
Svitavy
a příběh loga.



Hlavní myšlenkou k vytvoření nového design  
manuálu města Svitavy bylo sjednocení 

všech grafických prvků a barev,  
které se v prezentaci města, městského  

úřadu i organizací objevovaly. 
Dále jsme chtěli zvýšit pocit sounáležitosti  

a vztahu k našemu městu.

Ideová koncepce.



SVITAVY Město Svitavy

Sjednocení komunikace.

Svitavy



Od začátku jsme pracovali s vizí  
maximální transparentnosti a zapojení  

veřejnosti do procesu tvorby.  
Hlavní cíle a záměry jsme s občany řešili  

u kulatého stolu za přítomnosti odborníků  
z oblasti marketingu a designu. 

Komunikace s veřejností.



Kulatý stůl s veřejností.



Veřejnost jsme prostřednictvím všech  
distribučních kanálů vyzvali ke spolupráci  

při definici svitavského prostředí. 
Tyto podněty měly sloužit jako část materiálu 

zadávací dokumentace.

Výzva byla prezentována ve zpravodaji Naše město,  
v CMS TV, na plakátech, sociálních sítích 

a webových stránkách.

Výzva veřejnosti.



Výzva veřejnosti.



Následně jsme se domluvili na spolupráci
se specialistou v oblasti veřejných soutěží 

na jednotnou vizuální komunikaci měst  
a obcí, s agenturou Czechdesign. 

Tento odborný garant tak řídil celý proces 
veřejné soutěže na dodavatele 

nového vizuálního stylu města Svitavy.

Odborná spolupráce.



Czechdesign.



Zástupci agentury a města se sešli, aby našli 
hlavní asociace se značkou Svitavy, poznali 

významné benefity, které město nabízí občanům  
i návštěvníkům. Popsali jedinečnost našeho 

prostředí a definovali požadavky na jednotný 
vizuální styl. 

Report z tohoto setkání byl vstupním dokumentem  
- zadáním pro grafická studia na vytvoření soutěžního návrhu.

Moderovaný workshop.



Moderovaný workshop.



V rámci spolupráce s agenturou  
Czechdesing jsme získali odbornou rešerši 

grafických studií i doporučený výčet designérů 
do uzavřené soutěže. Oslovení grafici byli 

pozváni do Svitav, aby načerpali odpovídající 
inspriaci a poznali naše město.

Mezi nimi byla například i Věra Marešová, 
autorka vizuální identity města Brna.

Oslovení designéři.



Osobní briefování.



Zástupci agentury Czechdesign zajistili  
veškeré náležitosti, které odpovídají  

podmínkám veřejných výběrových řízení. 
To tedy znamená sestavení zadání, definice 

podmínek soutěže, náležitosti smluv,  
zajištění odborné komise, prezentaci  

soutěžních návrhů, proces výběru vítěze  
i konečného zápisu o výsledku. 

Veřejná soutěž.



Pavel Šmerda.

Mr. Steinert.

Artbureau.

Věra Marešová.

Voala.

Účastníci soutěže.



O výsledku rozhodovala komise 
v tomto složení:

Výběr vítěze.

Nezávislá část poroty / externí odborníci:
doc. MgA. Kristýna Fišerová, grafická designérka, pedagožka ZČU Plzeň

MgA. Miroslav Roubíček, grafický designér, studio Colmo
Mgr. Jiří Toman, grafický designér, Toman design

Závislá část poroty / zástupci města:
Mgr. David Šimek, starosta města

Mgr. Ditta Kukaňová, radní města Svitavy

Hlasy poradní / náhradníci za závislou část poroty:
Ing. Libor Dynka, oddělení Informatiky města Svitavy

Mgr. Radoslav Fikejz, radní města Svitavy
MgA. Pavel Juřík, fotograf

Bc. Ondřej Komůrka, ředitel SVČ Svitavy
Mgr. Jiří Sehnal, ředitel ZŠ T. G. Masaryka

Mgr. Petr Šmerda, vedoucí MIC



Výběr vítěze.



Komise sestavená z odborníků i zástupců 
města zhlédla návrhy od pěti designérů  

a jednomyslně vybrala vítěze 
- Markétu Steinert.

Mr. Steinert je pražské kreativní studio, které zaštiťuje  
grafická designérka a absolventka UMPRUM  

Markéta Steinert. Odměna za celý design manuál (komplexní 
řešení vizuální identity - rozsáhlý strategický dokument) 
je 399 500 Kč. Město v rámci dotace hradí 10 % částky.

Autorka vítězného návrhu.



Kristýna Fišerová:
“Vítězný návrh je konceptuálně nejradikálnější, nepostrádá vtipu, využívá bohatost českého jazyka a nabízí více variant 
pro různé záměry komunikace. Logo dobře vynikne v nekonečné plejádě vizuálních stylů měst, postavených na náso-
bení ikonek a piktogramů, které se snaží poukázat na skutečnost „podívejte, co tu všechno máme!“. Většinou však mají 
města řeku (tedy vlnku), okolní přírodu (stromek), historickou budovu (věž a podloubí) a z toho vznikne hravý koktejl 
obklopující název. To není případ Svitav. Jazyková hříčka logu svědčí, vybízí ke kreativitě a brzy se stane oblíbenou hrou 
neformálních zájmových skupin, kde budou jistě k přečtení i extrémní případy využití. Bystří občané Svitav si logo, které 
se může nejednou stát ozdobou hovoru, jistě brzy vezmou za své.”
 
Miroslav Roubíček:
„Návrh studia Mr. Steinert na značku a vizuální identitu města Svitavy jednoznačně spřevyšuje svým koncepčním pří-
stupem a invenční ideou. Neopakuje zavedená klišé, vymezuje se proti tradičnímu přístupu grafického ztvárnění histo-
rických dominant města a přichází s vlastním silným a odvážným konceptem, založeným na jazykové hříčce v typogra-
fické značce, která komunikuje ke svým obyvatelům. Tento princip se sympaticky propisuje do vtipné, hravé celkové 
identity, se kterou se obyvatelé jistě rychle ztotožní. Město tak získává skutečně plnohodnotný komunikační nástroj, 
podporující nový patriotismus ke svému městu.“
 
Jiří Toman:
“Mezi všemi soutěžními návrhy vítězný koncept vyčníval v mnoha směrech. Jde o přístup, který v českých městech vět-
šinou nevítězí. Svitavy jdou v této odvaze příkladem a autoři museli podobnou odvahu projevit také, protože rozhodně 
nešlo o sázku na jistotu. Je také třeba ocenit vysokou kvalitu, komplexnost a vtip vítězného řešení, držet palce autorům 
v další implementaci řešení do života a také představitelům města, aby udrželi svěží myšlenku v šedi každodenního 
používání.”

Komentář poroty k vítěznému návrhu.



Svitavy a vy.

Univerzální krása neexistuje 
a každému se líbí něco jiného.

Doufáme, že nový vizuální styl bude v praxi  
a reálném životě dobře fungovat, 

že se s ním místní občané brzy ztotožní 
a budou jeho hrdou součástí.



Svitavy a Sváťa.

Pracujeme dál a brzy představíme
pohádkový příběh pro děti.

Sváťa - skřítek svitavský a jeho klubíčka.


