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ABSTRAKT

Teoretická časť práce je zameraná na oboznámenie sa s iremnou identitou, jej históriou 

a významom v súčasnosti. Rozobratie jednotlivých zložiek iremnej identity so zameraním na 

ich význam. Ďalej je bližšie špeciikovaná vizuálna identita a jej typy s konkrétnymi príkladmi 

miest. Väčšia časť teoretickej práce je venovaná súčasnej vizuálnej identite miest v zahraničí a na 

Slovensku. Skúma kvalitu a obšírnosť spracovania, podmienky vzniku a funkčnosť. V praktickej 

časti je priblíženie mesta Svätý Jur, jeho história a súčasný stav vizuálnej identity. Následne je 

popísaný návrh na nové logo a jednotnú vizuálnu identitu mesta Svätý Jur. 

Kľúčové slová: vizuálna identita, logo, mesto.

ABSTRACT

he theoretical part of the thesis is focused on basics in corporate identity, its history and 

importance at present. Its aim is to break down individual components of corporate identity 

with focus on their meaning. Furthermore, visual identity and its types are speciied on examples 

of cities around the world. Most of the theoretical work is devoted to the contemporary visual 

identity of cities abroad and inside Slovakia. It examines the quality and width of processing, the 

conditions of origin and functionality. he practical part of the thesis has the aim to closely look 

at the visual identity of the town of Svätý Jur, its history and the current state of visual identity. he 

outcome of the work is to propose a new logo and create a uniform visual identity for Svätý Jur.

Keywords: visual identity, logo, city.
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ÚVod

Svätý Jur je malé historické mestečko obklopené prírodou a vinohradmi. Nachádza sa na zá-

padnom Slovensku, neďaleko hlavného mesta, na úpätí Malých Karpát. Názov mesta je odvodený 

od rytiera svätého Juraja, ktorý je vyobrazený v mestskom erbe. Svojich návštevníkov láka na 

bohatú históriu, kvalitné víno a krásnu prírodu. do mesta prichádzajú nielen turisti ale aj mladé 

rodiny, ktoré sa sem sťahujú z okolitých miest. Obyvatelia mesta sú hrdí na pamiatky, ktoré sa  

v meste nachádzajú, okolitú prírodu a uvedomujú si hodnotu svojho mesta. 

Vo Svätom Jure vyrastám už od malička, a vnímam, ako sa mesto časom mení a je neustále 

v pohybe. Či už to sú rôzne akcie a udalosti pre občanov a návštevníkov mesta, stavba nových 

stredísk, rekonštrukcie budov alebo zavedenie nového informačného systému. Avšak mesto po 

vizuálnej stránke pôsobí navonok veľmi nekompaktne. Plagáty k udalostiam sú vždy odlišné  

a v rôznej kvalite spracovania. Infocentrum ponúka turistom rôzne druhy prospektov a letákov 

s informáciami o meste avšak všetky sa od seba graicky líšia. Mestský erb, ktorý v súčasnosti 

slúži aj ako logo, má na každej tlačovine inú podobu. Webová stránka mesta pôsobí zastaraným 

dojmom. Na základe týchto podnetov vnímam, že mestu chýba jednotná vizuálna identita, ktorá 

by graicky zjednotila a sprehľadnila štruktúru mesta a jeho aktivity. 

zaujímalo ma, ako aj ostatní občania mesta vnímajú potrebu vizuálnej identity, preto som 

vytvorila dotazník pre verejnosť. Výsledky tohto prieskumu uvádzam v kapitole osem. Na základe 

osobných skúseností a odpovedí občanov som sa rozhodla navrhnúť novú funkčnú vizuálnu 

identitu, ktorá by odrážala charakteristiky mesta. Predstavovala by mesto, ako moderné a neustále 

sa rozvíjajúce. zároveň bude rešpektovať jeho bohatú históriu a tradície. 
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i. TeoReTiCKá čASť
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1. hiSTóRiA A VýVoJ VizuálneJ idenTiTy

Vizuálna identita je relatívne mladá disciplína, ktorá vznikla približne v 50. rokoch 20. storočia, 

vďaka rozvoju americkej ekonomiky. Predpoklady pre vznik môžme vidieť v secesii okolo roku 

1880, kedy vznikali prvé reklamné plagáty na rôzne produkty. už tu sa rodila myšlienka kon-

ceptu vizuálnej identity. Avšak až v roku 1922 Američan William Addison dwiggins teoreticky 

objasnil princíp práce reklamného graika ako: „základnou úlohou práce tlačového dizajnéra 

je  prezentovať hlavnú tému, potlačiť menej významné informácie a postarať sa o to aby neboli 

prehliadnuté. Tieto požiadavky kladú vyššie nároky na vnímanie reality a preferujú uplatnenie 

analýzy zadania pred čisto výtvarným riešením problému bez vnútorných väzieb na danú tému 

(záruba, 2008, s.20).“ Tiež deinoval pojmy ako graické umenie, propagačný dizajn a komerčné 

umenie. Vďaka rozvoju priemyslu po II. svetovej vojne môžme vidieť skutočný rozmach vizuál-

nej identity. Firma sa začala chápať ako živý organizmus a snažili sa vytvoriť jedinečnú osobnosť 

irmy. Snažili sa o to aby irma prostredníctvom vizuálnej komunikácie u verejnosti vyvolala 

mienku dobre organizovanej spoločnosti a originalitu. Veľký prínos v tomto odvetví započal 

český graický dizajnér ladislav Sutnar, ktorý od roku 1939 pôsobil v Amerike. Vypracoval novú 

iremnú identitu pre irmu Sweet´s Catalog Service, v ktorej pôsobil ako vedúci dizajnér. V roku 

1944 vydal knihu Catalog design, v ktorej priblížil princípy vizuálneho spracovania informácií 

a v roku 1961 vydal publikáciu Visual design in Action, ktorá sa zaoberá metodikou vizuálnej 

identity (záruba, 2008).

2. FiRemná idenTiTA (CoRPoRATe idenTiTy) 

základným predpokladom podnikateľského úspechu je kvalitne spracovaný imidž irmy 

a silná identita. Tu sa nám naskytne otázka, ako dosiahneme tieto dva stanovené ciele? V časopise 

designum (2002) sa píše, že cesta k úspešnému naplneniu oboch cieľov je cez celostný proces 

vytvárania vizuálnej identity. Nestačí sa zamerať iba na marketingovú komunikáciu, alebo iba na 

jednotný vizuálny štýl – Corporate design. Ak sa chce subjekt na trhu ľahšie presadzovať a najmä 

odlíšiť sa od konkurencie, je dôležité, aby sa dôkladne zaoberal spôsobom svojej prezentácie. 

Musí mať vopred deinovanú ilozoiu a na verejnosti vystupovať s vopred premysleným a najmä 

jednotných spôsobom. Takisto musí byť súlad medzi externou a internou zložkou komunikácie 

subjektu. Jednou z možností ako vytvoriť vizuálnu identitu je aj marketingová komunikácia. 

Matej Jaššo v časopise designum píše: „CI je najdôležitejšou stratégiou organizácie, pretože 

obsahuje v sebe všetky základné vektory pre orientáciu v ktorejkoľvek jej záujmovej činnosti. 

Identita organizácie je jej najzákladnejšou esenciou, základom, kde možno spájať jej minulé 

a budúce úspechy. CI je duchom organizácie, niečím, čo nieje viditeľné ani konkrétne ohraničené 

v časopriestore, sprevádza však neomylne organizáciu od jej vzniku (2002, s. 34).“ 

Firemná identita (Corporate identity) je teda komplexný obraz subjektu, ktorý vychádza 

z vopred deinovanej ilozoie a stanovených cieľov. Na základe tejto normy sa riadia všetky kroky  
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v organizácii a v správaní subjektu. dá sa tak povedať, že všetko čo subjekt koná, ako rozmýšľa 

a ako sa prezentuje, to všetko vytvára jeho vlastnú identitu. Či už sa jedná o správanie všetkých 

predstaviteľov irmy, spôsob organizácie, štýl marketingovej komunikácie, spôsob vystupovania na 

verejnosti, kvalitu produktu, alebo kvalitu akejkoľvek vizuálnej prezentácie od loga a farebnosti, 

cez iremné tlačoviny, až po uniformy zamestnancov. Na základe správne deinovanej stratégie 

tvorby a rozvoja iremnej identity má irma šancu stať sa silnou a úspešnou spoločnosťou (Kaka, 

2014; Designum, 2002; záruba, 2008). 

2.1 Subsystémy iremnej identity

Firemnú identitu môžme rozdeliť do týchto štyroch kategórií, ktoré svojím vzájomným pô-

sobením budujú identitu spoločnosti. 

•	 Korporátna a marketingová komunikácia (Corporate Communication)

•	 Jednotná iremná kultúra (Corporate Culture)

•	 Jednotný vizuálny štýl (Corporate design)

•	 Firemný produkt (Product)

Kaka vo svojej knihe píše, že tieto štyri uvedené aktivity musia byť vykonávané súčasne, 

pretože sa vzájomne podporujú a prelínajú. Výsledky sa nemusia dostaviť okamžite, pretože ide 

o dlhodobú činnosť a na jej výsledku sa podieľajú všetci zamestnanci irmy. Avšak ak bude subjekt 

takto konať a nebude vynechávať žiadnu z uvedených činností subsystému, je na dobrej ceste  

k dosiahnutiu úspechu a pozitívneho imidžu svojej irmy (2004).

2.1.1 Korporátna a marketingová komunikácia (Corporate Communication)

Marketingová komunikácia slúži predovšetkým na vytvorenie pozitívneho postoja k spo-

ločnosti alebo k irme. Aj napriek tomu, že s rôznymi skupinami verejnosti komunikuje odlišne, 

je založená na jednotnom štýle, ktorý vychádza nielen z danej komunikačnej stratégie, ale aj  

z celkovej ilozoie irmy. Takisto sa snaží o zlepšenie pozície danej spoločnosti na trhu a snaží 

sa o vybudovanie spokojnosti u zákazníkov, ktorí využívajú ich produkty alebo služby (Kaka, 

2004; záruba, 2008). 

2.1.2 Jednotná iremná kultúra (Corporate Culture)

Firma má jasne deinovaný cieľ a vymedzené jednotlivé kroky ako ho dosiahnuť. V prípade, 

že irma má stanovené určité pravidlá, s ktorými sa zamestnanci stotožňujú, je výrazné ovplyv-

nená aj úspešnosť irmy. Tieto pravidlá pomáhajú vytvoriť kvalitnú vnútornú atmosféru subjektu, 

čo má veľký podiel na jej úspešnosti. Túto vnútornú atmosféru nazývame iremná kultúra a má 
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priamy vplyv na výkonnosť zamestnancov a na ich záujem o dianie vo irme. Firemná kultúra 

sa vytvára zadeinovaním vnútorných vzťahov medzi zamestnancami a vonkajších vzťahov ku 

klientom (Kaka, 2004). 

2.1.3 Jednotný vizuálny štýl (Corporate design)

Vizuálny štýl patrí medzi najviditeľnejšiu časť celej iremnej identity a dodáva irme cha-

rakter. Konkrétne sa jedná najmä o logo a názov irmy, ale v neposlednom rade aj tlačené  

a propagačné materiály, prostredníctvom ktorých irma ukazuje verejnosti svoju „tvár“. Vizuálny 

štýl má tiež najsilnejší vplyv na imidž irmy. Je to prejav samotnej existencie irmy. Jeho úlohou 

je vytvárať prvý dojem. ľudia si na základe vizuálnej stránky irmy vytvoria svoj osobitý názor  

a emóciu (záruba, 2008). Preto je nevyhnutne dôležité aby bola vizuálna stránka kvalitne spra-

covaná a vychádzala z jednotnej vopred deinovanej a nemennej ilozoie. Firma, ktorá chce 

pôsobiť jedinečne a odlíšiť sa od konkurencie, musí vystupovať na verejnosti s jednotným štýlom  

a kvalitne spracovanou koncepciou, ktorá je vytvorená na základe iremnej ilozoie. Tieto postupy 

a princípy sú obsiahnuté v tzv. manuále vizuálneho štýlu, podľa ktorého sa riadi tvorba všetkých 

vizuálnych prvkov, prostredníctvom ktorých irma komunikuje s verejnosťou (Kaka, 2004).

Medzi výhody kvalitne a esteticky spracovaného a premysleného vizuálneho štýlu patrí 

napríklad atraktivita a ľahšia zapamätateľnosť irmy, odlíšenie sa od konkurencie, zjednotenie 

vnútorného a vonkajšieho pohľadu na irmu a najmä zefektívnenie propagácie irmy (Proigraik, 

© 2014). Taktiež dáva irma najavo, že jej záleží na jej okolí a názore verejnosti. Ako však tvrdí 

Wally Olins, vizuálna podoba je len časť osobnej či iremnej identity, s ktorou musí harmonicky 

ladiť vystupovanie, komunikácia a obsah (Trend, © 2016).

2.1.4 Firemný produkt (Product)

Firemný produkt predstavuje nielen samotný produkt alebo výrobok irmy ale aj služby, 

ktoré irma alebo spoločnosť poskytuje svojim zákazníkom. Vlastnosti, hodnota a kvalita pro-

duktu tiež určujú imidž subjektu. distribúcia produktu, spôsob predaja, cena, kompatibilita   

a obal – tieto vlastnosti produktu sa dajú z marketingového hľadiska využiť pri tvorbe stratégie 

irmy. Avšak iremný produkt a všetky jeho zložky ako distribúcia, marketingová komunikácia 

a cena, musia tiež spadať do vopred určenej jednotnej ilozoie subjektu. Ako Kaka uvádza vo 

svojej knihe: „Praje si irma mať imidž dodávateľa lacného kvalitného produktu pre ľudové vrs-

tvy, nemôže byť jej produkt dostupný v luxusných distribučných sieťach za luxusné ceny (2014, 

s. 12).“ To znamená, že pre dosiahnutie úspechu irmy alebo spoločnosti je nevyhnutná jednota 

medzi stanovenými cieľmi a jej samotným konaním.
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3. VizuálnA idenTiTA

Vizuálna identita bola charakterizovaná už v predošlej kapitole venovanej vizuálnemu štýlu. 

Táto kapitola je venovaná jednotlivým typom vizuálnej identity. 

do vizuálnej identity spadajú všetky zložky, ktorými sa irma vizuálne prezentuje na základe 

určitého systému. Napríklad logo irmy, farebnosť, graické prvky, propagačné materiály alebo 

typograia. Na základe systému, ktorý irma využíva pri práci s týmito prvkami, môžme vizuálnu 

identitu rozdeliť na monolitickú, zdieľanú, unikátnu a dynamickú. 

3.1 monolitická

Monolitická vizuálna identita je jednotná pre všetky vizuálne prvky a graické výstupy irmy.  

Všetky prvky dodržujú jednotnú určenú farebnosť, typograiu a logo, ktoré je umiestňované na 

produkty vždy rovnakým spôsobom. 

Napríklad mesto Nymburk má vytvorenú monolitickú vizuálnu identitu. Tvorí ju logo  

v podobe celého názvu mesta „Nymburk“, ktoré je ale možné používať aj v skrátenej podobe ikony 

„N“ (design portál, © 2018). dopĺňa ju zadeinovaná farebnosť, ktorá pozostáva z výraznej čer-

venej farby s dodatkovou krémovou. Na všetkých tlačených materiáloch môžme vidieť jednotnú 

prácu s logom a s farebnosťou. 

3.2 zdieľaná 

zdieľanú vizuálnu identitu často využívajú veľké spoločnosti, pod ktoré spadajú menšie iremné 

odvetvia. Firemnú ilozoiu a systém majú jednotný a tiež využívajú rovnaký symbol. Avšak pre 

lepšie odlíšenie jednotlivých iriem sa mení názov alebo farebnosť značky. Využitie zdieľanej 

vizuálnej identity je výhodné pre veľké mestá, ktoré takýmto spôsobom môžu lepšie odlíšiť jed-

Obr. 1. Vizuálna identita mesta Nymburk.
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notlivé mestské organizácie ako napríklad dopravný podnik, mestskú políciu, kultúrne centrum 

alebo iné služby mesta. Takisto sa môže uplatniť na univerzity a ich fakulty alebo televízne stanice. 

Jedno z miest ktoré využíva zdieľanú identitu je Amsterdam. Vývoj výslednej identity, ako 

ju poznáme dnes, trval niekoľko rokov. Vo výsledku je identita mesta tvorená tromi krížikmi, 

ktoré vychádzajú z historického znaku mesta. Zo základného loga sa vytvorili jednotlivé logá pre 

mestské časti a organizácie. 

