 

Nový vizuální styl města Svitavy  

 − Nový vizuální styl města byl vytvořen zejména pro 
místní občany s přesahem na návštěvníky našeho 
města. 

 − Po detailní analýze, naplánování procesů, vyhodnocení 
a designérské soutěži vzniklo jednoduché, hravé, 
originální a nadčasové řešení. 

Město Svitavy 
a jednotný 
vizuální styl. 

Komunikační styl prezentuje několik hlavních myšlenek 
vždy s důrazem na vzájemnou komunikaci a emoce.  
Slogan „a vy” funguje jako základní kámen  
vizuální identity, který promlouvá přímo k obyvatelům 
Svitav – je hlavně pro ně.

•	 Svitavy a vy – Svitavy jsou energické město. Je plné 
historie, ale hledí vpřed. Dlouhodobá vize je jasná  
– budovat město pro život, a to společně s jeho občany 
– s vámi. Město pro všechny generace, jež nezapomíná 
na ty budoucí.

•	 Svitavy a vy – Představitelé a zástupci města Svitavy 
včetně svých organizací se snaží vytvářet prostředí  
pro spokojené a hrdé občany, úspěšné firmy, spolky  
a organizace. Toto je naše poslání – jsme tu pro vás. 
Svitavy jsou tu pro vás. 

•	 Svitavy a vy – To, jak se ve městě máme, ovlivňuje každý 
z nás, každý občan je nositelem kultury ve Svitavách, 
právě on vytváří hodnoty našeho města a ovlivňuje,  
jak se zde máme. Věříme ve velký patriotismus  
a pozitivní vztahy místních obyvatel. Město tvoří lidé, 
vztahy a vy. 

Město tvoří lidé, 
vztahy a vy.

  Jak to celé funguje?  

Hlavním motivem celého stylu je typografické logo  
Svitavy a vy. To je navrženo tak, aby bylo možné 
přidávat další organizace a společnosti. 

Městský heraldický znak bude zachován  
pro výjimečné příležitosti, tím jeho odkaz 
dále přetrvá. Naopak již nebudou používána 
tato loga, která budou nahrazena jednotným 
vizuálním stylem.

Městská
policie

Městské
informační
centrum

Městský
úřad

Městská
knihovna

Toto je pouze ukázka 
práce s logem. 
Nejedná se 
o oficiální podoby.

Tím se upevní jednotná forma komunikace města  
napříč všemi oblastmi činností (úřad, sociální média, 
webové stránky, městské akce a další). 

Občan tak nebude vystaven vizuálnímu smogu několika 
log a symbolů a vytvoří si vztah pouze k jedné značce.
Tímto se upevňuje povědomí o městu Svitavy.

SVITAVY

Městské
muzeum
a galerie



  Ukázky z design manuálu  

Základní provedení logotypu, základní a doplňková 
barevnost, negativní provedení loga na barevném 
podkladu:
 

 

Aktuálně zpracované a oficiální logotypy:  
Město Svitavy, Městský úřad Svitavy,  
Městské informační centrum Svitavy.  

Výjimečně můžete zhlédnout provedení loga  
ve zkrácené podobě Sy. Zpracování dalších  
společností, organizací a složek připravujeme.

Sy.

zpravodaj Naše město

dopisní hlavičkový papír

  Další ukázky z design manuálu  

Město SvitavyT. G. Masaryka 5/35568 02 Svitavy

Město Svitavy

tel.: +420 461 550 211e-mail: radnice@svitavy.cze-podatelna: posta@svitavy.cz

datová schránka ID: 6jrbphg
www.svitavy.cz

Město SvitavyT. G. Masaryka 5/35568 02 Svitavy

Město Svitavy

tel.: +420 461 550 211e-mail: radnice@svitavy.cze-podatelna: posta@svitavy.cz

datová schránka ID: 6jrbphg
www.svitavy.cz

Vážená paní Nováková,
Omnima dolendusam illaudis con cusa nossint iberios temque nam, tem alit quodignit lam ipsamus sunt laborrupta 

con parchil ibustiu sciminume imin esto volupti orioresequam la si con pelitam quam, volesti ommolore nos ut fuga. 

Aliquas vidus.

