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ABSTRAKT
Práce se zab vá zhodnocením a porovnáním vizuálních styl v znamn ch kulturních
institucí v eské republice (Národní divadlo v Praze, Národní galerie v Praze, Mstská
knihovna v Praze, Umleckoprmyslové museum v Praze, Moravská galerie v Brn,
divadlo Rokoko), zji uje v voj a souasn

stav vizuální prezentace v ti tné podob.

V znamná ást práce se pak vnuje internetov m prezentacím a jejich funkcím.
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ABSTRACT
The work deals with corporate design evaluation and comparison of important
cultural institutions in the Czech Republic (National Theatre in Prague, National Gallery in
Prague, Municipal Library in Prague, Museum of Decorative Arts in Prague, Moravian
Gallery in Brno, Rokoko Theatre). The work monitors development and contemporary
situation in printed presentations. The significant part of the work is devoted to internet
sites and their functions.
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ÚVOD
V této práci bych rád ze svého pohledu zpracoval problematiku vizuálních styl
kulturních institucí v eské republice. Kulturní instituce a jejich vystupování pro m
pedstavují problematiku související s mou praktickou ástí bakaláské práce (vizuální styl
Mstské knihovny v Nové Pace). Dále m pak k tomuto tématu vede neut en stav
vt iny vizuálních styl (pokud jsou vbec aplikované do praxe) v eské republice.
Jedním z cíl této práce by pak mlo bt pedstavení dle mého hodnocení kvalitních
vizuálních styl a porovnání s jejich pedchdci a mén zdailmi souasníky.
Téma jako takové nebylo dosud zpracováno v rozsahu odpovídajícím jeho
záva nosti. Dotkla se jej snad jen bvalá kolegyn Helena Kuerová ve své bakaláské
práci z roku 2004, cílem její práce v ak byl spí e obecn popis pojmu corporate identity se
strunou návazností na konkrétní typy kulturních institucí. Dále bych se v této práci chtl
zamit na webové prezentace tchto institucí. Pesto e internet je ji

v pomrn

pokroilém stádiu rozvoje a pístup k nmu je dnes ji veejnosti zcela oteven, ve
vizuálních stylech a corporate identity se stále píli grafik touto problematikou nezabvá,
i kdy se jedná o jedny z nejsledovanj ích a nejdostupnj ích prezentací dne ka. Kvalita
webovch prezentací kulturních institucí je o to dle itj í, proto e slou í ke vzdlávání
a kultivování velmi irokého okruhu u ivatel.
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CORPORATE IDENTITY
V této ásti se zamím na strun úvod do pojmu corporate identity. Existuje

nkolik definicí corporate identity, v praxi nám v ak staí vdt, e CI je souborem
prostedk reagujících na souasnou situaci (Corporate design, Corporate communications,
Corporate culture, Produkt), které mají za cíl podporovat jednotné vystupovaní organizace
ped veejností i ped vnitními subjekty organizace, co nemá za úkol nic jiného, ne
zlep ení ekonomického stavu, popularity organizace nebo obojího najednou. V souasné
dob se v ak m e zdát, e corporate identity je podceována a z tohoto prostedku se
stává pouh módní trend nahrazující skutenou snahu zalenit tyto pricipy do fungování
spolenosti. Proto e popis celé corporate identity je nad rámec této práce, zamím se
pouze na ásti této problematiky související s corporate identity, tedy jednotnm vizuálním
stylem s ohledem na kulturní instituce.

