
SOUTĚŽ 
 
VIZUÁLNÍ IDENTITA MĚSTA SVITAVY 
 
 
 
Zápis z osobní schůzky zástupců zadavatele a organizátora s vyzvanými 
účastníky a společné prohlídky města 
 
 
Zadavatel: Město Svitavy 
Místo: Cowork, nám. Míru 48, Svitavy 
Datum: 26. 8. 2019 
 
 
Program: 
 

9:00 Petr Šmerda 
9:30 VOALA (Ing. Pavel Kulišťák) 
10:00 Artbureau (Jakub Wdowka) 
10:30 Mr. Steinert 
11:00 Věra Marešová 
 
11:30 - 14:30 společný oběd a prohlídka města 
 
Přítomni: 
Zástupci Města Svitavy: David Šimek, Petr Šmerda, Ditta Kukaňová, Lubomír Dobeš 
Zástupci CZECHDESIGN: Jana Vinšová, Kamila Matoušková 
Zástupci účastníků soutěže: viz prezenční listina 
 
 
 
Dotazy a odpovědi během schůzek: 
 
Zůstane zachován heraldický znak města? Pro jaké účely bude používán? 
Ano, heraldický znak si město ponechá a bude ho využívat pouze pro vybrané oficiální 
příležitosti související s komunikací pana starosty a významnými událostmi ve městě.  
 
Proč se současné logo neujalo? 
Současné logo vzniklo před 10 lety, proces jeho vzniku a jeho schválení bylo nejasné. 
Možná proto nebylo zástupci města ani občany přijato a v praxi se neujalo. Věříme, že 
současný proces hledání vizuální identity, do kterého jsou zapojeny klíčové osobnosti města 
a který je otevřeně komunikován s občany, přinese vizuální identitu, se kterou se město a 
občané ztotožní. Jsme připraveni nástroji PR a marketingu novou vizuální identitu pečlivě 
implementovat a uvést ji tak do každodenního života města Svitavy. 
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Co je pro vás (přítomné zástupce města) pocitově pro město Svitavy nejdůležitější, s 
čím si ho nejvíce spojujete? 
 
David Šimek, starosta: Pro mě je nejdůležitější, aby vizuální identitu občané přijali a 
ztotožnili se s ní. Vizuálně si Svitavy spojuji s modrou barvou, je to barva našeho městského 
znaku a v materiálech města, přestože byla do této chvíle nejednotná, jde o jediný spojující 
prvek.  
 
Nechceme zadání pro vizuální identitu svazovat určenou barevností, ale 
doporučujeme zvážit použití modré barvy.  
 
Považuji také za důležité, aby za vizuální identitou byl příběh, který výrazně pomůže její 
implementaci a komunikaci směrem k veřejnosti. 
 
Lubomír Dobeš, tajemník Městského úřadu: Já si se Svitavami spojuji patriotismus. 
Svitavy mají pohnutou minulost, po válce bylo převážně německé město vystěhované a 
Němci odsunuti. Nastěhovali se sem lidé z celých Čech i Moravy. Vztah k městu začali mít 
až poslední dvě generace, kteří mají ve městě rodiče i prarodiče. Dříve tu lidé neměli 
kořeny. Důležité je tedy vizuální identitou město sjednotit a upevnit tento nový patriotismus. 
 
 
Petr Šmerda, ředitel Městského informačního centra Svitavy: Pro mě je důležité, aby 
vizuální identita komunikovala převážně s občany, částečně také i pro návštěvníky a turisty. 
Vyzdvihnul bych typickou pestrost města - je tu veškerá občanská vybavenost, krásná 
příroda, kulturní vyžití, zkrátka všechno, co k životu občan potřebuje. 
 
Ditta Kukaňová, radní města: Já Svitavy vnímám především jako mladé město. Jeho 
novodobá historie se začala psát až po válce. Učím na gymnáziu a pracuji hodně s mladými 
lidmi. Patriotismus u nich silně vnímám. U starších občanů toto cítění chybí. Vizuální identitu 
města si představuji jako hodně jednoduchou, variabilní skládačku, která se bude všude 
propisovat - důležitá je tedy flexibilita a variabilní prvek. 
 
  
Přemýšleli jste o nějakém claimu/textaci, která by nové logo/vizuální identitu 
doprovázela? 
Dosud nic takového nevzniklo, nebráníme se tomu a do budoucna bychom rádi tímto 
směrem komunikaci města rozvíjeli. Nová vizuální identita v tom může pomoci. Je možné 
návrh představit spolu s návrhem vizuální identity, není to ale podmínkou. 
 
Mluvíte o městu pro mladé, čím jsou Svitavy přitažlivé pro mladé lidi? 
Celorepublikový průměr sportující mládeže je 14 %, ve Svitavách sportuje 42 % mládeže. Je 
tu pro sport veškerá vybavenost a další sportovní vyžití se plánuje. Děti navíc sportoviště 
mohou využívat zdarma. Máme také kulturní zařízení, a to hlavně pro děti a mladé, jde o 
skateparky, cyklostezky v lese, moderně vybavené školky a školy, nádherné okolí v přírodě. 
Vše je uzpůsobeno pro rodinný život. 

2 



 
Je možné odevzdat video / animaci? 
Ano, v rámci soutěžního návrhu je možné odevzdat cokoli nad požadovaný seznam výstupů. 
Video / animaci odevzdejte na USB flash disku, návrh budete prezentovat porotě osobně. 
 
Je požadováno, aby logo obsahovalo nějaký typický symbol pro Svitavy? 
Žádný takový silný motiv/symbol město nemá. Lze však pracovat s abstraktním symbolem 
nebo typografickou hříčkou.  
  
Je v plánu implementovat nový vizuál i do orientačního a navigačního systému ve 
městě? 
Ano, chceme sjednotit i orientační a navigační systém a zaktualizovat ho. Je to v plánu v 
rámci dalšího projektu, počítáme však, že bychom s vítězem soutěže pracovali i na tom. Do 
budoucna bychom rádi řešili i reklamní štíty a výlohy na náměstí. Zatím toto nemáme řešeno 
žádnou vyhláškou, ale s podnikateli na náměstí spolupracujeme, podporujeme je finančně a 
rádi bychom jim pomohli s novými výlohami.  
  
 
DALŠÍ POSTUP SOUTĚŽE 
 
 
ODEVZDÁNÍ  
Termín pro odevzdání je do 10. 10. 2019 do 14 hodin - do tohoto termínu musí být soutěžní 
návrh doručen na Městský úřad Svitavy, T.G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy. Lze odevzdat 
poštou nebo osobně. V případě doručení poštou je rozhodná doba doručení zadavateli. Pro 
osobní odevzdání - otevírací doba podatelny zde: https://www.svitavy.cz/cs/m-59-kontakty 
 
DOTAZY  
V průběhu soutěže je možné klást dotazy na email kamila.matouskova@czechdesign.cz, 
všechny dotazy a odpovědi na ně budou zveřejněny na webu soutěže a zaslány emailem 
všem soutěžícím. 
 
OSOBNÍ PREZENTACE PŘED POROTOU  
Soutěžní návrhy budou týmy jednotlivě prezentovat porotě soutěže, a to v pondělí 14. 10. 
2019 (přesný harmonogram bude upřesněn) - připravte si prezentaci, k dispozici bude 
projektor. 
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