To core niminci musdae voles repudandam, ipienihic tem rerio. Uci dis essi si ut int, offic torro quiaepe lliquodissum 

sim aces maionseque aut hilia pa commos consedi sit laborum eiciatiam is ius verovid quodi tentiat aturepero 

omnihilitas et deliqui dem liquatem suscius ciatem nus evenduc ieniscium is et quam is venimus aut voluptas eum 

aut dolupta volore nonsequ aspissites repeles etume peditate por a audam nus.

Agnate parchicatur, inum apidendit, quaspitae autatur, non cum, numquo officat incientio. Xeri cum autem ut 

quistempori deligna tibuscia sim dolor aliciis eos dolupta ex ex erupit volupta nimo ma alis eum, omnimuscia ium 

volore, alique volupta tissimi, quo omnimpo ruptas dit et la vollanti omnis velectum aut prateceatus et facerum arum 

que volorrora ne velluptiati beatem eatatiore la iur, eariant ullanti untorecepta nonsequ asperum lique molupit aliquis 

apisi am dundelit everum rem dolorep eliqui optiatur sinctur, conet aut utaquiaspiet dolorem voluptur, aut audaest, 

ommos nimporemo es quistrum cum fugia comnim sitaspiet volest enimill atecae nat omnis cus, sunt.

Ga. Ur? Ibus volument. Lupta commodit, enihili quibus et plicit abore nonetum, con consequia sum hicaboreped 

excestiumet remquatur represeque necus consequam quiam et eos dollorem. Nonseri tatest, quam aut aut prati 

coriber iatquam uscipsant ide num hil idemod molupta tianimi niendit ipiet od eatur, conem imi, conseque ducius, 

voluptatium quatatemodit volor autatentiis pa nesecearum repta nus es asitios audanto voluptatus sum quam, qui 

volendit estissi tiorese disciundi officiet quiam es modit vendant qui con nonest landam accabo. Epedi omnimin este 

rem quod modis sunt ipsa ent.

S přátelským pozdravem
Petr Šmerda

Vedoucí organizační složky

Paní
Jana NovákováJméno ulice 327100 00 Jméno města

Městský úřad Svitavy
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tel.: +420 461 550 211
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www.svitavy.cz
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100 00 Jméno města

5/2020   

Naše město a vy.
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Muzeum v době koronavirové
Už měsíc a půl je muzeum pro veřejnost zavře-
né. V přízemí čekají ve vitrínách na své návštěv-
níky netopýři, v prvním patře visí na stěnách 
fascinující obrazy Jitky Štenclové. Zhlédnout 
výstavy prozatím můžete pouze na muzejním 
YouTube nebo na Facebooku. A pracovníci mu-
zea, místo aby se věnovali vám, návštěvníkům, 
se přestěhovali do depozitářů a archívů. Evidu-
jí a ošetřují sbírky, uklízejí v depozitářích a díl-
nách, inventarizují knihovny. Muzea byla uzavřena v polovině trvání úspěšné 

výstavy o netopýrech a v den plánovaného za-
hájení výstavy obrazů Jitky Štenclové. Nikdo 

neví, kdy budou muzea opět zpřístupněna ve-
řejnosti, a my bychom byli neradi, abyste o obě 
výstavy přišli. Proto jsme v těchto dnech tele-
fonicky jednali o prodloužení zápůjčky většiny 
exponátů z přírodovědné výstavy (a nebylo jich 
málo) tak, abyste ji mohli navštívit v průběhu 
léta. Je doplněna o řadu interaktivních prvků 
a her pro děti i dospělé, a já se domnívám, že 
bude příjemným zážitkem pro rodiny s dětmi 
na letní měsíce. Jednáme také o posunutí letní 
výstavy obrazů Pavla Matušky v galerijních pro-
storách tak, abyste si mohli po otevření muzeí 
ještě užít obrazy Jitky Štenclové, plné pozitivní 
energie. Určitě ji budeme všichni potřebovat. 
Moc se na vás těšíme, výstavní prostory jsou 
bez vaší přítomnosti smutné…Blanka Čuhelová a svitavští muzejníciSeriál: Naše nulítky (5)Napadlo vás někdy zkoumat, proč je Lačnov 