Ďalší príklad je mesto Pardubice, ktoré využilo zdieľanú identitu na rozdelenie mestských 

organizácií a osem mestských obvodov. logo vytvorilo v roku 2002 štúdio Kaka design. Vy-

chádzali z pôvodného erbu, ktorý graicky upravili a vyčistili. Následne vypracovali rozsiahly 

manuál vizuálneho štýlu mesta. 

3.3 unikátna

Princíp unikátnej identity sa využíva prevažne v produktovej oblasti. Je to systém, kedy 

jedna spoločnosť so svojím logom má pod sebou niekoľko ďalších iriem, z ktorých každá má 

úplne odlišné a unikátne logo. Ako príklad môžme uviesť štát a jeho vlajku alebo štátny znak, 

pod ktorým sa reprezentuje. V rámci štátu je však ešte mnoho miest a každé z nich má vlastný 

mestský erb alebo značku. 

Obr. 2. Erb mesta Amsterdam.

Obr. 4. Zdieľaná identita mesta Pardubice.

Obr. 3. Jednotlivé logá pre mestské časti.
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3.4 dynamická

hovorí sa jej aj identita premenlivá. Charakterizuje ju jedno logo vo viacerých vizuálnych 

podobách. Na základe určitého princípu sa mení tvar, farba alebo textúra loga. 

Silnú dynamickú identitu má od roku 2009 mesto Melbourne. Vizuálna identita je založená 

na výraznom písmene M, ktoré sa obmieňa vo viacerých farebných a vizuálnych podobách. Môže 

sa zdať, akoby sa v priestore, ktorý je tvorený zo stodvadsať stupňových uhlov, odohrávali rôzne 

deje. úlohou bolo vytvoriť soistikované a moderné logo, ktoré by bolo zároveň nadčasové a stále 

aktuálne. Tvorcovia sa inšpirovali rozmanitosťou mesta Melbourne a na tejto myšlienke založili 

celý koncept (Shutterstock, © 2016). V tomto nezameniteľnom a originálnom vizuále, ktorý 

pozostáva zo živej farebnosti, sa skrýva mnoho emócií a rozhodne sa každému vryje do pamäti. 

4. logo AKo záKlAdný Vizuálny PRVoK

značka irmy tvorí podstatnú časť iremnej identity. hlavnou úlohou značky je identiikácia 

daného subjektu. Je to symbol, pod ktorým sa irma prezentuje, preto by mala svojim výzorom 

odpovedať na ilozoiu irmy. Musí charakterizovať irmu na základe farebnosti, tvaru alebo typogra-

ie. Pri tvorbe značky je potrebné prihliadať na určité podmienky a pravidlá, ktoré musí kvalitné 

logo spĺňať. značka by mala byť originálna a nezameniteľná. Mala by byť ľahko zapamätateľná 

a jasne čitateľná aj v malej veľkosti. To znamená, že musí byť kvalitne spracovaná aj v detailoch 

a výtvarne a typograicky čistá. z hľadiska funkcie by mala byť ľahko aplikovateľná a mať dosta-

točné množstvo tvarových aj farebných variant. Mala by byť nadčasová, aby aj o niekoľko rokov 

neskôr stále odpovedala aktuálnym estetickým hodnotám verejnosti. značky môžeme rozdeliť na 

základe ich tvarovej štruktúry do troch skupín na obrazové, typograické a kombinované. Avšak 

je aj mnoho značiek, ktoré sa nedajú jasne zaradiť ani do jednej z uvedených skupín. logo svojim 

štýlom, typograiou, farebnosťou alebo konkrétnym obrazovým prvkom odráža celý vizuálny 

štýl irmy (Kaka, 2004). 

Obr. 5. Logo mesta Melbourne. Obr. 6. Varianty loga.
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5. VizuálnA idenTiTA mieST

Na čo má slúžiť vizuálny štýl mesta? Na základe existujúcich značiek veľkých miest môžme 

deinovať dva princípy, prečo vizuálna identita mesta vzniká. Prvý prístup tvorby značiek je  

z prezentačného hľadiska. Jeho úlohou je pozitívne propagovať mesto a nalákať väčší počet turistov 

do mesta. logo mesta môže byť spracované v kvalitnej typograickej variante a pozostávať iba  

z názvu mesta. Turistu však môže ešte viac zaujať, ak názov mesta sprevádza aj obrazová časť, 

najlepšie nejakej dominanty mesta (napr. Eifelova veža pre Paríž). Turista takéto logo ľahšie 

identiikuje a rýchlejšie si ho zapamätá v súvislosti s daným mestom. zaujať ho môže takisto už 

len kvalitne esteticky spracované logo, ktoré sa objavuje napríklad na plagáte, brožúre pre turistov, 

alebo na iných propagačných materiáloch s ktorými sú turisti v kontakte. Komplikovaný erb mesta 

bez samotného názvu, by len ťažko spĺňal funkciu rozpoznania a zapamätateľnosti. Napríklad 

logo kórejského mesta Soul je určené pre turistov. logo pozostáva z anglického pozdravu „hi“ 

(Ahoj) a názvu mesta. Na základe pozdravu v logu môžme vyčítať, že mesto je otvorené širokej 

verejnosti a víta  všetkých návštevníkov mesta. 

druhý význam pri tvorbe loga pre mesto je takzvaný orientačný charakter. Neslúži na pri-

lákanie turistov do mesta, ale je určené predovšetkým obyvateľom mesta na lepšiu orientáciu  

v meste. Ak mesto pozostáva z príliš zložitého organizmu, vytvorenie jednotného vizuálneho 

štýlu mu môže pomôcť pre lepšie rozdelenie jednotlivých zložiek mesta ako sú napríklad mestská 

polícia, škola, nemocnica, atď. Napríklad vizuálny štýl mesta Rotterdam je postavený na hlavnej 

značke mesta spolu so sériou graických piktogramov, ktoré pomáhajú identiikovať jednotlivé 

mestské služby (Font, 2016). 

Obr. 7. Logo mesta Soul.

Obr. 8. Logo mesta Rotterdam. Obr. 9. Symboly pre mestské služby.
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5.1 mediálna komunikácia v mestách

Predstavuje všetky typy komunikácie, ktoré mesto využíva pri komunikácií s verejnosťou. 

Slúžia na zlepšenie povedomia o organizácií alebo mesta a tiež na zlepšenie vzťahov s občanmi. 

Prostredníctvom rôznych komunikačných prostriedkov si mesto tvorí vlastnú reklamu. Prostred-

níctvom reklamy si mesto buduje svoje povedomie. Mediálna komunikácia slúži predovšetkým 

na šírenie informácií. Ak chce mať mesto pozitívne vzťahy s občanmi, musí ponúkať pravdivé  

a plnohodnotné informácie o každom dianí v meste. 

5.1.1 Tlačené materiály

Predstavujú dôležitý aspekt v komunikácií a šírení informácií. Výhodou tlačených materiálov 

je trvácnosť a možnosť mať ich kdekoľvek po ruke. V prípade mesta sa môže jednať o mestské 

noviny, letáky, brožúry pre turistov, mapy, odborné knihy, plagáty, informačné alebo orientačné 

panely, tlačové správy, kalendáre, poznámkové bloky, pohľadnice alebo iné propagačné tlačo-

viny. Tiež tu môžme zaradiť merkantilné tlačoviny ako napríklad vizitky, poštové obálky alebo 

hlavičkový papier. 

Tlačené materiály, ich spracovanie a úprava tiež prispievajú k reklame mesta. Preto by malo 

graické spracovanie týchto aplikácií vychádzať z jednotného vizuálneho štýlu. Výhodou je spra-

covaný dizajn manuál v ktorom sú popísané možnosti tvorby jednotlivých tlačených materiálov. 

dizajn manuál by mal byť verejne dostupný, napríklad na webovej stránke mesta. za cieľom 

dosiahnutia pozitívnych výsledkov by sa mala tvorba tlačových materiálov zveriť do rúk odbor-

níka. Pri tvorbe tlačených materiálov existujú určité kritériá, ktoré je nutné dodržať. Napríklad 

text musí byť čitateľný a zrozumiteľný a je vhodné ho dopĺňať obrazovou časťou ako sú fotograie 

alebo ilustrácie. Príliš veľa textu čitateľa odrádza, naopak kvalitné fotograie ho zaujmú. Ďalej je 

podstatné pracovať s kompozíciou, farebnosťou a inými prvkami, ktoré dotvárajú graickú stránku. 

Graické riešenie však musí rešpektovať všetky technologické aspekty, ktoré sú dané ich funkciou. 

V neposlednom rade je dôležitý aj vhodný výber papiera pre samotnú tlač. 

5.1.2 online komunikácia

V dnešnej dobe je komunikácia pomocou online médií samozrejmosťou. Internet je dostupný 

už aj na mnohých zariadeniach, medzi ktoré patria aj smartfóny, ktoré sú súčasťou nášho každo-

denného vybavenia. Internetové stránky poskytujú veľké množstvo informácií, ktoré dokážeme 

vyhľadať za niekoľko sekúnd. 

Webové stránky mesta musia obsiahnuť veľké množstvo informácií a to má častokrát negatívny 

dopad na graickú stránku a orientáciu na stránke. Preto by sa spracovanie a editovanie internetovej 

stránky malo vložiť do rúk odborníkov. Internetová stránka by mala byť jednoduchá, prehľadná  

a v jednotne s vizuálnym štýlom mesta. Vhodné je tiež pracovať s fotograiami mesta a pamiatok. 
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Pre lepšiu orientáciu na stránke sa môže vytvoriť séria piktogramov. Stránka by mala obsahovať 

všetky potrebné informácie pre občanov mesta ale aj pre turistov a návštevníkov. Ideálne je, ak 

sa dokáže prispôsobiť zariadeniam s rôznym rozlíšením ako napríklad počítačom, smartfónom 

alebo tabletom. Webová stránka by mala byť propagovaná najmä v propagačných materiáloch 

pre turistov ale aj v iných odlišných tlačovinách s ktorými sa občania stretávajú. 

5.1.3 Priestorová komunikácia

do priestorovej komunikácie spadá všetko čo sa nachádza v priestore a akýmkoľvek spô-

sobom na seba púta pozornosť alebo odovzdáva informáciu. Spadajú sem napríklad billboardy, 

veľkoplošné panely, označenie budov, alebo mestských vozidiel. Objekty by mali byť v jednote  

s vizuálnym štýlom mesta a svojím prevedením by nemali narúšať architektúru mesta. Spadá 

sem aj orientačný alebo navigačný systém mesta, ktorý môžeme rozdeliť na externý a interný.

 do externého orientačného systému zaraďujeme označenie budov alebo iných objektov, 

vlajky, smerovky, rázcestníky a iné značky, ktoré pomáhajú ľuďom v orientácií. Označenie budov 

je potrebné riešiť jednotlivo, pretože podmienky a možnosti pri moderných budovách sú odlišné 

ako pri historických budovách. 

Interný orientačný systém sa využíva v rozsiahlej budove alebo areály a je závislý od rozloženia 

jednotlivých miestností. Spadá sem označenie a očíslovanie jednotlivých poschodí a miestností, 

polepy skiel, farebnosť stien a doplnky interiéru. Niekedy je vhodné vytvoriť na lepšiu orientáciu 

sadu piktogramov (Kaka, 2014). 

5.1.4 Propagačné predmety

Súčasť komunikačných prostriedkov, vďaka ktorým sa môže mesto prezentovať a zviditeľ-

ňovať je propagácia. Propagačné materiály by mali byť kvalitne spracované a ľahko dostupné 

verejnosti a návštevníkom mesta. Forma a obsah materiálu sú individuálne a závislé od jeho 

funkcie. Propagačné materiály môžu byť zamerané na všeobecnú alebo konkrétnu propagáciu 

daného aspektu. Pri tvorbe propagačných materiálov je podstatné určiť a identiikovať cieľovú 

skupinu. Osobitú kategóriu tvoria propagačné predmety na skvalitnenie cestovného ruchu. Gra-

ická úprava samozrejme zvyšuje atraktivitu týchto materiálov. Mali by podliehať jednotnému 

vizuálnemu štýlu mesta a obsahovať logo. 

K reklamným predmetom môžeme zaradiť perá, tričká, pohľadnice, hrnčeky, tašky, magnetky 

ale tiež brožúry, mapy, letáky, plagáty alebo kalendáre. dôležité je nielen kvalitné spracovanie 

ale aj vhodné umiestnenie týchto produktov. Vhodné je produkty umiestniť napríklad v infor-

mačnom stredisku v samotnom meste ale aj vo vzdialenejších miestach, ktoré turisti navštevujú 

(Janečková, 1999). 
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5.2 mestá s vizuálnou identitou vo svete

Vo svete môžme nájsť veľké množstvo zaujímavých a kvalitných vizuálnych identít miest. 

Mnohé sú veľmi jedinečné svojim premysleným spracovaním a dokonale charakterizujú mesto. 

Spomedzi všetkých som si vybrala dve mestá, ktoré ma najviac oslovili a jeden polostrov, ktorý 

sa necháva inšpirovať prírodou. 

5.2.1 nordkyn

Nordkyn je polostrov, ktorý sa nachádza na najsevernejšom bode pevninskej Európy. Kraj, 

ktorý je obklopený nórskou tundrou, premenlivým počasím a malebnou, človekom nedotknutou 

prírodou. Nachádzajú sa tu dve obce Gamvik a lebesby, ktoré sa rozhodli spoločne podporiť ces-

tovný ruch na polostrove. Štúdio Neue design Studio v Osle sa podieľalo na vytvorení vizuálnej 

identity, ktorá priamo vychádza z charakteru tejto destinácie (Brand New, © 2010). 

dynamická vizuálna identita polostrova je založená na dvoch zložkách. Prvou je heslo „Where 

nature rules,“ ktoré vo voľnom preklade znamená: „Miesto kde príroda určuje pravidlá“. druhou 

zložkou, z ktorej vychádza vizuálna identita, je premenlivé počasie Nordkynu. logo sa mení  

Obr. 10. Logo polostrova Nordkyn. Obr. 11. Vizitky s logom.

Obr. 12. Verzie loga.
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v závislosti od aktuálnej teploty a smeru vetra. Akonáhle sa mení vonkajšia teplota alebo smer 

vetra, zmení sa aj tvar alebo farebnosť loga. Základná sieť loga pozostáva zo šesťuholníka, ktorý 

vychádza z tvaru snehovej vločky. Farebná škála pokrýva rozsah teploty od -25 do +25 °C. Na 

základe týchto parametrov vzniká mnoho verzií loga, ktoré je vždy doplnené o meteorologické 

údaje a čas kedy boli namerané (Patagona, © 2015). Nordkyn je naozaj krajinou, kde príroda 

určuje pravidlá, dokonca aj vizuálnej identite.

dominanta webovej stránky Nordkynu sú krásne veľké fotograie prírody, ktoré zaručene 

zaujmú každého návštevníka. Stránka je tvorená veľmi jednoducho a prehľadne. Obsahuje všetky 

potrebné informácie pre turistov, ktorí sa rozhodnú navštíviť toto neobyčajné miesto. logo sa na 

stránke aktualizuje každých 5 minút. Na tlačených materiáloch ako vizitkách alebo hlavičkových 

papieroch sa používa ktorákoľvek varianta loga. 

Aj napriek tomu, že Nordkyn je polostrov a nie mesto, stojí za to, ho spomenúť. Identita 

Nordkynu je naozaj jedinečná a plne charakterizuje osobnosť krajiny. 

5.2.2 eindhoven

Mesto Eindhoven sa nachádza na juhu holandska. Je to dynamické a energické mesto, 

ktoré sa preslávilo irmou Philips. logo symbolizuje práve túto energiu mesta (Brand New, 

© 2013). Konštrukcia loga vychádza z jednoduchej mriežky, ktorá ponúka mnoho mož-

ností pri práci s logom. logo tvoria tri cikcakové tvary, ktoré symbolizujú abstraktné pís-

meno „E“. základná farebnosť pre logo je výrazná červená na bielom pozadí, ktorá vychádza  

z erbu mesta. Výrazná červená farba predstavuje mesto ako surové a drsné, ako sa o ňom častokrát 

aj hovorí. Avšak farebnosť loga sa môže meniť a prispôsobovať jednotlivým spoločnostiam alebo 

častiam mesta. Súčasťou loga je aj novovytvorený font pod názvom Eindhoven. Je rovnako „ostrý“ 

ako logo a má nadobudnúť pocit rozpracovanosti, čo symbolizuje prácu ktorá nieje dokončená 

(dezeen, © 2013). 

Obr. 13. Webová stránka.
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logo mesta Eindhoven je veľmi kvalitné, graicky čisté, výrazné, dynamické a perfektne vy-

stihuje energiu mesta. Vďaka vytvorenej mriežke má logo mnoho variant v 2d ale aj v 3d podobe 

a je možné s ním za pomoci farebnosti kreatívne pracovať. 