1.1 Jednotn vizuální styl
V dne ním informaním a vizuálním balastu se unavené oko diváka stále he
orientuje, to je dáno neustále rostoucím mno stvím více i mén upravench informací
a tlakem na jejich vstebávání. To je pravdpodobn umo nno masovm roz íením
vpoetní techniky, snadnou dostupností profesionálních grafickch softwarovch balík
laické veejnosti a pesvdením, e zvládnutím technickch dovedností se z poítaového
operátora stáva profesionál oboru. S klesající pehledností klesá i zájem diváka o sledování
pedkládanch informací. Ke kompenzaci tchto problém si lidstvo vyvinulo nerznj í
mno ství pomcek a u se jedná o mapy, orientaní systémy, jídelní lístky i jízdní ády.
Nadazenm prvkem tmto pomckám je pak tzv. jednotn vizuální styl, jeho úelem je
udr et ád, jednotu a alespo uritou míru estetiky v tomto chaotickém prostedí. Jinm
jeho primárním úkolem je pak odli it jeden vizuální systém od jiného, co opt slou í ke
zlep ení pehlednosti. Vizuální styl by ml jednoznan vyjadovat zamení organizace
a ml by vyhovovat i jejím dlouhodobm cílm.
Takov vizuální styl spluje základní po adavky a má anci na úspch. Funkce
jednotného vizuálního stylu je v ideálním pípad popsána v tzv. design manuálu, aby
nedo lo k její deformaci nebo poru ení. Design manuál je souborem vizuálních prostedk,
které spoluutváejí jednotn vizuální styl organizace. Jeho základními souástmi jsou
vyobrazení a slovní popisy znaky, barev, písem, rastru a jinch doplk jako jsou
architektonická e ení a jiné speciální aplikace.
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1.1.1 Znaka
Znaka je jednoznan nejdleitj í souástí vizuálního stylu. Kvalitní znaka by
mla bt jednoduchá a snadno itelná, vstin by mla vypovídat o zamení a cílech
instituce. Znaka by také mla splovat estetické nároky a to i v pouití na konkrétních
aplikacích i jako solitér. Jedním z dal ích dleitch kritérií je pak nadasovost znaky,
jestlie znaka podléhá módním trendm, není moné, aby tyto nároky splovala a tím
odsuzuje sebe i vizuální styl k neúspchu. Znaka je jednoznan základním stavebním
kamenem celého jednotného vizuálního stylu. U kultruních institucí obzvlá t by mla
znaka bt dstojnm a reprezentativním symbolem.
1.1.2 Barvy
Barvy by se mly volit jednoznan a tak aby vyhovovaly zamení a ideovm
postojm organizace. Barvy musí bt snadno rozli itelné a navzájem harmonizující.
Jednoznanosti barev se dosahuje vbrem z pesn specifikovanch vzorník, dnes
nejroz íenj ím souborem pímch barev je alespo v eské republice systém Pantone®.
Vzhledem k tomu, e se vdy nedá pouít pímou barvu, specifikují se dále hodnoty pro
jiné skládání barev: zásadn se musí uvádt hodnoty pro tybarvotisk CMYK (Cyan –
azurová, Magenta – purpurová, Yellow – lutá, Key = Black – erná/klíovací barva), pro
zobrazení na monitorech hodnoty RGB (Red – ervená, Green – zelená, Blue – modrá),
které se uvádjí ve dvojím druhu zápisu. První jsou íselné hodnoty pro 24 bitové
zobrazení (0–255 pro kad kanál), druhé jsou pak procentuální hodnoty. Jako tetí
speciální varianta se uvádí hexadecimální zápis pro zobrazení v internetovch prezentacích
(#000000–#FFFFFF). Vhodné je také uvádt oznaení nátrovch materiál podle
standardu RAL a oznaení barevnch fólií pro ezanou reklamu jako jsou JAC, ORACAL,
Multifix.
1.1.3 Písmo
Korporátní písmo je jedním z nejdleitj ích stavebních prvk jednotného
vizuálního stylu. Dá se íci, e hned po znace je to to nejdleitj í, ím by se ml tvrce
vizuálního stylu zaobírat. Písmo je toti ve vt in pípad ten prvek vizuálního stylu,
kter slouí k pedávání dleitch informací.
Písmo by mlo splovat poadavky jak estetické tak technické. ím je písmo
kresebnj í, tím snadnji se odli í od jiného, tím he se v ak te, protoe tená se
zamuje na detaily kresby. Správn vybrané písmo by tedy mlo bt kompromisem mezi
dobrou itelností ve v ech bnch velikostech a na velkém mnoství materiál a tvarovou
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odli ností od ostatních písem, nicmén na pomyslné misce vah by mla b t dle itj í
itelnost. Je také lep í vybírat z písem osvden ch asem, to je toti