Český a Moravský, proč tentýž přívlastek měla 
Kamenná Horka či Radiměř? Proč jsou dva 
Krumlovy a dvoje Budějovice, je jasné, ale 
máme dvě Třebové, kousek od sebe a obě 

v Čechách (sic!). Na vině je rok 1960 a tedy 
další téma nulítek.O staré zemské hranici věděl kronikář Hájek 

z Libočan, který k roku 894 připomíná kněze 
Kajcha, který doprovázel Bořivoje I. na zemskou 
hranici do Svitav. Nechme stranou kronikářské-
ho pábitele, ale i další, a to věrohodnější kroni-
kář Kosmas připomněl zemskou hranici k roku 
981. Tam hranici představovala řeka Svitava 
protékající pohraničním hvozdem. A protože 
vody z této řeky plynuly na Moravu, stala se 
zemská příslušnost k Moravě pro Svitavy a jejich 
bezprostřední okolí nezpochybnitelnou. A vydr-
žela dlouho. Dodnes se v lesích od Javorníku 
po Hřebeč můžeme potkat s hraničníky několi-
kerých typů. Od malých, různě popadaných, 
nakloněných a obrostlých mechem s vytesaný-
mi písmeny „HZ“ a „HL“ (panství Svitavy či Lito-
myšl), po ty veliké z roku 1754. Ty bývaly do roku 
2006 jedinou souvislou dochovanou linií u nás. 
Tyto hraničníky se stavěly za olomouckého bis-
kupa Troyera a zachycovaly českomoravskou 
hranici tak přesně, že se staly součástí katastrál-
ních map. Poslední neukradené kameny nesou 
iniciály biskupa von Troyera a z české strany 
knížete Valdštejna-Vartenberka, pána na Lito-
myšli. V roce 1850 byly z hlediska správního 
zavedeny politické okresy, do okresu Mor. Tře-
bová patřil mj. i soudní okres Svitavy. Moravské 
markrabství a sněm zanikly s rozpadem monar-
chie, politické okresy zanikly okupací, ale 
po válce byly nakrátko obnoveny, do roku 1949. 
Tehdy vznikly nové jednotky, kraje. Svitavy se 
staly klasickým okresním městem Brněnského 
kraje. Až 1. července 1960 došlo k zásadní re-
formě, která necitlivě zrušila prastarou zemskou 
hranici. Vznikl Východočeský kraj se sídlem 
v Hradci Králové a sloučením okolních okresů 
byl vytvořen okres Svitavy, rozlohou druhý nej-
větší v kraji. I když byly toho roku sloučeny Svi-
tavy s Lačnovem a Lány do jednoho celku, po-
čtem obyvatel 13 878 patřilo město až na sed-
mou krajskou příčku. Reforma oslabila 
moravistické trendy 60. let, které se ještě obje-
vují v době politického tání 1968. Normalizace 
však pokusy o obnovu hranic zemí z roku 1949 
definitivně zastavila. V roce 2000 vstoupil v plat-
nost zákon z roku 1997, který přinesl zatím po-
slední změnu vznikem Pardubického kraje. 
Na zemské příslušnosti Svitav do Čech se nic 
nezměnilo. Svitavy zůstaly českým městem 
a platí to šest desetiletí. Radoslav Fikejz

Domácí online kino VesmírKino Vesmír je nově součástí virtuálního 
projektu #vašekino, do kterého se zapojilo 
dalších 80 kin z celé republiky. Jde o do-
časné virtuální kino v obýváku našich di-
váků. Budeme se maximálně snažit přiblí-
žit filmovému zážitku z kina.

Proč se dívat zrovna na www.vasekino.cz?
Nejedná se o klasické VOD. Je to jediný 
projekt, který nabízí možnost podpořit 
vaše místní kino, které je momentálně za-
vřené. Po skončení mimořádné situace 
a otevření kin bude tento virtuální kanál 
uzavřen. Vaše kino navíc nabízí exkluzivní 
obsah od českých distributorů a produ-
centů, filmy uvedené zde nemůžete strea-
movat nebo stáhnout na jiných VOD plat-
formách.

Jak se dostat do virtuálního kina?
Program najdete na www.kultura-svitavy.
cz a přímo na stránkách sms ticketu: 
www.smsticket.cz/mista/3268-kino-
-vesmir

Prostřednictvím on-line předprodeje za-
koupíte vstupenku za jednotnou cenu 
70 Kč. Prodej končí vždy hodinu před pro-
jekcí (při promítání od 20:00 tedy v 19:00). 
Na e-mail obdržíte vstupenku s přístupo-
vým 7místným kódem. Filmy budou promí-
tány na webové stránce www.vasekino.cz. 