Na webovej stránke mesta návštevníka zaujme hneď na úvod video, ktoré pracuje s logom, 

ktoré sa objavuje v rôznych materiáloch, skupenstvách a farbách. Webová stránka je samozrejme 

graicky spracovaná v jednotnom vizuálnom štýle a využíva font Eindhoven. dominantou sú tiež 

kvalitné a veľké fotograie mesta. Je moderná, čistá a prehľadná. 

Mesto má veľmi dobre spracovaný propagačný systém ktorý vychádza z jednotného vizuál-

neho štýlu. Na stránke sa dajú zakúpiť propagačné predmety ako napríklad tričká alebo mikiny 

s logom mesta. Návštevníci mesta si môžu na webovej stránke stiahnuť turistického sprievodcu,  

kde sa nachádzajú všetky možnosti a atrakcie ktoré mesto ponúka. Tiež využíva sociálne siete 

a rôzne iné audiovizuálne možnosti propagácie mesta. 

5.2.3 Porto

Porto je druhé najväčšie mesto v Portugalsku. Má bohatú históriu a preteká cez neho rieka 

douro. žije v ňom 1,4 milióna ľudí a pre každého znamená mesto niečo iné. Preto bola vytvorená 

zložitá dynamická vizuálna identita, ktorá pozostáva zo sedemdesiatich geometrických ikon, ktoré 

reprezentujú mesto a jeho občanov. Boli inšpirované výjavmi a príbehmi na modrých dlaždiciach, 

ktoré sú rozmiestnené po celom meste. Jednotlivé ikony sú vytvorené na základe mriežky, ktorá 

Obr. 14. Logo mesta Eindhoven. Obr. 15. Konštrukcia loga.

Obr. 16. Webová stránka mesta. Obr. 17. Aplikácia loga.
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ich navzájom spája a môžu sa navzájom medzi sebou nekonečne kombinovať. Tieto ikony sa 

stali kľúčovým prvkom celej identity. Môžu fungovať samostatne a znázorňovať jednotlivé prvky 

mesta alebo spoločne vytvoriť sieť, ktorá predstavuje zložitosť mesta. Tento systém je nastavený 

tak, aby sa neustále mohli tvoriť nové ikony. 

Celá vizuálna identita spadá pod hlavný názov „Porto“, ktorý je tvorený silnou sans serifovou 

typograiou. Pôsobí jednoducho, priamočiaro a jasne deinuje silnú osobnosť mesta. Čo je pod-

statné, dobre funguje so zložitým systémom piktogramov (Brand New, © 2014; Behance © 2014). 

Vizuálna identita mesta Porto sa rýchlo rozšírila aj za hranice Portugalska a stala sa význam-

nou. Je veľmi unikátna a rýchlo zapamätateľná. Vďaka jednotlivým ikonkám a dynamickému 

spracovaniu sa stala príťažlivou pre širokú verejnosť. Tiež môžme povedať, že je osobná, pretože 

každý občan si môže medzi ikonkami nájsť práve to, čo jeho spája s mestom. Vytvorený systém 

mriežky umožňuje široké možnosti pri práci s ikonkami. Môžeme vidieť rôzne vzory, ktoré sú 

aplikované na dopravné prostriedky, budovy mesta alebo tlačené materiály. Celá vizuálna identita 

narába iba s dvoma farbami − modrou a bielou, preto na mňa pôsobí veľmi čisto a jednoducho 

aj napriek zložitému systému ikoniek. 

Prekvapilo ma, že mesto nemá spracovanú webovú stránku v tomto štýle. Mesto má niekoľko 

webových stránok určených predovšetkým pre turistov, avšak ani jedna nie je v jednotnom vizu-

álnom štýle. Jedine webová stránka visitporto.travel obsahuje logo mesta v bielej farebnosti, avšak 

dopĺňa ho žltý nápis „Visit“. Okrem loga nemá stránka s vizuálnym štýlom vôbec nič spoločné. 

Celkové graické spracovanie tejto webovej stránky ma nezaujalo a pôsobí na mňa neprehľadne. 

5.3 mestá s vizuálnou identitou v česku

V Česku vzniklo za posledné roky viacero verejných súťaží na tvorbu nových vizuálnych identít 

miest. do súťaží sa zapájalo mnoho popredných graických štúdií ale aj samotných graických 

dizajnérov. V súčasnosti už môžme vidieť pomerne veľké množstvo kvalitných vizuálnych identít, 

ktoré sú funkčné a mestá ich využívajú vo svojej komunikácií s verejnosťou. Vybrala som si nie-

koľko vizuálnych identít miest, ktoré ma zaujali svojim spracovaním, a tie som hlbšie rozobrala.

 

Obr. 18. Logo mesta Porto. Obr. 19. Systém tvorby piktogramov.
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5.3.1 ostrava

logo Ostravy bolo vytvorené v roku 2008 pražským štúdiom Najbrt. Pozostáva iba z názvu 

mesta a troch výkričníkov. Typograicky je veľmi čisté a jednoduché. Tri výkričníky predstavujú 

energiu, sebavedomie a dynamiku mesta a jeho obyvateľov. Svetlomodrá farba v základnej variante 

názvu Ostrava vychádza z mestského erbu a je doplnená o tmavomodrú farbu pre výkričníky. 

logo mesta pôsobí provokatívne, čím je netradičné a zaujímavé, preto je ľahšie zapamätateľné 

(OSTRAVA !!! © 2016). Pred výkričníky je možné dosadzovať rôzne iné slová a slovné spojenia 

alebo sa môžu použiť samostatne ako symbol (Font, © 2008). logo má mnoho farebných variant. 

do nového vizuálneho štýlu spadá aj spracovanie značky pre 23 mestských obvodov, graické 

práce pre hromadnú mestskú dopravu, reklamné predmety alebo nová webová stránka. 

logo, ktoré pôsobí trochu provokatívne vyvolalo u verejnosti mnoho pozitívnych aj ne-

gatívnych názorov. Avšak osobne si myslím, že logo presne charakterizuje mesto Ostrava. Na 

mňa pôsobí veľmi dominantne a sebavedomo najmä kvôli trom výkričníkom. Farebnosť je čistá  

a výrazná, čo umocňuje pocit energie a dynamiky z mesta. Ako pozitívum hodnotím, že logo je 

veľmi čisté, jednoduché a zároveň výrazné a priebojné. logo je nadčasové a svojím jednoduchým 

typograickým spracovaním funkčné a bez väčších problémov sa dá používať na rôznych podkla-

doch a v rôznych veľkostiach. Veľmi praktické je všestranné využitie samotného symbolu troch 

výkričníkov. Je možné s ním pracovať samostatne a aplikovať ho na rôzne nosiče a propagačné 

predmety alebo hravejší spôsob je dosadzovať pred neho vlastné slová, pocity alebo dojmy. Myslím 

si, že logo splnilo svoj účel a svojou provokáciou a vyvolanou debatou s rozličnými názormi sa 

dostalo do povedomia širokej verejnosti. Webová stránka mesta je veľmi prehľadne spracovaná 

a využíva všetky prvky jednotného vizuálneho štýlu. 

5.3.2 liberec

Mesto liberec, ktoré je piate najväčšie mesto v Českej republike, má vizuálnu identitu od 

roku 2017 ktorú vytvoril dizajnér Ondřej zámiš. logo mesta vzniklo na základe vyhlásenej 

súťaže, ktorá bola však už tretia v poradí. Podla odborníkov má výherný návrh dobre fungovať  

v tlačovinách a pri propagácií mesta. logo má veľmi jednoduchú ale modernú a súčasnú graiku, 

Obr. 20. Logo mesta Ostrava. Obr. 21. Využitie loga.
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ktorá je funkčná (Czechdesign, © 2017). Verejnosť hodnotí logo rôzne. Odborníci sa vyjadrujú 

o logu pozitívne a hodnotia ho kladne avšak laici logo kritizujú a komentujú ho ako „preklep na 

klávesnici“. 

Autor loga Ondřej zámiš (Statutární město liberec, © 2017) vysvetľuje, že maximálne 

jednoduchou formou chcel znázorniť mesto liberec ako významnú modernú metropolu, ktorá 

vznikla na bohatej histórií ale zároveň hľadí do budúcnosti. Toto všetko je symbolizované veľkým 

extra boldovým písmenom „l“. Vedľa neho sa v diaľke týči ikona celého kraja, ktorej ohlas je  

svetový – Ještěd – typický tvar je znova maximálne zjednodušený na šípku. Spolu tvoria symbol, 

ktorý ponúka systém komunikácie mesta s jeho občanmi a návštevníkmi. Ďalej sa vyjadril, že 

moderné logo musí byť jednoduché, zapamätateľné a umožňovať určitú hravosť čo sa týka po-

užitých graických motívov a farebnosti. Toto jednoduché logo umožňuje ďalšie aplikácie ako 

napríklad písanie v normálnom texte alebo na sociálnych sieťach a podobne (Blesk, © 2017). 

z môjho pohľadu je logo veľmi kvalitne spracované aj napriek tomu, že sa na prvý pohľad 

zdá možno až moc „obyčajné“ alebo nezaujímavé. dôležitým aspektom je spôsob ako sa dá  

s logom pracovať a aké sú možnosti pri vytvorení vizuálneho štýlu. V tomto prípade je logo vďaka 

svojej jednoduchosti naozaj funkčné a vytvára hravý vizuálny štýl, ktorý samotnému logu dodáva 

hodnotu. logo je graicky čisté a dá sa s ním dobre pracovať v texte alebo aplikovať na rôzne 

nosiče. určitú úlohu zohráva aj zvolená základná farebnosť, ktorá je však doplnená o množstvo 

iných doplnkových farieb. 

5.3.3 zlín

Mesto zlín má svoju vizuálnu identitu od polovice 90. rokov. V tej dobe to bolo prvé mesto 

v Českej republike, ktoré malo ucelený vizuál. Spracovanie celej vizuálnej identity je značne roz-

siahle a aj v dnešnej dobe veľmi ojedinelé. Spadajú tam napríklad smaltované cedule s názvami 

ulíc, sada piktogramov alebo uniformy pre mestskú políciu. Vytvorilo sa aj nové autorské písmo 

pod názvom Norma zlín. Tvorba vizuálnej identity trvala viac ako deväť rokov a postupne sa 

Obr. 22. Logo mesta Liberec. Obr. 23. Aplikácie loga.
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spolupracovalo s mestským úradom, dopravným podnikom, políciou, technickými službami  

a termálnymi kúpeľmi Zlín. 

Samotné logo mesta je tvorené modrými mínuskovými písmenami, ktoré tvoria názov mesta 

a sú ukončené bodkou. Pod písmenom „z“ sa nachádza žltý štvorec, ktorý má charakterizovať 

urbanizmus mesta. Farebnosť loga pravdepodobne vychádza z vlajky mesta. V jednotnom vi-

zuálnom štýle je tvorená aj webová stránka mesta, ktorá je prehľadne a kvalitne spracovaná.  

Obsahuje napríklad aj krátke video o meste. Mesto zlín má vytvorenú aj samostatnú stránku pre 

turistov, ktorá je graicky čisto spracovaná a o to viac prehľadná. Je tvorená vo viacerých jazykoch 

a návštevník na nej nájde naozaj všetko potrebné.

logo mestskej polície zlín je tvorené v jednotnom štýle ako logo mesta. Obsahuje rovnaký 

nápis „zlín“, pracuje s rovnakým fontom a rovnakou modrou farbou, ktorá je doplnená o červenú. 

zaujala ma webová stránka mestskej polície, na ktorej dominujú veľké fotograie, ktoré kompo-

zične dopĺňajú texty. Stránka je postavená na veľmi jednoduchom systéme preklikávania, preto 

sú všetky informácie ľahko a rýchlo dostupné. 

dnes už môžme s určitosťou povedať, že logo mesta zlín je kvalitne graicky spracované  

a najmä funkčné. Aj po dvadsiatich rokoch pôsobí súčasne a stále rovnako dobre charakterizuje 

mesto. V súčasnosti sa už používa bežne a môžeme ho vidieť na mnohých tlačených materiáloch, 

ktoré sú umiestnené v meste. Súčasťou vizuálneho štýlu je aj kvalitne spracovaný logo manuál, 

vďaka ktorému nedochádza k rôznym neprípustným mutáciam loga. 

5.4 mestá s vizuálnou identitou na Slovensku

Po podrobnom prieskume som zistila, že na Slovensku je len malé množstvo miest, ktoré majú 

spracovanú jednotnú vizuálnu identitu. Niektoré mestá majú vytvorené iba logo, ktoré nahrádza 

erb, avšak bez zvyšných zjednocujúcich prvkov ako napríklad vizitky, plagáty alebo iné tlačoviny. 

Kvalita spracovania je rôzna. Objavujú sa logá, ktoré sú kvalitne a moderne spracované, avšak 

tiež môžme natraiť na také, ktoré pôsobia veľmi neprofesionálne. Pri výbere miest som sa snažila 

zamerať na tie, ktoré majú spracovanú rozsiahlejšiu vizuálnu identitu. 

Obr. 24. Logo mesta Zlín. Obr. 25. Logo mestskej polície.
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5.4.1 martin

Názov mesta Martin je odvodený od mestského erbu, na ktorom je vyobrazený sv. Martin 

ako sa delí s chudákom o svoj plášť. Erb pozostáva z modrej, červenej, žltej a bielej farby. do roku 

2009 vizuálna identita mesta Martin bola tvorená z mestského erbu a z názvu mesta. Mesto komu-

nikovalo s občanmi pomocou viacerých médii ako napríklad web, mestský informačný systém, 

verejné oznamy, tlačové a výročné správy, korešpondencia a propagačné materiály. Ako pozitívum 

sa dá považovať vnímanie erbu ako mestskej značky, ktorá bola aplikovaná na vyššie uvedené 

prvky a materiály. Avšak ako veľké negatívum sa javilo nedostatočne koordinované používanie 

erbu bez akýchkoľvek vopred určených pravidiel. Na viacerých propagačných materiáloch bolo 

možné vidieť mestský erb v odlišných graických podobách. Či už vo všade odlišnej farebnosti 

alebo dokonca rôznych typov použitého písma z ktorého pozostával názov mesta. 

Na základe tejto nejednotnosti vizuálnej identity mesta vznikla potreba vytvorenia nového 

loga aj s dizajn manuálom. Mesto zadalo žiadosť o vytvorenie loga študentom na Katedre vizuálnej 

komunikácie na VŠVu. O výsledný návrh hlasovali občania mesta. Víťazné logo od Romana Mac-

koviča je inšpirované mestským erbom. Moment kedy sa sv. Martin delí o svoj plášť je prenesený 

do loga pomocou perforácie, ktorá delí logo na dve časti. Tiež to symbolizuje ochotu mesta deliť 

sa s občanmi alebo návštevníkmi o to, čo im môže mesto ponúknuť. Tak isto perforácia pred-

stavuje vstupenku, prostredníctvom ktorej mesto víta svojich návštevníkov (designum 3, 2011). 

Osobne si myslím, že logo mesta Martin je spracované kvalitne. logo je čitateľné, čisté, funkčné 

a jednoduché. Má viacero farebných variant, čo dopomáha k širokej škále využitia. ľahko sa dá 

aplikovať na rôzne propagačné predmety a to napomáha budovaniu novej vizuálnej identity 

mesta. Ako veľké pozitívum vnímam aj prepojenie loga s erbom mesta či už vo farebnosti alebo 

v myšlienke „delenia“. logo má tak oveľa hlbší význam a stáva sa ľahšie zapamätateľným. Prvok 

perforácie dodáva logu hravosť a originalitu. logo sprevádza aj dizajn manuál, kde sú jasne de-

inované pravidlá používania loga. Tiež sú v ňom obsiahnuté ďalšie možnosti využitia loga na 

propagačné predmety alebo tlačoviny. Avšak dizajn manuál nieje voľne dostupný na webových 

stránkach mesta, čo hodnotím ako negatívum. 

Obr. 26. Erb mesta Martin. Obr. 27. Logo mesta Martin.
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Webovú stránku hodnotím ako priemernú. Pozitívum je, že jednoznačne vychádza z vi- 

zuálneho štýlu mesta a využíva graické znázornenie perforácie. Avšak na stránke prevláda tex-

tová časť bez výraznejšieho graického spracovania. Systém stránky je prehľadný a návštevník 

alebo občan tam nájde všetko potrebné, takže svoj účel stránka spĺňa. doména martin.sk je veľmi 

jednoduchá, takže návštevník ju ľahko a rýchlo vyhľadá. 