Kód “odemkne” váš přístup k filmu, spuš-
těno vždy 20 minut před projekcí.Další užitečné informace: • film začíná přesně a nelze ho pozastavit 
ani posouvat, díváte se od chvíle, kdy se 
přihlásíte

 • film promítáme bez pauz a bez reklam 
– reklamy a trailery běží 20 minut před 
projekcí

 • testovací tlačítko na www.vasekino.cz  
vám pomůže vše vyzkoušet i mimo pro-
mítání, ať máte jistotu, že vše bude fun-
govat, jak má.

Jak si do www.vasekino.cz koupím vstu-
penku?
Koupíte si ji úplně stejným způsobem jako 
do klasického kina, tedy na webu kina. 
Vzhledem k povaze virtuálního kina je 
možný nákup vstupenek pouze on-line!
Předprodej skončí hodinu před začátkem 
představení. 30 minut před promítáním 
zadá divák na webu www.vasekino.cz kód, 
který obdržel na e-mail při nákupu a získá 
přístup k filmovému představení na daný 
den/večer. Kód zadávejte bez pomlček, 
např. kód 123-456-7 zadáte jako 1234567. 
Aktuální program je zveřejněn vždy na tý-
den.
Za každou zakoupenou vstupenku a vyjá-
dřenou podporu vám srdečně děkujeme.

KULTURA

Vážení svitavští  
spoluobčané,
nacházíme se ve velmi těžkém období, ve kterém se snažíme překonat novou nemoc způso-

benou virem COVID-19. I když dochází k uvolňování podmínek nouzového stavu, cítím velký 

respekt k Vám, občanům, kteří se snažíte dodržovat vládní nařízení. Díky tomu je situace v na-

šem městě prozatím stabilizovaná. Moc Vám za to děkuji. Velmi mě také těší, že se na Svitavsku 

nacházejí lidé, kteří mají snahu obětovat svůj čas pro pomoc druhým.

Jedním z příkladů je skupina nadšenců z Po-

ličky, která nastartovala projekt Tiskne celé 

Svitavsko. Díky tomu se podařilo dát dohro-

mady 69 majitelů 3D tiskáren z celého okresu 

Svitavy, kteří již vyrobili pro pracovníky v „prv-

ní linii“ přes 2000 ochranných štítů. Na fotogra-

fii je zachycen prostor polytechnické učebny 

naší ZŠ Felberova, která se do projektu také 

aktivně zapojila. Rádi bychom v některém 

z dalších čísel věnovali prostor pro poděková-

ní všem, kteří se zapojili do pomoci. 

Dnes dostáváte do rukou novou podobu zpra-

vodaje Naše město, který je jedním ze segmen-

tů vizuálního stylu města. Ten se již více jak dva 

roky snažíme změnit a tím nahradit velké množ-

ství log, barevných schémat a různých prvků, 

kterými se doposud město Svitavy prezentova-

lo. Touto změnou prochází nejen tento měsíčník, 

ale i webové stránky, prezentace v místní tele-

vizi, informační letáky a další materiály propa-

gující naše krásné město. Všechny tyto úpravy 

byly financovány z evropského projektu, který 

město Svitavy v současné době dokončuje. 

Přeji nám všem, abychom rychle překonali toto 

nelehké období se stejnou energií, s jakou 

jsme my intenzivně pracovali na dokončení 

všech detailů pro doladění finální podoby vi-

zuálního stylu. David Šimek, starosta města

a vy.
Zápis do svitavských 
mateřských škol

Nový vizuální styl města 
Svitavy

Svitavští  
autoři knih2 7 14

Květen 2020 
Svitavský informační měsíčník

www.svitavy.cz

Milí čtenáři,
do rukou se vám dostává zpravodaj v grafické 

podobě, která je zpracována v rámci nového 

vizuálního stylu města Svitavy. 