Niektoré tlačené materiály tiež vychádzajú z jednotného vizuálneho štýlu ako napríklad karta 

na mestskú hromadnú dopravu alebo niektoré plagáty na akcie, ktoré organizuje mesto. V graic-

kom spracovaní plagátov môžeme vidieť prvok perforácie a stanovený systém vo využívaní fotky 

a textu, ktorý sa javí ako funkčný. V práci s textom je zopár nedostatkov. Na ostatných plagátoch, 

ktoré nie sú tvorené v jednotnom štýle sa nachádza aspoň logo mesta. 

5.4.2 lučenec

Jednotný vizuálny štýl mesta lučenec tvorí súčasť komunikácie mesta s jej občanmi a náv-

števníkmi. Ako uviedla hovorkyňa mesta Michaela hrnčiarová (Sme, © 2016): „logo bude in-

tegrálnym doplnkom klasických komunikačných prvkov mesta, ktorými sú erb, vlajka a pečať. 

Obr. 29. Plagát na mestskú akciu. Obr. 30. Plagát na mestskú akciu.

Obr. 28. Webová stránka mesta.
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Jednotný vizuálny štýl a logo sa budú používať v internej komunikácii orgánov samosprávy 

mesta, pri kultúrno-spoločenských a marketingových podujatiach či pri komunikácii mesta so 

zahraničím a partnerskými mestami.“ logo má zohrávať dôležitú úlohu pri prezentácii mesta  

a má sa využívať na propagačných materiáloch, webe a tlačovinách. 

lučenec má veľmi bohatú minulosť, preto pri tvorbe loga sa vychádzalo z jeho minulosti ale 

zároveň je v porovnaní so súčasnosťou. dynamika a rozvoj mesta sú v logu znázornené pomocou 

gradácie písma. Ako uvádzajú autori loga dávid Koronczi a Martina Szabóová zo štúdia Pinchof: 

„Vzniká tak postupný prechod od serifového (pätkového) písma ku grotesknému (nepätkovému), 

rovnako sa zosilňuje duktus ťahu písma, teda jeho hrúbka, tmavosť. Tým naznačujeme krehkosť 

minulosti a silu súčasnosti (Sme, © 2016).“ do nového vizuálneho štýlu mesta spadá aj zjedno-

dušenie a zadeinovanie využitia erbu a kombinácia erbu s logom a to vo viacerých farebných 

variantách. dizajn manuál obsahuje aj jednotlivé logá oiciálnych štruktúr mesta a kultúrnych 

inštitúcií v troch variantách. Okrem merkantilných tlačovín dizajn manuál obsahuje aj zadei-

novanie tvorby plagátov pre všetky mestské podujatia. 

logo na mňa pôsobí dynamicky a čisto. Je jasne čitateľné, aktuálne a moderné. Vďaka svojej 

jednoduchosti je plne funkčné a dá sa s ním dobre pracovať. Taktiež je ľahko zapamätateľné, čo je 

jeho výhodou. Pod týmto logom si predstavujem mesto lučenec ako neustále rastúce a rozvíjajúce 

sa mesto, ktoré napreduje vpred no zároveň nezabúda na svoju minulosť, ktorá je jeho súčasťou. 

Obr. 33. Webová stránka mesta.

Obr. 31. Logo mesta Lučenec. Obr. 32. Farebná podoba loga s doplnkom „MESTO“,  
v troch variantách a v aplikácii s erbom.
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V jednotnom vizuálnom štýle je tvorená stránka mesta ale aj stránky jednotlivých štruktúr mesta. 

Ako veľký prínos do zjednotenia vizuálneho štýlu hodnotím jednotný štýl v tvorbe mestských 

plagátov a iných tlačovín. Avšak aj napriek tomu, že v dizajn manuále je táto tvorba plagátov 

presne zadeinovaná a ukázaná na predlohe, v skutočnosti sú plagáty na mestské akcie nie veľmi 

kvalitne graicky spracované a hraničia s čitateľnosťou. 

5.4.3 Trenčín

Nové logo pre mesto Trenčín vytvoril Emil drličiak v rámci súťaže konanej v roku 2005. 

logo mesta pozostáva z jednoduchých geometrických prvkov ktoré predstavujú mesto. Červený 

štvorec symbolizuje hrad, modrá vlnovka predstavuje rieku Váh, žltá vlnovka symbolizuje mesto 

na oboch brehoch Váhu a zelený štvorec uprostred predstavuje zeleň a prírodu v meste. Graická 

štylizácia prvkov umožňuje široké možnosti nových riešení. Farebnosť loga je veľmi hravá a svieža 

(Slovenské centrum dizajnu, © 2005). logo predstavuje mesto Trenčín ako dynamické a rozvíjajúce 

sa mesto. Má mnoho farebných a tvarových verzií, preto je funkčné a ľahko aplikovateľné na rôzne 

materiály. Súčasťou loga je aj dizajn manuál ktorý je voľne dostupný na webovej stránke mesta. 

Obr. 36. Logo mesta Trenčín.

Obr. 34, 35. Plagáty na mestské udalosti.
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Mestské noviny využívajú font, ktorý vychádza z loga a je zadeinovaný v logo manuále. Tiež 

je využitá rovnaká farebná škála ako v logu. Avšak ostatné tlačové materiály ako napríklad plagáty 

obsahujú iba logo mesta a nevyužívajú iné zjednocujúce prvky, ktoré by vychádzali z jednotného 

vizuálneho štýlu mesta. 

Webová stránka mesta je aktuálne v procese redizajnu. Vytvorili sa dve nové webové stránky. 

Jedna s doménou novy.trencin.sk je určená prevažne občanom a sú tam všetky informácie o dianí 

v meste. druhá s doménou visit.trencin.sk je určená pre turistov a návštevníkov mesta. Obsahuje 

zoznam podujatí v meste ale aj všetkých pamiatok a typy na výlety. Stránky sú vizuálne atraktívne, 

graicky čisté a prehľadné. Využívajú kvalitné fotograie, piktogramy a farebnosť, ktorá vychádza 

priamo z loga. Obe stránky sú rozhodne kvalitnejšie ako tá predchádzajúca a jednoznačne na-

pomáhajú tvorbe vizuálnej identity mesta. 

5.4.4 michalovce

Mesto Michalovce vyhlásilo v roku 2011 verejnú súťaž na nové logo mesta. Cieľom súťaže  

bolo vytvoriť logo ako základný prvok nového vizuálneho štýlu mesta. logo má slúžiť na prezen-

táciu mesta a na externú komunikáciu. Víťazný návrh bol vybraný zo 69 doručených návrhov. 

Obr. 39. Webová stránka mesta pre návštevníkov.

Obr. 37. Mestské noviny. Obr. 38. Webová stránka mesta.
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logo mesta pozostáva zo symbolu a názvu mesta. Symbol mesta tvorí srdce, ktoré vychádza zo 

sloganu Michalovce – srdce Zemplína. logo má viacero kompozičných variant a modiikácií  

a jednou z nich je aj súčasť sloganu. Použité písmo v logu je Avant Garde Gothic. Farebnosť loga 

pozostáva z modrej a žltej farby, ktoré vychádzajú z farebnosti erbu. dizajn manuál je pomerne 

obsiahly a okrem deinovania loga a merkantilných tlačovín obsahuje aj predlohy na pozvánky, 

Cd nosiče, obálky a reklamné predmety (Michalovce, © 2018).

logo hodnotím ako veľmi slabé a nefunkčné, pretože na prvý pohľad diváka nezaujme  

a nepôsobí súčasne. Výrazné nedostatky sú aj v typograii. Písmo je nevýrazné a výber fontu nieje 

vhodný. Jedno z podmienok v súťaži bolo, že text musí byť písaný fontom, ktorý sa nachádza  

v rôznych graických programoch. Je to škoda, pretože autor bol v tomto smere značne obmedzený 

nakoľko sa v graických programoch nachádza len malé množstvo zaujímavých a funkčných 

fontov. doladiť by sa mali aj optické medzery medzi jednotlivými písmenami, aby text pôsobil 

viac vyvážene. línia, ktorá tvorí znak srdca pôsobí možno dynamicky ale je nerovnomerná  

a zakončená do stratena, čo pri tvorbe loga, nieje vhodné. znak srdca môže byť blízky verejnosti 

a návštevníkom mesta, no napriek tomu, že reaguje na slogan mesta, pôsobí neoriginálne a bez 

hlbšej myšlienky. Nevhodná je aj použitá farebnosť. žltá farba je málo výrazná a stráca sa na 

bielom pozadí. Slogan „srdce zemplína“ sa tak stáva nečitateľným v menších veľkostiach a logo 

je tým pádom nefunkčné. Na stránke mesta je verejne dostupný dizajn manuál avšak verzie loga 

na stiahnutie pre tlač sú len vo formáte JPG, čo hodnotím ako veľké negatívum, pretože pri tlači 

veľkých formátov sú nepoužiteľné. Webová stránka mesta je pomerne dobre graicky spracovaná. 

Pôsobí prehľadne a čisto, využíva farebnosť z loga a dotvárajú ju piktogramy. Mestské tlačoviny 

sú veľmi neprofesionálne spracované. Nevyužívajú žiadne prvky vizuálneho štýlu a samotné logo 

mesta sa v nich častokrát stráca. 

Obr. 41. Webová stránka mesta.

Obr. 40. Logo mesta Michalovce.
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5.4.5 Spišská nová Ves

logo mesta Spišskej Novej Vsi takisto vzniklo na základe verejnej súťaže vyhlásenej v roku 

2010. Avšak súťaž bola určená len pre graické štúdiá alebo profesionálnych graických dizajnérov. 

hlavným cieľom vytvorenia loga bola podpora a zlepšenie prezentácie mesta hlavne v oblasti 

cestovného ruchu, športu, kultúry a obchodu a to na Slovensku ale aj v zahraničí. logo malo 

mať vysokú výpovednú hodnotu, malo byť ľahko zapamätateľné, moderné aktuálne a dynamické. 

Jednou z požiadaviek bola aj možnosť použitia loga v kombinácií s erbom. Výsledný návrh, ktorý 

sa používa dodnes je od spoločnosti BSP Magnetica, s. r. o., Bratislava. Mesto Špišská Nová Ves je 

charakteristické okolitou prírodou a jeho pýchou a dominantou je rímskokatolícky farský kostol 

Nanebovzatia Panny Márie so siedmymi hodinami na veži. Práve tieto dva prvky symbolizuje 

logo mesta. Centrálnym prvkom loga je štylizovaná veža spomínaného kostola a kruhy charak-

terizujú okolitú prírodu z ktorých jeden predstavuje hodiny na veži. zelené kruhy predstavujú 

prírodu a modré vodu a vzduch. Ich pestrá farebnosť predstavuje aktívne a dynamické mesto 

(Spišská Nová Ves, © 2010). 

Súčasťou loga je kvalitne spracovaný dizajn manuál, ktorý je voľne dostupný na webovej 

stránke mesta. Sú v ňom presne a jasne popísané všetky povolené a nepovolené možnosti použi-

tia loga. logo je veľmi kvalitne spracované a na prvý pohľad vizuálne príťažlivé. Plnohodnotne 

charakterizuje mesto. Spĺňa svoju funkciu a požiadavky, ktoré boli stanovené na základe verejnej 

súťaže. Mesto prezentuje ako dynamické a rozvíjajúce sa mesto. 

Pre návštevníkov a turistov má mesto vytvorenú samostatnú webovú stránku a taktiež mo-

bilnú aplikáciu. Webová stránka je veľmi jednoduchá a prehľadná. Jej graické spracovanie je  

v jednotnom vizuálnom štýle spolu s logom mesta. Návštevník sa tu dočíta mnoho užitočných 

informácií ako napríklad pamiatky mesta s podrobným opisom a mapou, typy na výlety, podu-

jatia, atrakcie pre deti, možnosti ubytovania ale aj prehľad gastronómie. Aplikácia do telefónu 

slúži ako turistický sprievodca mesta s GPS navigáciou. Obsahuje tiež spoje Mhd, informácie 

ohľadne športu, kultúry, rekreácie a iných dôležitých služieb pre návštevníkov mesta. Aplikácia 

funguje v of-line režime a je dostupná v slovenskom a anglickom jazyku (Mesto Spišská Nová 

Ves, © 2018). Mesto Spišská Nová Ves je vďaka kvalitne spracovaným online médiám na dobrej 

ceste v rozvoji cestovného ruchu. 

Obr. 42. Logo mesta Spišská Nová Ves. Obr. 43. Webová stránka mesta pre návštevníkov.
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ii. PRAKTiCKá čASť
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6. ChARAKTeRiSTiKA SVäTého JuRA

Svätý Jur je historické mestečko vzdialené 10 km od Bratislavy. Počet obyvateľov je približne 

6000. V súčasnosti sa vyznačuje predovšetkým vinohradníckou tradíciou. Najstaršia písomná 

zmienka o meste pochádza z roku 1209. V roku 1647 získal Svätý Jur privilégia slobodného 

kráľovského mesta. historické jadro mesta bolo v roku 1990 vyhlásené za mestskú pamiatkovú 

rezerváciu. Mesto sa dodnes pýši bohatou zbierkou historických pamiatok. K najvýznamnejším 

pamiatkam patrí pôvodne ranogotický rímskokatolícky farský Kostol sv. Juraja z 13. storočia  

s drevenou zvonicou, ktorá sa nachádza v blízkosti kostola. Podľa patróna tohto kostola bolo ne-

skôr aj pomenované mesto na Svätý Jur. Vo vnútri kostola sa nachádza jedna z najvýznamnejších 

umelecký pamiatok na Slovensku, Oltár Svätého Juraja tvorený z bieleho pieskovca z roku 1527 

(Farnosť Svätý Jur, © 2018). Sú v ňom vytesané výjavy zo života svätého Juraja. Ďalšie významné 

pamiatky sú napríklad Slovanské Veľkomoravské hradisko, zrúcanina hradu Biely kameň z 13. sto- 

ročia, Kúria zichyovcov zo 17. storočia, Kaštieľ Pálfyovcov alebo viaceré renesančné vino-

hradnícke domy. Súčasťou Svätého Jura je aj Národná prírodná rezervácia Šúr, kde sa nachádza 

mnoho zákonom chránených rastlín a živočíchov. Mesto má výrazný trojuholníkový pôdorys a je 

obklopené strmými svahmi s terasovitými vinohradmi. Vinohradnícka tradícia v tomto regióne 

siaha až do čias Veľkej Moravy. V súčasnosti tu aktívne pôsobí mnoho rodinných vinárstiev. 

degustácie vína sa tu konajú v historických vinárskych pivniciach, moderných vinotékach ale aj 

priamo vo vinohradoch, ktoré poskytujú krásny výhľad na mesto. Počas roku sa v meste orga-

nizuje mnoho kultúrnych, športových a najmä vinárskych podujatí, ktoré lákajú návštevníkov 

z okolitých miest. Cez mesto prechádza náučný chodník ale aj cyklotrasy a turistické chodníky. 

Svätý Jur je ideálny na rodinné výlety s bohatými možnosťami kultúrneho, vinárskeho, športo-

vého alebo umeleckého vyžitia.

6.1 erb mesta 

Súčasný erb mesta Svätý Jur, ktorý prešiel redizajnom, pozostáva z rytiera svätého Juraja na 

bielom koni ako mečom zabíja draka. Erb je tvorený dvoma farbami a to modrou a bielou. Na 

pôvodnom erbe mesta mal svätý Juraj kopiu a nie meč. Tiež sa líšil odtieň modrej farby a rytier  

a drak boli striebornej farby. K svätému Jurajovi sa viaže legenda, ako zachránil mesto od 

zlého draka a na jeho počesť toto mesto pomenovali po ňom. V skutočnosti svätý Juraj žil  

v 3. storočí za čias cisára diokleciána a prenasledovania kresťanov. Bol rímsky vojak a kvôli 

svojej viere bol niekoľko krát mučený. Je patrónom rytierov, vojakov a mnohých miest a krajín. 

Jeho atribút predstavuje vojak na bielom koni bojujúci s drakom. drak predstavuje diabla ako 

duchovne požiera ľudí (životopisy svätých, © 2018). 

Na území Slovenska vzniklo v minulosti jedenásť obcí nesúcich meno svätého Juraja. Napríklad 

Borský Svätý Jur, Turčiansky Ďur, Jur nad hronom. Mnohé obce dodnes používajú jeho podobu 

vo svojich insígniách ako Podhorie pri Banskej Štiavnici, Rudník, Babina a Spišská Sobota (his-
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toryweb, © 2012). Vždy je na nich vyobrazený svätý Juraj ako zabíja draka, avšak na niektorých 

bez koňa. Farebnosť sa tiež mení a objavuje sa aj červená, žltá alebo zelená. 