Ten vám blíže představujeme v samostatné 

příloze uvnitř tohoto čísla. Používáme zejmé-

na nový font, tedy písmo, a základní modro-

zelenou barevnost. Jedná se o změny vizuál-

ní, řešení obsahu pomocí tradičních rubrik 
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rosty, který tak v každém vydání zpravodaje 
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zpravodaj vychází.
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přijmete stejně pozitivně jako celý vizuální 
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potkávat také např. v online prostředí, na úřadě 

a během městských akcí. Petr Šmerda
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S přátelským pozdravem

Petr Šmerda
Vedoucí organizační složky
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  Další ukázky z design manuálu  

T. G. Masaryka 35

1. patro

Starosta, Místostarostové, Sekretariát

Odbor Kancelář starosty a tajemníka

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

T. G. Masaryka 26

Přízemí

Odbor rozvoje města

Odbor školství a kultury

Interní audit

Tajemník Městského Úřadu

Odbor rozvoje města – majetkové oddělení Odbor rozvoje města – majetkové oddělení 

Zasedací místnost

PřízemíPřízemí

Matrika

Odbor Kancelář starosty a tajemníka

Obřadní síň

Městská policie

Odbor správních činností – Přestupkové oddělení

Dvořákova 3

1. patro

O. K. starosty a tajemníka – Personální a mzdový úsek

Přízemí

Informace, Podatelna, Odbor vnitřní správy

Odbor správních činností

Odbor dopravy

Zde

03

1. patro

Odbor Kancelář starosty a tajemníka

Informace, Podatelna, Odbor vnitřní správy

Odbor správních činností

Odbor správních činností

Odbor dopravy

Odbor rozvoje města – majetkové oddělení 

Odbor správních činností

Odbor dopravy

2. patro

Odbor výstavby 201

Kancelář starosty a tajemníka, Oddělení informatiky 203

Malá zasedací místnost 206

Odbor výstavby 201

Kancelář starosty a tajemníka, Oddělení informatiky 203

Malá zasedací místnost 206

Odbor výstavby 201

Odbor výstavby 201

Odbor výstavby 201

Kancelář starosty a tajemníka, Oddělení informatiky 203

Malá zasedací místnost 206

místnost 2. patro

Odbor výstavby 201

Kancelář starosty a tajemníka, Oddělení informatiky 203

Malá zasedací místnost 206

místnost

1. patro

Odbor výstavby 101

Kancelář starosty a tajemníka, Oddělení informatiky 102

místnost

Přízemí

Odbor výstavby 001

Kancelář starosty a tajemníka, Oddělení informatiky 002

Malá zasedací místnost 003

místnost

209

Lenka Nováková

Dagmar Fochlerová

Jaroslava Krenarová

Obecní
živnostenský
úřad

Registrace
živnostenských
oprávnění,
změny

215

WC

WC

Ing. Renata Karlíková

Soňa Šembervá

Obecní
životního
prostředí

Ochrana přírody
Ochrana ZPF

013

Svatební
obřadní síň

Odbor
správních
činností

228

Ilona Svobodová

Bc. Lucie Odstrčilová

Odbor
financí

Koordinátor
prevence
kriminality

Poplatek
ze psů

Matrika

011

Marie Górecká

PhDr. Erich Studl

Renata Johanidesová

Vstupujte
jednotlivě

Poslední klient bude
přijat 15 minut před
koncem pracovní doby

Odbor
správních
činností

Koordinátor
prevence
krimina

Matrika

011

Marie Górecká

PhDr. Erich Studl

Renata Johanidesová

Poslední klient bude
přijat 15 minut před
koncem pracovní doby

Číslo místnosti

veřejnost

Odbor / činnost Pokud má více odborů/pracovistě
stejné pracovníky, skládají se samostatně
pod sebe, až potom jsou jména pracovníků

Některé odbory/pracoviště mají jestě podtitul
ten se píše na stejný panel menším písmem

Odbor / činnost Pokud má více odbor/pracovistě
jiné pracovníky ve stejné místnosti
skládají se další odbory až pod pracovníky
předchozího odboru a pod upozornění 
vstahující se k předchozímu odboru

Odbor / činnost

Pracovníci

Upozornění

01  /  Rozcestník 1

/ Označení dveří

Budova

ROZCESTNÍK UKAZUJÍCÍ CO JE V JAKÉ BUDOVĚ

- První v pořadí je vždy budova ve které se rozcestník nachází
- Patra se značí dle umístění v budově
  (tzn. že přízemí je dole)
- Patra se pro lepší přehledost označují čísly

Typografie
- Název odboru/pracoviště vždy začíná velkým písmenem
- Odbory se oddělují čárkou
- Oddělení jsou spojena s názvem odboru pomlčkou

Patro

Místnost

Patro

Umístění šipek

Místnost

02 /  Rozcestník 2

ROZCESTNÍK UKAZUJÍCÍ CO JE V KONKRÉTNÍ BUDOVĚ

- Patra se značí dle umístění v budově
- Patra se pro lepší přehledost označují čísly