Mestské organizácie Svätého Jura majú zakomponované do svojich znakov mestský erb alebo 

podobu svätého Juraja. 

7. SÚčASný STAV VizuálneJ idenTiTy Vo SVäTom JuRe

Mesto Svätý Jur nemá vytvorenú žiadnu jednotnú vizuálnu identitu ani logo pod ktorým 

by sa prezentovalo. Mesto vystupuje jedine pod svojím erbom, ktorý občania mesta vnímajú už 

ako logo. Nachádza sa na všetkých mestských tlačovinách, brožúre pre turistov, plagátoch na 

kultúrne podujatia alebo na mestských budovách, studniach či na fontáne. Väčšinou je v spojení 

s názvom mesta. Má mnoho podôb a textových mutácií. dokonca na niektorých plagátoch sa erb 

objavuje v zelenej alebo červenej farebnosti. Typograia je všade odlišná a striedajú sa serifové  

a bezserifové fonty. 

Obr. 44. Erb mesta Svätý Jur. Obr. 45. Erb mesta Spišská Sobota. Obr. 46. Erb mesta Borský Svätý Jur.

Obr. 47–50. Logá mestských organizácií.

Obr. 51–54. Používané varianty erbu.
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Plagáty na mestské podujatia sú vždy rôznorodé. Objavujú sa v rôznej graickej kvalite. Po-

užívajú sa aj ručne písané oznamy, plagáty alebo informácie určené verejnosti. Pozitívne hodno-

tím, že sa na plagátoch vždy nachádza erb mesta, avšak často nevhodne doprevádzaný rôznymi 

typmi písma. 

Webová stránka mesta je tvorená z veľkej časti textovými informáciami. Stránka je kompli-

kovane štrukturovaná, chýba viac intuitívny prístup k informáciám, čo by ocenili predovšetkým 

zahraniční turisti. Je však aktívna a podľa odozvy občanov pomerne často navštevovaná. Podľa 

mestského prieskumu je vnímaná ako pomerne dobre spracovaná ale málo vizuálne atraktívna. 

Informácie z mestského úradu sú na webovej stránke kvalitne spracované a v dostatočnom pred-

stihu sú zverejnené všetky plánované aktivity. Foto dokumentácia je v nižšej kvalite. 

Obr. 58. Webová stránka mesta.

Obr. 55–57. Plagáty na mestské udalosti.
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Ďalším informačným zdrojom pre turistov je Svätojurský náučný chodník. Mapuje úpätie 

Malých Karpát a tvoria ho dve časti – mestský okruh a prírodný okruh. V mestskom okruhu sú 

zaznamenané všetky historické pamiatky mesta s krátkym popisom. Prírodný okruh turistov 

zavedie k viničnej rúne, zrúcanine hradu alebo k veľkomoravskému hradisku. Jednotlivé tabule 

náučného chodníka sú rozmiestnené v okolí Svätého Jura ale aj priamo v centre mesta. Na webovej 

stránke mesta sa nachádza odkaz na jednotlivé tabule a tiež na google mapu, kde sú zaznačené 

trasy náučného chodníka. Tieto trasy sú vynikajúco spracované, ale pre neprehľadnosť webovej 

stránky ťažko dostupné. 

Náučný chodník je z graického hľadiska kvalitne spracovaný. Všetky tabule sú v jednotnom 

vizuálnom štýle, obsahujú všetky potrebné informácie a kvalitné fotograie. Tiež sa na nich na-

chádza adresa na informačné centrum v meste. 

Turisti majú možnosť zakúpiť si v informačnom centre mapu Svätého Jura. Mapa je opäť  

v odlišnom graickom spracovaní ako ostatné tlačoviny mesta. Obsahuje mnoho informácií, ktoré 

sú užitočné pre návštevníka mesta ale má to aj negatívny vplyv na formát mapy. Veľkosť mapy 

je nepraktická, pretože po rozložení je príliš veľká. Tiež sa komplikovane skladá. Mapa obsahuje 

popis všetkých historických pamiatok, zaujímavosti o meste a o jeho histórii, o okolitej prírode 

a zoznam všetkých vinárov, služieb, reštaurácií, kaviarní a hotelov. Výhodou je, že obsahuje ilu-

strácie všetkých pamiatok mesta. 

Obr. 59. Náučný chodník.
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Mesto Svätý Jur vydáva noviny pre občanov mesta pod názvom „Svätojurské ohlasy“. Vy-

chádzajú štyri krát do roka a obsahujú súhrn všetkých udalostí za uplynulú dobu. Obsahujú tiež 

mnoho plnofarebných fotografií a tlačené sú na lesklom kriedovom papieri. Noviny sú nepredajné 

a občania ich dostávajú zadarmo. layout novín sa nemení už niekoľko rokov. Grafické spracova-

nie je síce veľmi jednoduché bez zbytočných rušivých elementov avšak pôsobí neprofesionálne.  

V práci s typografiou, sú vidieť mnohé nedostatky, ako napríklad výber fontov, zalamovanie 

textov, práca s logom. 

V rámci propagačných materiálov mesto ponúka turistom iba pohľadnice, magnetky alebo 

poštové známky. Mesto svojim návštevníkom nemá viac čo ponúknuť a to vnímam ako veľký 

nedostatok v tomto smere. 
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Morový stĺp a súsošie svätej Trojice
 Pochádza z roku 1831 a je spomienkou na ukončenie veľkej epidémie 
cholery, ktorá v meste trvala 57 dní a zahubila 182 ľudí. Súsošie je vyt-
vorené z pieskovca. V roku 1990 bolo zreštaurované a bola vyhotovená 
kópia sochy. Originál je dnes vystavený v stálej expozícii Malokar-
patského múzea, v Literárnom a vlastivednom múzeu vo Svätom Jure.

NÁUČNÝ CHODNÍK  - PRÍRODNÉ DEDIČSTVO - CHKO MALÉ A RPATY
NÁUČNÝCH CHODNÍK –  KULTÚRNE DEDIČSTVO

Kaštieľ Pálf yovcov 
Kaštieľ Pálf yovcov je dominantou severnej časti 
mestskej pamiatkovej rezervácie. Podľa doterajších 
archívnych výskumov bol postavený na mieste 
staršieho kamenného objektu pravdepodobne 
z 13. storočia, ktorý bol  sídlom grófov zo Svätého 

Jura a Pezinka. Súčasnú architektonickú  podobu získal v rokoch 1606 - 1609,  
po prestavbe, ktorú realizoval Štefan Illésházy  s manželkou a tiež po úprave 
v 2. polovici 19. storočia.  Pod kaštieľom sú zaklenuté kamenné  pivnice. 
Už v 17. storočí patril ku kaštieľu veľký pozemok a ovocná záhrada s umelým 
jazierkom. V 18. a 19. storočí slúžila budova na hospodárske a nájomné účely. 
V roku 1907 ho vtedajší majiteľ Ján Pálf y venoval nemocnici Františka Jozefa 
v Bratislave ako miesto rekonvalescencie pre choré deti. Tomuto účelu slúžil 
kaštieľ aj po prvej svetovej vojne. Po druhej svetovej vojne sa stal majetkom 
mesta, neskôr poľnohospodárskeho družstva a od roku 2016 je v súkrom-
nom vlastníctve.

9

Scheidlinova záhrada
Maliar a dôstojník, gróf Friedrich Karl von Scheidlin (1822 
Viedeň - 1913 Sv. Jur) pochádzal zo  šľachtického rodu 
pôvodom zo Švajčiarska. Bol žiakom výtvarnej akadémie 
vo Viedni a neskôr sa stal  dôstojníkom hulánskeho pluku. 
V roku 1860 sa vo Sv. Jure priženil do rodiny Henriety von 
Widmannovej-Denglar. Vo svojej výtvarnej tvorbe čerpal 

námety krajinomalieb najmä z Malých Karpát, ovplyvnili ho rakúsky bieder-
meier a romantizmus. Známy je napríklad jeho obraz, na ktorom vyobrazil dvor 
renesančného vinohradníckeho domu na Hornom predmestí, ktorý  má  dodnes 
rovnakú podobu. Slovenská národná galéria vlastní a verejnosti sprístupnila vyše 
300 von Scheidlinových diel. Záhradu, ktorá kedysi prináležala k Scheidlinovmu 
domu, a v ktorej gróf rád tvoril, daroval mestu s podmienkou, že má slúžiť verej-
nosti. Dnes je tu detské ihrisko a konajú sa tu mnohé kultúrne podujatia. 
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Renesančný 
vinohradnícky dom
  Architektonicky    
    výnimočný 

  dom so zacho-
vaným renesančnými 

prvkami, dotvorený baroko-
vou sochárskou výzdobou (sochy 

Immaculaty a Sv. Jána Nepomuckého),  
 je perlou ulice Horné predmestie. Pamiatkový  
 výskum predpokladá vznik najstaršej časti tohto 
domu v polovici 16. storočia. Jeho najväčší plošný a priestorový 
rozvoj nastal v dvoch etapách, ktoré prebehli v 1. polovici a na konci 
17. storočia. Archívne správy sprístupňujú najmä údaje z mladšej histórie 
domu. Pred rokom 1766 patril nadácii ostrihomského biskupa J. Szelepcséniho. 
V poslednej štvrtine 18. storočia bol vlastníctvom fabrickej spoločnosti, zaobera-
júcej sa výrobou bavlny či kartúnu. V roku 1799 ho získal do vlastníctva sväto-
jurský mešťan. Dom predstavuje dvojpodlažnú, trojkrídlovú stavbu s vnútorným 
dvorom, zachovávajúcu historickú stavebnú originalitu z troch fáz slohového 
vývoja: renesančnej, barokovej a klasicistickej. V dispozícii suterénov zachováva 
stopy historickej vinárskej výroby. Dom je národnou kultúrnou pamiatkou. V ak-
tuálnom miestnom povedomí je pre svoje najvýraznejšie architektonické znaky 
známy pod menom Renesančný vinohradnícky dom. 
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Kostol sv. Juraja
Dominantou a najvýznamnejšou pamiatkou mesta 
je rímskokatolícky farský kostol, ktorý má pôvod v 
prvej polovici 13. storočia, o čom svedčia románske 
okná objavené pri obnove v roku 2010. Terajšie 
presbytérium vzniklo okolo roku 1280, kedy bola 
vybudovaná aj hlavná loď v dnešných rozmeroch. 
Bočná loď pribudla až v poslednej štvrtine 14. 

storočia a celá stavba bola vtedy prekrytá kamennou klenbou. Umelecky 
hodnotnou je bočná kaplnka, pôvodne zasvätená Najsvätejšej Trojici, dnes 
sv. Bartolomejovi, patrónovi obce Neštich, ktorá je súčasťou mesta. Kaplnka 
vznikla v roku 1465 ako pohrebná kaplnka miestnych zemepánov. Erby na 
klenbe zobrazujú príbuzenstvo jej staviteľa – grófa Juraja III. zo Svätého Jura 
a Pezinka. Najcennejšou z mnohých pamiatok kostola je však šesťmetrový 
hlavný oltár zasvätený sv. Jurajovi. Zobrazuje život a umučenie svätca. 
Z jemnozrnného vápenca ho zrejme v roku 1519 vyhotovil neznámy 
umelec na území dnešného Rakúska. Skladá sa z 38 kamených častí, ktoré 
sú navzájom pospájané drevenými kolíkmi a tmelom. V interiéri kostola 
nájdeme aj náhrobníky grófa Juraja III. zo Svätého Jura (strážcu Uhorskej 
kráľovskej koruny) z roku 1467, grófa Gašpara zo Sörédu (hornouhorského 
kapitána) z roku 1550 alebo Jakuba Mordaxa (podkapitána bratislavského 
hradu) z roku 1572. Vitrážové okná kostola navrhol v roku 1950 národný 
umelec Janko Alexy. Zaujímavosťou je, že kostol vo svojej dnešnej podobe 
nemá vežu. Pôvodná bola totiž zrejme zbúraná na začiatku 17. storočia 
a nahradila ju len samostatne stojaca drevená zvonica. Na priľahlom cintoríne 
sa nachádza kultúrna pamiatka náhrobník Jána Hergotta. 

Drevená zvonica
Renesančná stavba zvonice pochádza z roku 1673. Vyhotovená je celá z dreva 
a jej povrch pokrýva takmer 12 000 šindľov. V súčasnosti sa v nej nachádzajú 
štyri zvony. Najstarší z nich pochádza z roku 1400 a je dielom viedenského 
majstra Jána. Zvyšné boli odliate v roku 1948.
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Zrúcanina hradu 
Biely kameň
Funkciu hlavného opevneného sídla
situovaného na pravej strane údolia
nahradila približne v polovici 13. storo-
čia stavba gotického hradu. Na 
protiľahlom zalesnenom návrší nad 

mestom si ho dali postaviť grói  zo Svätého Jura a Pezinka. Tvoril súčasť 
sústavy malokarpatských pevností, ktoré chránili západnú hranicu 
Uhorska. Svojou polohou umožňoval kontrolu obchodnej cesty medzi 
Bratislavou a Trnavou a bočnej cesty do Stupavy. Kamenný hrad sa po 
prvýkrát spomína v roku 1271 v súvislosti s nájazdmi Přemysla Otakara II.  
Meno získal podľa farby vápencového kameňa, z ktorého bol postavený. 
Údaje o hrade i jeho opis sa zachovali vďaka súpisu delenia majetku medzi 
dvoma vetvami  grófov  z roku 1412. Podľa neho mala stavba dve veže, palác 
a kaplnku, podzemnú pivnicu, baštu, nádvorie, početné hospodráske budovy 
i komory. Prístupová cesta k hradu  viedla po moste ponad suchú priekopu.  
Majiteľmi hradu boli svätojurskí grói  až do vymretia rodu v roku 1526.  
V 17. storočí získal mesto Svätý Jur do správy Štefan Ilešházy, ktorý si v meste 
postavil renesančný kaštieľ.  Biely kameň tak dei nitívne stratil svoju funkciu 
a jeho majitelia sa v roku 1609 presťahovali do dnešného kaštieľa Pálf yovcov.  
V čase svojho vzniku bola pevnosť dobre viditeľnou dominantou. Na 
okolitých kopcoch rástol vinič. Dnes je už iba malebnou zrúcaninou, ktorú 
ukrýva hustý les a ku ktorej sa viaže niekoľko miestnych povestí.  

13

Slovanské (Veľkomoravské) 
hradisko
Slovanské (tzv. Veľkomoravské) hradisko vo Svätom 
Jure predstavuje najstaršie známe opevnenie na území 

mesta. Bolo sídlom, kam sa v čase nebezpečenstva utiekali celé generácie 
miestnych obyvateľov až do novoveku. Dnes pod nánosmi zeminy 
a vegetácie ukrytý,  zaujme návštevníkov impozantný včasnostredoveký 
obranný systém s rozlohou približne 8,5 ha (viac ako 12 futbalových 
ihrísk!). Pôvodné valy sú miestami vysoké 9 až 11 metrov. Hradisko sa 
stalo významným vojenským objektom osídleným miestnymi Slovanmi v
8. - 10. storočí,  čiže už pred vznikom Veľkej Moravy. Stála vojenská posádka 
poskytovala ochranu obyvateľstvu zo širokého okolia. Z obdobia osídlenia 
Slovanmi pochádzajú objavené základy zrubových domov s ohniskami, 
keramika, šperky, poľnohospodárske náradie, súčasti výzbroja a výstroje 
bojovníkov a jazdcov, a mnohé predmety dokazujúce spracovanie 
kovov, hrnčiarsku a tkáčsku výrobu. Neskoršie osídlenie hradiska 
v 13. - 14. storočí dokladujú  nálezy hlineného potrubia s cisternou na vodu, 
drevená palácová stavba  a murovaná brána. Predmety sa nachádzajú 
v zbierkach v archeologickom múzeu  Slovenského národného múzea 
a v Malokarpatskom múzeu v Pezinku.
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Kaplnka Panónsky háj
V roku 1946  bola pod veľkým zdravým dubom v Panónskom háji 
postavená drevená  kaplnka. O jej pôvode, či staviteľoch neexis-
tujú žiadne záznamy. Na priečelí kaplnky je vyrytý dátum 15. 8. 
1946. Predpokladá sa, že výstavbu kaplnky zrealizovali ľudia zo 
sústreďovacích táborov pre odsun z ČSR. O sanáciu kaplnky sa 

postaralo občianske združenie Panónsky háj. Obnovená kaplnka bola vysvätená 
počas rímsko-katolíckej svätej omše farnosťou  Sv. Jur  31. mája 2016.
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Stanica konskej železnice
Prvá konská železnica v Uhorsku viedla medzi Bratislavou 
a Trnavou cez mesto Svätý Jur. Vlastnilo ju 17 veľkostatkárov. 
Prvú časť trate Bratislava - Svätý Jur uviedli do prevádzky 
27. septembra 1840. Dva vozne ťahané dvomi pármi 

koní začali písať históriu železničnej dopravy na Slovensku. Zaujímavosťou 
je, že pôvodný návrh železničnej trate počítal s tým, že postupne pre-
pojí päť kráľovských miest, okrem Bratislavy a Trnavy aj Svätý Jur, Pezinok 
a Modru. Tento plán však neprijal  vtedajší modranský magistrát s odôvodnením, 
že železnica šíri „nemravnosť a hriech“ a nie je preto vhodné, aby viedla mestom. 
Projektanti museli nakoniec vytýčili trať tak, aby Modru obchádzala. Budova 
bývalej konskej železnice je majetkom Železníc Slovenskej republiky.

2

Kúria Zichyovcov
Budova dnešnej radnice patrí k reprezen-
tatívnym objektom Svätého Jura. Vznikla zrejme 
v 17. storočí spojením dvoch stredovekých domov. 
Zo 17. storočia sa pod dnešnou novogotic-
kou fasádou zachovala vo veľkom roz-
sahu kvalitná rytá renesančná  a maľovaná 

baroková výzdoba. Kúriu vlastnil v 18. storočí rod Illesházy, ktorý ju 
na  začiatku  19. storočia  predal Zichyovcom. Erb mesta, svätý Juraj 
bojujúci s drakom, bol na fasádu prenesený zrejme v rokoch 1863 – 65 kedy  
kúria prešla prestavbou  pre potreby mesta. Reliéf erbu pochádza zo 17. – 18. 
storočia. Novogotická prestavba objektu na radnicu sa realizovala  podľa 
návrhu Ignátza Feiglera ml. Budova  slúži Mestskému úradu od roku 1865, 
na nádvorí sídli vysunuté pracovisko Malokarpatského múzea v Pezinku 
- Literárne a vlastivedné múzeum so stálou expozíciou venovanou histórii 
mesta, ktorá vznikla už v roku 1937 vďaka miestnemu učiteľovi a zberateľovi 
historických predmetov Arpádovi Felcánovi.
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Kostol Najsvätejšej Trojice 
a kláštor rehole piaristov
Tento chrám v centre mesta bol postavený v rokoch 
1651 - 1654  pôvodne ako evanjelický kostol. V roku 
1674 prešiel do vlastníctva rehole pavlínov. V roku 
1686 ho prevzal rád piaristov, ktorý vybudoval pri 

kostole kláštor a prestížne gymnázium. Zohralo významnú úlohu vo vzde-
lávaní a študovali na ňom mnohé významné osobnosti (napr. Juraj Palkovič, 
Juraj Fándly,  Jozef Nižňanský, Eugen Suchoň, Alexander Zahlbruckner, Móric 
Beňovský a ďalší). V interiéri kostola sú umiestnené štyri oltáre. Hlavný, z 
roku 1695 zobrazuje scénu krstu Krista. Bočné oltáre, pôvodom z 18. storočia 
sú zasvätené sv. Krížu, Panne Márii a sv. Jozefovi Kalazanskému. Barokovú 
kazateľnicu zdobí socha mestského patróna sv. Juraja. Klasicistický organ 
vytvoril v rokoch 1796-97  majster Ján František Výmola. Nárožie budovy zdo-
bia slnečné hodiny, pôvodne namaľované mníchmi priamo na omietku. Sú z 
glazovanej keramiky z dielne akademického maliara Karola Drexlera, ktorý 
na nich vyobrazil vinohradnícke symboly. Označenie H-K-1986 pripomína 
priblíženie Halleyho kométy k Zemi.

Tento
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Synagóga 
Svätojurskí Židia žili v meste kontinuálne od roku 

1720 do roku 1942. Táto komunita bola veľká 
a významná a vo svojom religióznom živote nasledovala 

bratislavskú obec. Synagóga na Pezinskej ulici vznikla 
v roku 1876 vo dvore bývalej Jesenákovej kúrie, nazývanej 

Edelhof, rekonštrukciou staršej budovy z roku 1790.

Svätojurskí Židia kúriu rozšírili  a postupne v nej vznikli ješiva 
(škola), mikve (kúpeľ), bet hamidraš (modlitebňa), byty rabína, šocheta 
(rituálneho zabíjača zvierat) a šamesa (kostolníka).  Od polovice 20. storočia 
je budova synagógy v súkromnom vlastníctve a chátra. V roku 2016 bola 
vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku.
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Kúria Armbrusterovcov
  Pôvodný majiteľ ranorenesančnej kúrie Krištof   
Armbruster pochádzal zo sedmohradskej šľachtickej 

rodiny. Bol pokladníkom Uhorskej komory v Bra-
tislave, sprevádzal kráľovskú družinu na cestách do 

zahraničia, bol prekladateľom a autorom satirických 
básní. Kúria bola nepretržite od svojho  vzniku spojená s vi-

nohradníctvom a bola domovom niekoľkých generácií známych 
osobností mesta.  Objekt je dnes súkromným majetkom, prístupným verej-
nosti iba príležitostne. Ukrýva viacúrovňové pivničné priestory s valenými 
tehlovými klenbami, so zachovanou prešovňou a impozantným kladovým 
lisom z roku 1780.  Sú v nej pôvodné drevené sudy a obrovský sud „tank“, 
ktorého vnútro je vyložené sklom. Nad kamenným portálom zaujme pozornosť 
kamenný preklad s nápismi o obnovení kúrie po požiaroch v rokoch 1547 
a 1590.  V roku 1882 kúpil objekt hostinský Karol Kautz. Narodil sa v nej 
a lekársku prax tu až do konca života vykonával jeho syn, obľúbený a vážený 
občan mesta, lekár a i lantrop František Kautz. Ulica, kde sa objekt nachádza 
dnes nesie jeho meno. Víno dorábané v historickej pivnici je dodnes spracúvané 
potomkami Kautzovského rodu.  
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          Turna  a požiarna zbrojnica
Objekt Turna bol postavený v rokoch 1898-1899 na mestskom 
pozemku oproti kaštieľu Pálf yovcov. Za účelom tejto stavby 

bola zbúraná časť hradieb a jedna bašta. Budovu navrhol staviteľ 
Ján Döring z Modry ako mestskú telocvičňu pre potreby gymná-

zia rádu piaristov a ľudovej školy. Slávnostné otvorenie sa konalo 8. 
marca 1900. Po roku 1918 budovu využívali miestne pobočky Orla a Sokola a 
ochotnícky divadelný krúžok a slúžila obyvateľom na rôzne kultúrne podujatia. 
V 50. rokoch tu sídlil Socialistický zväz mládeže a v 90. rokoch bol objekt prebu-
dovaný na bar. V rokoch 2004-2005  Mesto objekt v spolupráci so vzdelávacou 
inštitúciou  Academiou Istropolitana Nova zrekonštruovalo a dnes v 
nej AINova prevádzkuje turistické Infocentrum 
a umeleckú galériu. Priestory slúžia 
ako kultúrne a vzdelávacie 
centrum. 

i

Mestské opevnenie
Neskororenesančné opevnenie mesta sa začalo budovať v 17. storočí 

ako ochrana pred vpádmi Tatárov a pred protikráľovskými povsta-
niami.  Bola to jedna z prvých výsad, ktoré mesto získalo po na-

dobudnutí statusu slobodného kráľovského mesta v roku 1647.  
Stavalo sa z miestneho lomového kameňa a ohraničilo 

trojuholníkový pôdorys mesta. Mestské hradby
pôvodne tvorili štyri hlavné brány, dve malé 

bránky, päť kruhových a deväť polygonálnych bášt. 
Hlavné brány boli zbúrané už v polovici 19. storočia. 

Najzachovalejšie úseky je však dnes možné vidieť  na severnej 
           a južnej strane, na uliciach Bratislavská a Pezinská, posledné dve malé 
bránky a bašta sú zachované na uliciach Letohradská a Pezinská.
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Zbrojnicu 
od roku 2016 
opäť užíva Dobrovoľ-
ný hasičský zbor, nadväzu-
júci na takmer 140-ročnú históriu 
dobrovoľného hasičstva v meste. Prvý dobrovoľný 
hasičský spolok bol založený v roku 1881, výstavba priľahlého skladišťa sa datuje 
do roku 1931 a veža so strážnicou tu stojí od  roku 1959.

Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie
Malebná kaplnka, ktorá sa vyníma nad cestou pred vstupom 
do Svätého Jura bola postavená v 15. storočí. 
Prvá písomná zmienka o nej však pochádza 
až z roku 1559. Medzi ľuďmi je známa 

ako „Pustý kostolík” vďaka svojej odľahlej polohe. 
Vedľa kaplnky sa nachádza stĺp s barokovou sochou Panny
Márie zo 17. storočia a v jeho blízkosti je kalvária. 
Keď v rokoch 1711 - 1712 zúril v okolí mor, tri 
obce - Svätý Jur, Vajnory a Rača dali spoločný 
sľub, že po šťastnom prekonaní epidémie 
poputujú spoločne každý rok na sviatok 
Nanebovzatia Panny Márie (15. augusta) 
k  „Pustému kostolíku” vzdať vďaku za 
záchranu. Táto púť sa koná dodnes.
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VINOHA DNÍCA  TA DÍCIA
Prvá písomná zmienka
Svätojurské vinohradníctvo sa poprvýkrát spomína v roku 
1278. Pestovanie viniča hroznorodého má v regióne však 
stáročnú tradíciu. Je známe, že tento spôsob využitia krajiny 
v okolí Sv. Jura bol výnosný už za čias Veľkej Moravy a obrába-
nie viníc v tomto regióne siaha pravdepodobne do oveľa 
skoršieho obdobia, čo potvrdzujú nálezy vinohradníckych 
nožov zo 7. storočia.

Krajina
Svätojurský chotár je vďaka strmým svahom s malými terasovitými viniciam, 
ktoré nebolo možné spojiť do veľkých celkov, ako napríklad v Pezinku či Mo-
dre, jedným z najzachovalejších celkov pôvodnej kultúrnej krajiny na Slovensku.  
Geológia krajiny poskytuje ideálne podmienky pre pestovanie viniča. Okrem 
priaznivej, prevažne južnej orientácie strání, s dostatkom slnečného žiarenia, sú 
to ľahké až stredne ťažké hnedozeme, vyvinuté na žulovom podloží. Klimatické 
podmienky sú vhodné obzvlášť na pestovanie bielych muštových odrôd.  Pri 
zakladaní viníc bolo potrebné vyklčovať lesy a prekopať pôdu. Odstraňovanie 
skál bolo pravidelnou činnosťou, ktorú po stáročia vykonávali celé generácie.  

O víne 
Svätojurské víno patrilo k uznávaným nielen v Uhorsku, ale vyhľadávali 
ho aj kupci zo vzdialenejšieho zahraničia. V priebehu storočí sa vo svä-
tojurskom chotári dopestúvalo víno s rôznymi prívlastkami a názvami. 
Za zmienku stoja napríklad tzv. Alant, víno dochutené bylinou oman 
pravý, vermut, šalviové víno, absintové víno, či tzv. pestré víno (Bund-
wein).  Kráľom vín bol však samotok, ktorý sa prvýkrát spomína v roku 
1612. Išlo o unikátne víno, podobné dnešným tokajským výberom. 

Tvrdilo sa o ňom, že má liečivú moc a že sa z neho za pô-
sobenia ohňa dá vyťažiť zlato. Svojho času 

patril medzi tri najlepšie vína v 
celom Uhorsku.  

Miestne víno sa stalo predmetom vedeckého bádania, či inšpiráciou literárnych 
diel. Vzácne je napríklad pojednanie O svätojurskom víne z pera polyhistora, 
encyklopedistu, pedagóga, evanjelického kazateľa Mateja Bela (1684-1749). 
Z novších publikácií svätojurskú vinohradnícku históriu precízne spracúvajú 
Dejiny písané vínom PhDr. J. Turcsányho a kolektívu autorov (2009).    

Súčasné vinohradníctvo 
V súčasnosti čoraz viac vinohradníkov obrába svoje vinice s dôrazom na 
zachovanie prirodzenej funkcie agro-ekosystémov. Medziradia sú za-
trávnené, obmedzené je hnojenie umelými hnojivami a na ochranu 
proti chorobám sa používajú iba povolené prípravky. Tento spôsob 
pestovania hrozna ovplyvňuje i tvorbu krajiny a trvalé udržanie bohatej bio-
diverzity l óry a fauny. V chotári dominujú štyri biele odrody viniča: Müller 
Thurgau, Rizling vlašský, Rizling rýnsky a Veltlínske zelené, vysadené zhruba 
na 70 % plochy. Modré muštové odrody - Frankovka modrá, Svätovavrinecké 
a André - zaberajú iba 10 %. plochy. Pestovatelia – zväčša rodinné i rmy – prezen-
tujú svätojurský terroir originálnymi vínami vysokej kvality.

Svätojurský vinohradnícky spolok
V meste dnes aktívne pôsobí približne tridsať vinárov, združených vo 
Svätojurskom vinohradníckom spolku. Viacerí členovia nadväzujú na 
dlhú rodinnú tradíciu. Historické podzemie mesta ukrýva niekoľko im-
pozantných pivníc, ktoré boli kedysi údajne poprepájané tajnými 
tunelmi. Degustácie, gastronomické a kultúrne podujatia sa tu konajú  
v starobylých pivniciach, moderných vinotékach, ale aj priamo vo vinohradoch, 
ktoré poskytujú krásny výhľad na mesto.  Vinice sú v súkromnom vlastníctve 
a vstup do nich je od polovice augusta do konca októbra zakázaný.

Vinohradnícky skanzen
Projekt Svätojurského vinohradníckeho spolku - Vinohradnícky skanzen 
prezentuje, propaguje a zachováva pôvodný spôsob pestovanie viniča 
a približuje návštevníkom cestu vína z vinohradu až na stôl.

Gaštanica 
V pustákoch medzi vinicami nájdeme mohutné 
niekoľkostoročné jedlé gaštany, ktoré boli po 
viniči najviac vysádzanou využiteľnou plodi-
nou.  Vysádzali sa tu aj ďalšie vzácne ovocné 
dreviny ako jarabina oskorušová, ktorú poznali 

už v staroveku a tureckí vojaci údajne pri sebe nosili sušené plody ako liek 
na zažívanie. Dula podlhovastá, príbuzná jabloni a hruške má zlatožlté plody 
s  tvrdou a silne aromatickou dužinou, ktoré sa dajú jesť surové až po 
zmrznutí, kedy zmäknú. Sú vynikajúcim zdrojom vitamínu C. Na okolitých 
lúkach rastú štyri druhy chránených divorastúcich orchideí. 
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Podhorský bukový les
Vyššie polohy a hrebene Malých Karpát pokrývajú typické 
porasty podhorských bukových lesov. Najvýraznejšie je 
v nich zastúpený buk lesný, rastú tu aj hraby a mies-
tami duby. Z bylín sa najčastejšie vyskytuje napríklad 
zubačka cibuľkonosná. Na skalnatejšom podklade ras-
tie v podraste papradiny javor horský. Vtrúsená bo-
rovica lesná svedčí o hospodárskej činnosti človeka. 

Okraje lesa skoro na jar zdobí medzinárodne chránený druh snežienka 
jarná. Na Slovensku dosahuje severnú hranicu hlavného rozšírenia. 
Okolitá príroda Sv. Jura bola odjakživa rajom pre botanikov, či zoológov. 
Pôsobili tu napríkld lichenológ európskeho významu A. Zahlbruckner alebo 
botanik J. Ľ. Holuby. Na kmeňoch stromov v Malých Karpatoch rástlo kedysi 
okolo 180 druhov lišajníkov. Väčšina z nich však vyhynula predovšetkým 
následkom znečisťovania ovzdušia. Veľký lupeňovitý lišajník jamkatec pľúcny 
dnes u nás rastie iba v 14 lokalitách a je zákonom chránený. Na hladkých 
bukových kmeňoch sa šíri nenápadná kôrovitá lekanora zelenkastá, ktorá je 
zasa voči okysľovaniu životného prostredia veľmi odolná. 
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Viničná rúna
Pestrosť malokarpatskej vinohradníckej krajiny dotvárajú 
kamenné valy – „rúny“. Vznikli naukladaním kameňov, ktoré 
zakladatelia viníc po stáročia vyberali z pôdy a hromadili na 

medziach pozemkov. Často dosahovali impozantnú rozlohu a výšku. 
Spodné časti rún sa spevňovali kamennými múrmi „scenkami“. 

Rozsiahle rúny hlboko v pásme dnešného lesa dodnes svedčia 
o pôvodnom rozsahu viníc. 