Typografie
- Název odboru/pracoviště vždy začíná velkým písmenem
- Odbory se oddělují čárkou
- Oddělení jsou spojena s názvem odboru pomlčkou

Doporučení:

Doporučili bychom lehce pozněnit pojmevání v orientačním systému.
Psali bychom:

Rozvoj města – Bytové oddělení
Odbor rozvoje města – oddělení bytové

Dle našeho názoru vypuštění slova odbor a přirozenější slovosled
by výrazně zlepšilo přehlednost a přístupnost orientačního systému

Odbor výstavby – Stavební úřad 101

Odbor obecní živnostenský úřad 103

Odbor rozvoje města – oddělení bytové 106

Odbor životního prostředí 108

Odbor financí, Exekuční oddělení, Poplatky ze psa 123, 125–132

Odbor financí 135

2. patro

Odbor výstavby 201

Kancelář starosty a tajemníka, Oddělení informatiky 203

Malá zasedací místnost 206

místnost

Přízemí

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 201

Vodárenská Svitavy s.r.o. 203

Odbor životního prostředí, Komunální odpad 206

Obecní živnostenský úřad 206

místnost

1. patro místnost
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Kancelář starosty a tajemníka, Oddělení informatiky 102

místnost

Přízemí

Odbor výstavby 001

Kancelář starosty a tajemníka, Oddělení informatiky 002

Malá zasedací místnost 003

místnost

209

Lenka Nováková

Dagmar Fochlerová

Jaroslava Krenarová

Obecní
živnostenský
úřad

Registrace
živnostenských
oprávnění,
změny

215

WC

WC

Ing. Renata Karlíková

Soňa Šembervá

Obecní
životního
prostředí

Ochrana přírody
Ochrana ZPF

013

Svatební
obřadní síň

Odbor
správních
činností

228

Ilona Svobodová

Bc. Lucie Odstrčilová

Odbor
financí

Koordinátor
prevence
kriminality

Poplatek
ze psů

Matrika

011

Marie Górecká

PhDr. Erich Studl

Renata Johanidesová

Vstupujte
jednotlivě

Poslední klient bude
přijat 15 minut před
koncem pracovní doby

Odbor
správních
činností

Koordinátor
prevence
krimina

Matrika

011

Marie Górecká

PhDr. Erich Studl

Renata Johanidesová

Poslední klient bude
přijat 15 minut před
koncem pracovní doby

Číslo místnosti

veřejnost

Odbor / činnost Pokud má více odborů/pracovistě
stejné pracovníky, skládají se samostatně
pod sebe, až potom jsou jména pracovníků

Některé odbory/pracoviště mají jestě podtitul
ten se píše na stejný panel menším písmem

Odbor / činnost Pokud má více odbor/pracovistě
jiné pracovníky ve stejné místnosti
skládají se další odbory až pod pracovníky
předchozího odboru a pod upozornění 
vstahující se k předchozímu odboru

Odbor / činnost

Pracovníci

Upozornění

01  /  Rozcestník 1

/ Označení dveří

Budova

ROZCESTNÍK UKAZUJÍCÍ CO JE V JAKÉ BUDOVĚ

- První v pořadí je vždy budova ve které se rozcestník nachází
- Patra se značí dle umístění v budově
  (tzn. že přízemí je dole)
- Patra se pro lepší přehledost označují čísly

Typografie
- Název odboru/pracoviště vždy začíná velkým písmenem
- Odbory se oddělují čárkou
- Oddělení jsou spojena s názvem odboru pomlčkou

Patro

Místnost

Patro

Umístění šipek

Místnost

02 /  Rozcestník 2

ROZCESTNÍK UKAZUJÍCÍ CO JE V KONKRÉTNÍ BUDOVĚ

- Patra se značí dle umístění v budově
- Patra se pro lepší přehledost označují čísly

Typografie
- Název odboru/pracoviště vždy začíná velkým písmenem
- Odbory se oddělují čárkou
- Oddělení jsou spojena s názvem odboru pomlčkou

Doporučení:

Doporučili bychom lehce pozněnit pojmevání v orientačním systému.
Psali bychom:

Rozvoj města – Bytové oddělení
Odbor rozvoje města – oddělení bytové

Dle našeho názoru vypuštění slova odbor a přirozenější slovosled
by výrazně zlepšilo přehlednost a přístupnost orientačního systému