Vysoký vek rún dokazuje okrem iného napríklad 
aj výskyt skalných lišajníkov, ktoré rastú veľmi 

pomaly.  Práve na rúnach sa vyskytujú ich 
veľké exempláre. Rúny sú domovom 

vzácnych a ohrozených teplomilných 
rastlín a živočíchov. Žije tu  smarag-

dovozelená jašterica zelená, 

2

3

5

4

Pustáky
Na hranici lesa a vinohradov a často i hlbšie v lese vidno
ďalšiu zvláštnosť miestnej krajiny – „pustáky“ - dávno 
opustené vinice, ktoré v 19. storočí zničila fyloxéra 
(voška parazitujúca na koreňoch viniča), alebo ide 
o skalnaté a strmé miesta nevhodné pre vinohrad. 
V pustákoch boli často vysádzané vzácne ovocné stromy 

– mišpule, oskoruše, gaštany, dule a iné. Na okrajoch viníc sa budovali malé 
kamenné alebo drevené vinohradnícke búdy, ktoré slúžili vinohradníkom ako 
útočisko pred nepriazňou počasia, alebo ako prístrešok pre strážcu úrody. 
V pustákoch a pod terasovými stupňami viníc vyvierajú z puklín pramene, 
ktoré sú zachytávané vo vinohradníckych studničkách, ktoré  slúžili na 
pitie, zarábanie postrekov, či na namáčanie a zmäkčovanie  „pantu“ - trávy, 
používanej na viazanie viniča k „štekom“ (agátovým kolom). 
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zákonom prísne chránená užovka stromová, 
ktorá dosahuje impozantnú dĺžku 1,5 až 2 m.  
V trávnatom poraste opustených vinohradov 
rastie zákonom chránená vika sivá s modroi a-
lovým kvetom, ktorá je na Slovensku známa iba
z Malých Karpát, výlučne z oblasti medzi Bratislavou 
a Modrou.

Prvá písomná zmienka o Svätom Jure pochádza z roku 1209. Privilégiá 
slobodného kráľovského mesta získali jeho obyvatelia listinou 

Mateja Korvína v roku 1647.

Miestne vinohradníctvo sa po prvýkrát písomne spomína v roku 1278, 
no archeologické nálezy naznačujú, že vinohrady sa v okolí mesta obrábali 

už pravdepodobne o päť storočí skôr. Svätojurský samotok mal údajne 
liečivú moc a svojho času patril medzi tri najlepšie vína v Uhorsku.  

Slovanské (Veľkomoravské) hradisko, najstaršie známe opevnenie na 
území mesta, ktoré osídlili Slovania v 8.-10. storočí, malo rozlohu vyše 

12 futbalových ihrísk.

Najstaršou a najväčšou pamiatkou v meste je ranogotický 
rímskokatolícky farský kostol sv. Juraja (13. st.). Oltár z jemnozrnného 

vápenca, ktorý je jeho dominantou meria 6 metrov  a skladá sa z 
38 kamenných kusov. 

Renesančnú zvonicu (17. st.) pri kostole sv. Juraja pokrýva takmer 
12 tisíc drevených šindľov. 

Sv. Jur bol v roku 1990 vyhlásený za mestskú pamiatkovú rezerváciu 
– ako jedna z dvoch v bratislavskom kraji, so zoznamom vyše 

30 pamiatkových objektov.

Prvá konská železnica v Uhorsku medzi Bratislavou a Trnavou viedla cez 
Svätý Jur. Prvú časť trate Bratislava - Svätý Jur uviedli do prevádzky 

27. septembra 1840.

Pramene s alkalickou liečivou sírnatou vodou v blízkosti rezervácie 
Šúr boli známe od začiatku 17. storočia.  Navštevovala ich údajne aj Mária 

Terézia. Areál kúpeľov s 22 hosťovskými izbami a 14 kabínami v 50. 
rokoch minulého storočia niekoľkokrát vyhorel a stáročná sláva kúpeľov 
vyhasla. Zachariáš Teoi l Husty prírodovedec, bratislavský mestský lekár, 
zakladateľ „zdravotnej polície“ - predchodcu dnešnej sociálnej hygieny v 

Uhorsku napísal v roku 1793 stať Sírne kúpele vo Svätom Jure. 

Dejiny mesta Svätý Jur sú multikultúrne, multikonfesionálne
a mimoriadne bohaté na udalosti a zaujímavé osobnosti svetového 

významu so slovenskými, maďarskými, nemeckými, židovskými, 
či inými koreňmi. 

Kultúru mesta ovplyvnili príslušníci známych rodov Segner, Armbruster, 
Zichy atď. Na preslávenom gymnáziu rádu piaristov študovali medzi 
inými básnik a prekladateľ Juraj Palkovič, bernolákovský básnik, kňaz 

a včelár Juraj Fándly, autor známych historických románov Jozef 
Nižňanský, skladateľ Eugen Suchoň, botanik Alexander Zahlbruckner, 

vojak a cestovateľ – kráľ Madagaskaru  Móric Beňovský, zakladateľ 
Malokarpatského múzea v Pezinku, maliar František Karol Meissel 

a mnohí ďalší. 

Vedeli 
ste, že ...

Mladý básnik a i lozof 
Juraj Peucker (1650 − 

okolo 1710), syn miestneho 
evanjelického farára, študent 

slávnych  univerzít v Jene a 
Wit enbergu napísal v roku 1679 poému 

Óda na Svätý Jur a venoval ju vtedajšej 
rade mešťanov. V roku 2015 dala Berlínska 

národná knižnica jedno vydanie pre svoj archív 
zdigitalizovať a vôbec prvý slovenský preklad poémy 

vyšiel vo Svätom Jure v tom istom roku.

Zo Svätého Jura pochádzal aj Ármin Vámbéry (1832 – 1913) -  
zakladateľská osobnosť modernej európskej orientalistiky. Ovládal takmer 

všetky európske a viaceré orientálne jazyky. Ako potulný derviš prešiel 
celú strednú Áziu, pôsobil ako poradca britskej kráľovnej Viktórie a údajne 
inšpiroval Brama Stokera k napísaniu slávneho románu Dracula, v ktorom 

sa objavuje aj ako predobraz jednej z postáv – profesor Van Helsing.

Polyhistor, architekt, matematik, geodet, kartograf, vodohospodár, staviteľ, 
pedagóg, medirytec, prvý slovák s titulom inžiniera a učenec svetového 

významu Samuel Mikovíni (1700? - 1750?) vytýčil vo Svätom Jure  
jeden zo šiestich bodov svojej trigonometrickej siete. Na základe nej 

zostavil mapu celého Uhorska. Mikovíni sa v roku 1727 vo Sv. Jure oženil.

Mikovíni bol blízkym priateľom a spolupracovníkom jedného z najväčších 
uhorských učencov 18. storočia Mateja Bela (1684 −1749), ktorý 

okrem iných diel mimoriadneho významu napísal slávne pojednanie O 
Svätojurskom víne, ktoré považoval za jedno z najlepších v Uhorsku.

 

Rabín Moše Schreiber, známy ako Chatam Sofer (1762 −1839) 
viedol bratislavskú ješivu (židovskú školu) 33 rokov a v čase jeho 

pôsobenia bola považovaná za jedno z najdôležitejších centier tradičného 
židovského vzdelania v Európe.V roku 1809, počas napoleónskeho 

obliehania Bratislavy, sa rabín utiahol do Svätého Jura a napísal tu svoju 
autobiograi ckú prácu Kniha pamäte, pôsobil v miestnej syngóge a 

navštevoval tunajšie sírnaté kúpele.

Vo Svätom Jure sa oženil aj maliar gróf Fridrich Karl von Scheidlin 
(1822 − 1913), po ktorom je nazvaná záhrada, ktorú maliar vlastnil a 

neskôr daroval mestu. Slovenská národná galéria má vo svojich zbierkach 
vyše 300 von Scheidlinových diel.

Horáreň sa nachádza v lokalite Biely kríž v Ma-
lých Karpatoch a je súčasťou pútnickej cesty do 
Marianky. Predstavuje križovatku turistických 
chodníkov, cyklotrás a je v súčasnosti  obľúbeným 

miestom turistického oddychu. Datovanie výstavby nie ja známe, ale podľa 
architektúry a dochovaných fotograi ckých záznamov si horáreň dali postaviť  
Pálf yovci. Vek objektu sa odhaduje na viac ako 150 rokov.

Horáreň Biely kríž

Wiegerova vila
Objekt na úpätí Malých Karpát nad 
mestom postavil v roku 1921 vinár 
Wieger. Po jeho smrti vilu s pozemkami 
odkúpila rodina Kestnerovcov, ktorej ju 
v roku 1940 odobrali Karpatskí Nemci. 

O dva roky neskôr stavbu rozšírili o jedno krídlo, ktoré slúžilo ako liečebňa 
pre dôstojníkov. Podľa kroniky mesta bola prístavba realizovaná ľudskou 
reťazou, ktorá si tehly a stavebný materiál podávala od kostola Najsvätejšej 
Trojice až po vilu. Po 2. svetovej vojne slúžil objekt ako sirotinec, v 50. 
a 60. rokoch ako internátna škola pre 72 dievčat Železničiarskeho učilišťa. 
Do pádu komunizmu vilu vlastnili viaceré podniky a i rmy a slúžila na 
rekreačné či vzdelávacie aktivity. Od 80-tych rokov chátrala a rekonštrukcie 
sa dočkala až v roku 2014 vďaka súčasnému majiteľovi.  Objekt získal 
Ocenenie za príkladnú obnovu.

                 Evanjelický kostol
         Dnešný evanjelický chrám si veriaci mohli postaviť    
   až po vyhlásení Tolerančného patentu Jozefa II. 

         Vznikol prestavbou meštianskeho domu, ktorý cirkev 
získala od významnej rodiny Segnerovcov. V roku 1783 

prebudovali jeho dvojpodlažný dom na faru, školu a modlitebňu. 
Vežičku, ktorá dom pôvodne zdobila odstránili. Dnešná zvonica bola 

pristavená až v roku 1968. Nad vstupnou bránou z Prostrednej ulice je pamätná 
tabuľa pripomínajúca vysvätenie kostola. Zaujímavosťou je, že oltár kostola sa 
skladá z dvoch častí – pôvodný drevený oltár z konca 18. storočia je doplnený 
obrazom z roku 1878. Na evanjelickom cintoríne umiestnenom za mestskými 
hradbami (dnes na Krajinskej ceste) sa nachádzajú štyri renesančné kamenné 
náhrobníky a hrobka rodiny Segnerovcov - kultúrne pamiatky.
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Dubovo - hrabový les
Malokarpatské lesy v blízkom okolí sídiel sú 
výrazne poznačené činnosťou človeka. V týchto 
miestach už od stredoveku prevládali vinice 
a les sa tu obnovil až v 19. storočí. V okolí mesta 
sa vyskytuje dub zimný, hrab obyčajný, ale aj lipa 
malolistá. Na kmeňoch stromov rastú viaceré 

nápadné lupeňovité lišajníky. Na okraji lesa rastie zákonom prísne chránená 
rastlina listnatec jazykovitý, ktorý patrí k najzaujímavejším druhom l óry 
Slovenska a rastie len v Malých Karpatoch medzi Bratislavou a Častou. 
Obrázok listnatca tvorí súčasť znaku CHKO Malé Karpaty. 
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Raritou z ríše hmyzu je prísne chránený zamatovo-
sivý chrobák fúzač alpský. Kresba na jeho krovkách – 
čierne priečne pruhy – je veľmi premenlivá, opísaných 

bolo viac ako sto rôznych foriem. Malokarpatské bučiny 
sú známe najbohatším výskytom fúzača v rámci celého 

Slovenska. Ďalší zákonom chránení obyvatelia tohto ter-
itória sú salamandra škvrnitá a rosnička zelená. Nad pusták-

mi občas krúžia dravé vtáky - myšiak lesný s rozpätím krídel 
okolo 150 cm a veľmi pekne sfarbený sťahovavý sokol lastovičiar. 

Oba sú zákonom chránené. Z vysokej zveri možno zriedkavejšie 
zazrieť mul óna obyčajného, srnu hôrnu, daniela škvrnitého, či 
diviaka lesného.

Alexander Zahlbruckner (1860 − 1930), ktorý okrem iného istý čas 
pôsobil aj ako riaditeľ Prírodovedeckého múzea vo Viedni každé leto 
organizoval v Malých Karpatoch a v Šúre vychýrené medzinárodné 

botanické exkurzie. Zúčastňovali sa na nich renomovaní vedci z celej 
strednej Európy, Švédska, Nórska, Japonska, Nového Zélandu, či USA. 

Jeho 10-zväzkový Všeobecný katalóg lišajníkov je dodnes nenahraditeľným 
zdrojom vedeckých informácií. 

Rodný dom A Zahlbrucknera stokí na Prostrednej ul. č. 31

V meste sa narodilo, žilo, či pôsobilo veľa osobností európskeho významu:  
zakladateľ slovenského animovaného i lmu  Viktor Kubal, svetoznámy 
šperkár Anton Cepka, jeden z najvýznamnejších slovenských maliarov 
Ferdinand Hložník, maliar a textilný výtvarník Karol Drexler,  jeden 

z navýznamnejších slovenských insitných maliarov Jozef Lackovič, 
kariéru herca v miestnom ochotníckom divadle začínal Michal 

Dočolomanský, spisovateľ a učiteľ Peter Jilemnický, známy prozaik 
Ľudo Zúbek, spisovateľ František Hečko v románe Červené víno čerpal 

inšpiráciu a námety aj zo života vo Svätom Jure.

Obr. 60. Mapa pre turistov.

Svätojurské
ohlasy

Občasník obyvateľov Svätého Jura číslo 1/2015, ročník XV., nepredajnéŠtvrťročník obyvateľov Svätého Jura číslo 2/2017, ročník XVII., nepredajné

O
23. 6. 2017 o 17.30 hod. 

AINova, Prostredná 64, Svätý Jur 

Program otvorenia:
 

17.30 – 19.00 | AINova – Infocentrum

Renesančný Svätý Jur  
Matej Korvín, Beatrix Aragónska a gróf Ján zo Sv. Jura a Pezinka - Renesančné 
pytačky - etuda divadla Labris, hudobný sprievod Kristína Koneval (violončelo), 
Peter Koneval (cornamusa)

Svätý Jur na starých pohľadniciach a fotograiách  
Prezentácia knihy M. Nosála

Vernisáž výstavy: Marián a Tomáš Polonskí  

Maľba, socha, bronz 

 

19.30 – 20.30 | Farský kostol sv. Juraja

Musica Minore: W. F. Bach – Ouvertura g moll, M. Petrík Concerto grosso č.1 
(na melódie piesní od skupiny Elán), A. Corelli – Sonáta g moll op. 5, č. 12  
“La Folia” (verzia pre violu a Bc.), O. Respighi – Antické tance a spevy, suita č. 1  

 

21.00 – 23.00 | Renesančný dom (ul. Horné predmestie 12)

3 x Renesančný Svätý Jur: vernisáž kolektívnej výstavy  
3 fotografov Boris Németh, Roman Ferstl, Stano Jendek  

Otváracia party: Boleslav Boška, 4. fotograf v koži DJ-a. 

Degustácia svätojurských vín

Academia Istropolitana Nova a Mesto Svätý Jur 
si Vás dovoľujú pozvať na otvorenie

4. ročníka festivalu inšpirovaného vínom a krajinou

Hlavný organizátor:        Spoluorganizátor: Podujatie sa koná s inančou podporou:  

Partneri: Mediálni partneri: 

Stretnutie 

s primátorom mesta

Všetkých občanov mes-
ta pozývam na spoločné 
stretnutie, ktoré sa uskutoč-
ní dňa 28.6.2017 (streda) 

od 17:00 do 19:00 vo veľkej zasadačke 
budovy Mestského úradu. Na tomto 
stretnutí sa môžete opýtať na všetko, 
čo Vás trápi, môžete predniesť svoje 
podnety, námety, či pripomienky.

Šimon Gabura
Na stavbe novej telocvične sa pracuje každý deň. O tom, ako pokračujú práce 

sa dočítate aj v otázkach primátorovi na druhej strane. 

2 Svätojurské ohlasy

Kedy mesto opraví ihrisko 

Kozmonautov?

-

-
ných pre oddych detí, ale aj 
všetkých občanov. Tento rok 
mesto opravuje ihrisko Le-

-

Kozmonautov určite príde 
správny čas. Avšak 
moja idea je riešiť 
celú zónu Kozmo-
nautov. Nielen det-
ské ihrisko medzi 
Kozmonautov 5, 6, 

priestor nachádza-

Kozmonautov 11, 

treba povedať, že 
mesto momentálne 

nového zeleného 
parkoviska práve 

 

zmizla jedna fontánka 

Mňa osobne tiež zdravo hne-

hlavne preto, že nemáme 
-

Bratislavskej vodárenskej spo-
ločnosti (BVS). Problém začal 

-
tánka poškodená našimi tiež 
spoluobčanmi. BVS ju zde-

-

To bohužiaľ trvá už niekoľko 

-
cii nám bola sľúbená montáž 

-

bude fontánka spustená. To 
by malo byť (podľa tvrdení 
BVS) každým dňom. 

nejaké obrazy. To zakúpilo 
mesto?
Budova Mestského úradu je 

národná kultúrna pamiatka, 
ktorú postupne vynovujeme 

-

občasne oživiť priestor inšta-
láciou tematických výstav. 

úradu inštalovaná výstava ob-
-

občana Františka Guldana.

Bude novú telocvičňu vyu-
žívať aj verejnosť?
Toto je asi najčastejšia otáz-

stretávame. Nová telocvičňa 

Vo vnútri sa dokončujú sta-

-
sledne verím, že prídeme ku 
kolaudácii. Verím, že toto 

-
väčšou pravdepodobnosťou 
vybuduje, resp. opraví plot 

-
-

ve Základnej školy, ktorá ju 
-

moškolskej činnosti využívať 

bude telocvičňa prístupná pre 
verejnosť – pre športovú čin-
nosť našich občanov.

-
skom autobuse pre deti 

Neštich. Ministerstvo spus-
tilo pilotný program, má Jur 

-
lebných plánoch bol nazna-
čená aj táto možnosť, obno-

mikrobus, keďže vieme, aké 

-
jektu ministerstva školstva 
týkajúceho sa školských auto-
busov nezapojí. Nemyslím si, 
že by sme splnili podmienky, 
takže by sme nemali šancu 
uspieť. Zároveň treba pove-

nejazdí práve preto, že nedo-
kážeme za-
bezpečiť jeho 
prejazdnosť. 
Ak by sa 
tento prob-
lém vyriešil 
Slovak Lines 
je priprave-
ný operatív-
ne obnoviť 
p r e v á d z k u 
„ jur ských“ 
spojov až 

-
nej ulici.  
Mesto ale 
plánuje za-
kúpiť men-
ší autobus. 

Členom mest-
skej rady sme už aj zabezpečili 

Ak by tento návrh bol schvá-

-
nu autobusovú dopravu" 

vstupné náklady predpokla-
-

Inak povedané, pri súčasnom 
nastavení hospodárenia mes-
ta to bez väčších problémov 
zvládneme.

Vy sa pýtate, primátor odpovedá
-

veďami. Pripomíname, že pýtať sa môžete kedykoľvek mailom 
-

du.

Vo vnútri telocvične sa dokončujú stavebné práce.

Obr. 61–62. Noviny mesta Svätý Jur.
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8. doTAzníK

Vytvorila som dotazník, ktorý je zameraný na súčasný stav vizuálnej identity v meste. Pomo-

cou tohto dotazníku som chcela zistiť, ako občania vnímajú mesto Svätý Jur a či vôbec vnímajú, 

že mesto potrebuje jednotnú vizuálnu identitu. 

dotazník obsahoval 15 otázok na ktoré odpovedalo celkovo 46 respondentov. Avšak počet 

odpovedí sa pri každej otázke mierne líši. dotazník som zdieľala na sociálnej sieti Facebook  

a posielala niekoľkým vybraným osobám cez mail. dotazník bol anonymný a určený pre všetky 

sociálne kategórie občanov mesta Svätý Jur. Odpovede z dotazníku chcem zohľadniť pri tvorbe 

praktickej časti mojej bakalárskej práce. Niekoľko odpovedí v podobe grafov uvádzam nižšie. 

1. Do akej vekovej skupiny patríte?

46 odpovedí

2. Myslíte si, že mesto Svätý Jur potrebuje vizuálnu identitu?

46 odpovedí
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Vinohradníctvo

História

Gotický kostol Sv. Juraja

Chránená prírodná rezervácia Šúr

Malé Karpaty

Svätý Juraj
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7. Aký je pôvodný erb mesta Svätý Jur? Vyberte z možností:

46 odpovedí
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Drevená zvonica

Gotický kostol sv. Juraja

Terasovité vinohrady

Chránená prírodná rezervácia Šúr

Hradby mestského opevnenia

Kostol sv. Trojice

Priaristický kláštor

Ambrusterova kúria

Kúria Zichyovcov

Prvá konská železnica v Uhorsku

Evanjelický kostol

Pustý kostolík

39

39

29
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9. noVá VizuálnA idenTiTA SVäTého JuRA

hlavným cieľom vytvorenia vizuálnej identity je zlepšenie prezentácie a propagácie mesta 

hlavne v oblasti cestovného ruchu, kultúry, vinárstva a športu. Cieľom je aj sprehľadnenie vzťahov 

medzi jednotlivými zložkami mesta a zlepšenie komunikácie smerom k občanom. Vo svojom 

návrhu chcem aby mesto pôsobilo ako moderné a aktívne sa vyvíjajúce. Vizuálnu identitu som 

sa snažila navrhnúť tak, aby bola moderná, originálna, nadčasová a najmä funkčná. Tiež som sa 

chcela do nej vniesť prehľadnosť a jednoduchosť. 

9.1 logo 

Keďže mesto nemá svoje logo, ale ako logo využíva svoj erb, rozhodla som sa vytvoriť značku, 

ktorá by pôsobila nadčasovo a jednoducho. Pri tvorbe nového loga som riešila základnú otázku, či 

by malo logo vychádzať zo súčasného erbu mesta a teda odkazovať na svätého Juraja, po ktorom je 

mesto pomenované, alebo sa viac zamerať na to, čím je mesto typické – víno a vinohrady. zaujal 

ma tiež trojuholníkový pôdorys mesta. Po mnohých návrhoch som dospela k dvom variantám 

loga. Prvá varianta je tvorená typograficky a písmeno „A“ predstavuje trojuholníkový tvar mesta 

s hlavnou cestou, ktorá prechádza cez mesto. druhá varianta loga vychádza z erbu a vo výraznej 

štylizácií predstavuje sv. Juraja na koni ako kopiou zabíja draka. 

Výber výsledného loga padol na druhú variantu so svätým Jurajom. logo má však ešte druhý 

skrytý význam, ktorý nieje poznať hneď na prvý pohľad. Celé logo vychádza z pôdorysu mesta  

a teda všetky linky predstavujú nejakú časť mesta. Najhrubšia línia predstavuje hlavnú dopravnú 

tepnu, ktorá prechádza cez mesto z Bratislavy do Pezinka. Kolmo na ňu je najdlhšia priamka, 

ktorá predstavuje dlhé námestie, ktoré sa ťahá stredom mesta. linky po boku kopírujú pôdorys 

mestských hradieb, ktoré sa nachádzajú po obidvoch stranách mesta. zmnožené linky vyjadrujú 

vinohradnícky charakter prímestskej krajiny. Na záver kruh, ktorý je zároveň hlava svätého Juraja, 

označuje umiestnenie gotického kostola. logo má teda dva významy, predstavuje patróna mesta 

a zároveň kopíruje reálny pôdorys najvýznamnejších prvkov Svätého Jura. 

SVÄTÝ
JUR

Obr. 63. Dve výsledné varianty loga.
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logo má výrazný lineárny charakter, ktorý uplatňujem v celej vizuálnej identite. logo je 

konštruované tak, aby bolo funkčné aj pri malých veľkostiach a mohlo sa aplikovať na rôzne ma-

teriály. Farebnosť loga vychádza zo súčasného erbu, ktorý používa farby: modrú, bielu a čiernu. 

Túto kombináciu farieb využívam v celej vizuálnej identite, čím dosahujem veľmi jednotný, 

ucelený, prehľadný a čistý estetický charakter. V logo manuáli je presne zadefinovaná ochranná 

zóna loga, ďalej príklady zakázaných riešení, povolené farebné varianty a minimálna veľkosť loga. 

základné logo je vertikálneho formátu – obrazová časť je hore a pod ňou je názov mesta. 

Toto usporiadanie loga sa používa vo väčšine prípadov. Na miestach, kde sa zvislý formát loga 

nehodí, alebo by bol nefunkčný, je možné použiť doplnkovú horizontálnu verziu. 

Obr. 65. Zadefinovanie farebnosti.

CMYK: 99, 96, 0, 1
RGB: 48, 44, 134
PANTONE: 2746 C / 280 U
HEX: #302C86 

CMYK: 0, 0, 0, 0
RGB: 255, 255, 255
HEX: #FFFFFF

CMYK: 0, 0, 0, 100
RGB: 0, 0, 0
HEX: #000000

Obr. 64. Logo kopíruje pôdorys mesta.
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Vertikálnu aj horizontálnu variantu loga je možné použiť so štítom v pozadí. Táto verzia 

charakterizuje erb, preto aj tvar štítu vychádza z mestského erbu. Túto variantu loga je možné 

používať napríklad v oficiálnych mestských tlačovinách ako sú vizitky a hlavičkový papier. Tiež 

je možné ju použiť na miestach kde by logo príliš splývalo s pozadím. Všetky uvedené varianty sú  

zadefinované v logo manuáli aj v čiernobielej verzii. 

Obr. 68. Doplnkové verzie loga so štítom.

Obr. 67. Doplnková horizontálna verzia loga.

Obr. 66. Finálna podoba loga – základná verzia.
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9.2 Typograia

Pri výbere písma do loga som prihliadala na viacero aspektov. Podstatné pre mňa bolo 

aby písmo korešpondovalo s obrazovou časťou loga, takže som hľadala písmo ktoré pozostáva  

z hranatých tvarov. Pri výbere som prihliadala na kvalitnú konštrukciu písma, moderný, jedno-

duchý vzhľad. dôležité bolo aby písmo obsahovalo všetky diakritické znamienka, ktoré sa pou-

žívajú v slovenčine. Napokon som zvolila písmo Montserrat, ktoré odpovedalo vyššie uvedeným 

parametrom. Písmo obsahuje mnoho rezov, avšak v rámci loga som pracovala s rezom písma 

Montserrat Bold. 

Tento typ písma využívam aj naďalej v celej vizuálnej identite. zo všetkých rezov písma 

Montserrat som vybrala desať vyššie uvedených. zdroj použitého písma je Google Font, je teda 

možné využívať ho aj na tvorbu webových stránok a mobilných aplikácií. 

9.3 Administratívne tlačoviny

V rámci vizuálnej identity som navrhla tlačoviny pre komunikáciu mesta s občanmi. Spadá 

sem pečiatka, hlavičkový papier, obálka a vizitky. Všetky tieto tlačoviny využívajú zadefinovanú 

grafiku, písmo a farebnosť. Grafika je obohatená o jednoduchý dekoratívny prvok, ktorý vychá-

dza z loga. 

Obr. 69. Použitý font.

Montserrat Bold MONTSERRAT BOLD

Montserrat ExtraBold MONTSERRAT EXTRABOLD

Montserrat Regular MONTSERRAT REGULAR

Montserrat Italic MONTSERRAT ITALIC

Montserrat Medium MONTSERRAT MEDIUM

Montserrat Medium Italic MONTSERRAT MEDIUM ITALIC

Montserrat Semibold MONTSERRAT SEMIBOLD

Montserrat Semibold Italic MONTSERRAT SEMIBOLD ITALIC

Montserrat Light MONTSERRAT LIGHT

Montserrat Light Italic MONTSERRAT LIGHT ITALIC A Á Ä B C Č D Ď E É F G H I Í J K
L Ĺ Ľ M N Ň O Ó Ô P Q R Ŕ S Š

T Ť U Ú V W X Y Ý Z Ž

a á ä b c č d ď e é f g h i í j k
l ĺ ľ m n ň o ó ô p q r ŕ s š

t ť u ú v w x y ý z ž

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

?!#&@%*€${}[]()/„“.,+

Obr. 70. Pečiatka.
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Obr. 72. Obálka DL.

Obr. 71. Hlavičkový papier.
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9.4 Piktogramy

Vytvorila som sériu piktogramov na všetky historické pamiatky vo Svätom Jure. Pri tvorbe 

som vychádzala z charakteru loga. Pracovala som s ostrými líniami, ktoré sú od seba oddelené, 

podobne ako v logu. Piktogramy sú konštruované pomocou štvorcovej siete a sú čitateľné aj  

v zmenšenej veľkosti. Slúžia na aplikáciu do brožúr, informačného a do orientačného systému 

mesta. 

Obr. 74. Vizitky mesta.

Obr. 73. Merkantilné tlačoviny.
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9.5 Brožúra pre turistov

Pre návštevníkov mesta som vytvorila brožúru s mapou mesta. Grafické spracovanie bro-

žúry sleduje stanovenú vizuálnu identitu. Používa zadefinovanú farebnosť. Brožúra obsahuje 

sériu piktogramov historických pamiatok s krátkym textom k danej pamiatke. Ďalej obsahuje 

zoznam kaviarní, reštaurácii, vinárstiev a iných dôležitých informácii pre návštevníkov mesta. 

Samozrejme obsahuje mapu mesta, kde sú zaznačené všetky pamiatky. Textové informácie boli 

použité z existujúcej brožúry. 

Obr. 75. Séria piktogramov historických pamiatok.

Obr. 76. Brožúra pre turistov.
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 9.6 orientačný systém

Navrhla som sériu informačných nosičov do mesta s použitím piktogramov historických 

pamiatok. Orientačný systém by využíval smerovky natočené k cieľu, ktoré by boli viditeľné  

zo všetkých strán. Vytvorila som jednoduché riešenie s prehľadnou grafikou. 

Obr. 77. Návrh na orientačný systém do mesta.
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9.7 Propagačné predmety

Vytvorila som návrhy na propagačné predmety mesta, ktoré by si mohli návštevníci zakúpiť  

v Infocentre. Navrhla som tričko, tašku a drobné suveníry, ktoré by odkazovali na charakter mesta. 

Tieto predmety sú navrhnuté tak, aby rešpektovali stanovenú vizuálnu identitu. 

Obr. 79. Návrhy na tašky.

Obr. 78. Návrhy na tričká.
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Obr. 80. Návrh na mikiny.

Obr. 81. Hodinky. Obr. 82. Obal na smartfón.

Obr. 83. Papierové tašky.
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Obr. 84. Papierové poháriky.

Obr. 85. Čajové šálky.
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Obr. 86. Darčeková etiketa na svätojurské víno.
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záVeR

Mojím cieľom bolo vytvoriť pre mesto jednotnú vizuálnu identitu, ktorá by bola funkčná, 

univerzálna a ľahko aplikovateľná. dávala by ucelený pohľad na mesto, na jeho orientačný sys-

tém, aktivity. K lepšiemu pochopeniu problematiky mi pomohlo štúdium vizuálnych identít 

rôznych miest. Vzájomne som porovnávala vizuálny štýl veľkých, stredných a malých miest,  

v zahraničí a na Slovensku. Na spoznanie charakteristiky Svätého Jura som si naštudovala histó-

riu mesta, aktivity občanov v oblasti kultúry, podnikania, športu a ochrany životného prostredia  

a zmapovala súčasný stav vizuálnych prvkov v meste. Výrazne mi pomohli aj odpovede z dotaz-

níku, ktoré mi poskytli pohľad občanov na mesto. 

Na základe týchto poznatkov som vytvorila vizuálnu identitu mesta. Jednou z najdôležitejších 

častí mojej bakalárskej práce považujem tvorbu loga, ktorému som venovala najviac času. Od 

loga som následne odvíjala všetky prvky vo vizuálnej identite. Vytvorila som sériu piktogramov, 

návrh na merkantilné tlačoviny, brožúru pre turistov s mapou mesta a propagačné predmety. 

Súčasťou vizuálnej identity je aj logo manuál, ktorý deinuje prácu s logom. 

Vzhľadom na naštudované poznatky som zistila, že tvorba vizuálnej identity pre mesto je 

veľmi obšírna a okrem riešení ktoré som spracovala je možné vizuálny štýl uplatniť aj na archi-

tektonické prvky v meste ako napríklad: orientačný systém v mestských budovách, autobusové 

zastávky, nosiče na plagáty, mestská tribúna a podobne. Pre zjednotenie vizuálneho štýlu mesta 

by bolo vhodné vyriešiť aj logá mestských organizácií. Veľkú pozornosť by si zaslúžila webová 

stránka mesta, poprípade mobilná aplikácia pre turistov. 

Celú bakalársku prácu hodnotím pre mňa ako veľmi prínosnú. lepšie som pochopila záko-

nitosti tvorby vizuálnej identity a bližšie som spoznala svoje mesto. 
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