Odbor výstavby – Stavební úřad 101

Odbor obecní živnostenský úřad 103

Odbor rozvoje města – oddělení bytové 106

Odbor životního prostředí 108

Odbor financí, Exekuční oddělení, Poplatky ze psa 123, 125–132

Odbor financí 135

2. patro

Odbor výstavby 201

Kancelář starosty a tajemníka, Oddělení informatiky 203

Malá zasedací místnost 206

místnost

Přízemí

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 201

Vodárenská Svitavy s.r.o. 203

Odbor životního prostředí, Komunální odpad 206

Obecní živnostenský úřad 206

místnost

1. patro místnost

webové stránky

informační systém

sociální média

piktogramy



  Zábavní a kreativní Svitaváci  

Nová vizuální identita toto reflektuje a možnosti využití 
jsou ještě širší – samotný tvar „a vy“ i „Svitavy“ se můžou 
v některých případech měnit také. 

•	 Například při vítání občánků je možné přistoupit na 
méně formální „a ty“. 

•	 Stejně tak jako je v kontextu komunikace se staršími 
občany možné zvolit uctivější „a Vy“. 

•	 V rámci občanských výzev se nabízí i solidární formát 
„a my“, podtrhující občanskou zodpovědnost. 

•	 V podobě propagačních předmětů - placek, triček, 
deštníků či kšiltovek můžeme naopak hrdě nosit osobní 
variantu „a já“.

•	 Například u tradičních městských akcí lze uvádět  
Pivní slavnosti a vy, Vánoce a vy, Svitavy a léto...

 
 #hashtagy 

Tento hravý způsob komunikace je ideální pro 
sociální média, kde za pomoci hashtagů můžeme 
celou atmosféru a konkrétní sdělení a snahy podpořit 
#svitavyavy #svitavyajá #svitavyamy…

  Propagační a dárkové předměty  

Jednotná vizuální identita umožňuje pestré zpracování 
propagačních a dárkových předmětů, které můžete 
získat pro sebe nebo své známé a kamarády. 
Nabídku budeme rozšiřovat tak, abychom reprezentovali 
naše město a zejména lidi, kteří tu žijí.

  Co vy na to?  

Pevně věříme, že tuto novou vizuální identitu přijmete  
za svou a bude ji sami používat. Snažte se být trpěliví 
a otevření komunikaci města a uvidíme, jak se nám to 
bude společně dařit.  

Nám se líbí a budeme usilovat o to, abychom společně 
dále rozvíjeli naše město a vytvořili zde báječné místo 
pro život. 

Svitavy a my.

#svitavyaja    

já.

Přemýšlím.SY. I  
SY.

a příroda.

a závody.

a tajemno.

a příběhy. a patrioti.

a 1256.

a rekordy. a bzukot.

a výlety.

a vy.

játy
Symymy

tyjá Sy
Sy

vyvyty

#svitavyaja   #svitavyavyMěsto tvoří lidé, vztahy a vy.

Vyrobeno pro: Město Svitavy, T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy, www.svitavy.cz. Datum spotřeby: 4/2021.

trička
pro vodáky

krabička na svitavské těstoviny

klíčenka na krk

magnety, placky, zrcátka...

žvýkačky

#svitavyajá    #svitavyavy    #svitavyamy

poznámkový blok

pozvánky - plakáty

Svitavy
a dětský 
den.

Lorem ipsum 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Etiam dictum tincidunt diam. 
Nulla pulvinar eleifend sem. Curabitur ligula 
sapien, pulvinar a vestibulum quis, facilisis 
vel sapien. Sed vel lectus. 

Lorem ipsum 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Etiam dictum tincidunt diam. 
Nulla pulvinar eleifend sem. Curabitur ligula 
sapien, pulvinar a vestibulum quis, facilisis 
vel sapien. Sed vel lectus. 

Lorem ipsum 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Etiam dictum tincidunt diam. 
Nulla pulvinar eleifend sem. Curabitur ligula 
sapien, pulvinar a vestibulum quis, facilisis 
vel sapien. Sed vel lectus. 

Lorem ipsum 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Etiam dictum tincidunt diam. 
Nulla pulvinar eleifend sem. Curabitur ligula 
sapien, pulvinar a vestibulum quis, facilisis 
vel sapien. Sed vel lectus. 

+420 461 534 300 
info@svitavy.cz 
www.svitavy.cz