zárukou,

e

nepodléháme souasn m módním trendm, a e písmo po pár letech nezane vypadat
nevhodn a zastarale.
V souasné dob existuje na trhu mnoho firem zab vajících se vytváením
korporátních písem. Nové písmo ité na míru je v ak pro vt inu institucí píli drahé, a tak
se sahá po písmu existujícím a provádí se na nm potebné úpravy, nebo pokud vyhovuje
v celém rozsahu, pou ije se bez úprav. Jako nejlevnj í je pak mo nost vyu ití písem, se
kter mi dnes standardn pichází operaní systémy, to je v ak volba tém zoufalá a je t
navíc odporuje základnímu po adavku na rozli itelnost korporátního písma.
Tém ideální pro pou ití v jednotném vizuálním stylu jsou rozsáhlej í písmové
rodiny, které v sob zahrnují i patkové i groteskové ezy, poípad je t egyptienku.
Takové písmové rodiny se v ak objevují a v posledních letech a stále je jich celkem málo.
Pi v bru písma je nutné dbát na funkci písmov ch soubor na v ech pou ívan ch
platformách a v pípad, e se písmo nedá poídit v multiplatformním formátu jako je
OpenType, je teba jej zajistit pro v echny pou ívané platformy zvlá .
1.1.4 Rastr
Rastrem rozumíme rozvr ení textu a obrazového materiálu ve firemních publikacích.
Rastr je v ak ve skutenosti nesprávné oznaení, pekladem anglického termínu stationery
standards je spí e ponkud dlouhé rozvrení formátu hlavikovch publikací. V esk ch
design manuálech ale nacházíme nejrznj í oznaení pro tuto kapitolu: firemní tiskoviny,
základní tiskoviny i merkantilní tiskoviny. Termín rastr se také v tomto pípad snadno
plete laické i odborné veejnosti, astji se toti pou ívá pro oznaení procentuálního
v ta ku konkrétní barvy. Tato kapitola v manuálu jednotného vizuálního stylu v ak slou í
k jednoznanému definování hlavikov ch dokument jako jsou, hlavikové a dopisní
papíry, vizitky, obálky, pozvánky a podobn.
1.1.5 Speciální aplikace
Pokud manuál jednotného vizuálního stylu takovou kapitolu obsahuje, najdeme v ní
zpravidla e ení architektonická a interiérová, orientaní systémy, odvy zamstnanc –
o tch v ak zpravidla hovoí více corporate culture, vlajky, návrhy ezané grafiky urené
k aplikci na automobily. Dále zde najdeme reklamní pedmty, jako jsou tu ky,
propisovaky, hrneky, klíenky, podlo ky a jiné.
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1.2 Specifika kulturních institucí
Kulturní instituce a u se jedná o divadla, knihovny i galerie a na vjimky, jako je
napíklad Národní divadlo v Praze, podléhají zpravidla omezením, která jsou zpsobena
pevá n malm mno stvím financí uvolnitelnch na vvoj, provoz a aktualizaci
vizuálních styl. Jedná se vt inou o neziskové, píspvkové i státní organizace. To asto
zpsobuje nedsledné aplikování vizuálních styl, pokud se vbec njak pou ívá.
Paradoxní v ak je, e práv kvalitní vizuální styl m e tyto podmínky rapidn zmnit
k lep ímu. Pesto se vt inou dá i s minimálními prostedky základní vizuální styl uvést do
praxe. Nabízí se rzná e ení od oslovení kol s potebnm odbornm zamením, kde
zvlá t ve vy ích ronících produkují studenti vsledky srovnatelné s profesinálními
e eními, a po grantové projekty a sponzorské dary.
1.2.1 Rozvaha o podmínkách a zadání
První podmínkou k vytvoení kvalitního vizuálního stylu je dobré zadání, co u
zadavatele pedpokládá uritou minimální úrove znalostí problematiky. Pokud to situace
vy aduje, je na míst obeznámit zadavatele hloubji s problematikou vizuálního stylu.
Vzhledem k finanním mo nostem zadavatele je nutné zpravidla myslet na dv
varianty e ení vizuálního stylu – jednu zamenou na prmyslovou polygrafickou
produkci, druhou pak ovlivnnou „polygrafickmi“ podmínkami pímo u konkrétního
zadavatele. To se dnes stává díky zlevování poítaové a tiskové technologie snadnji
e itelné – napíklad je t ped deseti lety bylo naprosto nemyslitelné, aby se dal kvalitn
vytisknout na stolní tiskárn hlavikov papír nebo vizitka. Ke kvalitnímu zvládnutí druhé
varianty je v ak nutné dkladn se seznámit se softwarovm e ením u zákazníka, ne
ka d kancelásk balík je toti vhodn uzpsoben na práci s obrazovm materiálem
a písmem na vy í typografické úrovni. Nedá se také poítat s tím, e by zadavatel v zájmu
kvality zakoupil vhodn grafick software. Rozhodn v ak není nutné omezovat rozsah
zpracování vizuálního stylu. Pro správnou funkci není teba, aby byl cel vizuální styl
zprovoznn najednou, do praxe m e bt uvádn postupn a podle aktuálních poteb.
Základní chybou by v ak bylo, kdyby byl kombinován se svm pechdcem jen proto, e
pvodní materiály nebyly do zavedení nového vizuálního stylu spotebovány.
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SROVNÁNÍ VIZUÁLNÍCH STYL
V následujícím srovnání vizuálních styl budeme sledovat provedení znaky, její

vvoj a aplikaci do ostaních prvk vizuálního stylu. Zamíme se zde také na provedení
internetovch prezentací jednotlivch institucí.

2.1 Národní divadlo
Základní kámen Národního divadla byl poloen 16. kvtna 1868, podle plán
architekta Josefa Zítka se tak zapoala stavba nejvznamjího divadelního domu u nás.
Pro veejnost bylo pak neorenesanní Národní divadlo oteveno 11. ervna 1881 na poest
návtvy korunního prince Rudolfa. 12. srpna 1881 bhem dokonovacích prací dolo
k poáru, kter velkou mrou budovu divadla pokodil. Divadlo opravené podle architekta
Josefa Schulze bylo oteveno a 18. listopadu 1883 Smetanovou slavnostní operou Libuí.
2.1.1 Znaka
V roce 2002 dolo k zásadní zmn znaky Národního divadla a po nkolika láncích
v novinách a na internetu se rozpoutala boulivá diskuse na toto téma. Autorem nové
znaky této instituce je doc. Milan Jaro, kter je mimo jiné lenem Typodesignclubu
a v eské republice uznávanm grafikem, kter vytvoil adu skvlch znaek. Nová
znaka nahradila logo Vojtcha imka z roku 1970 pozdji jet redesignové grafikem
Jiím Rathouskm, kter se proslavil hlavn mimoádnm eením orientaního systému
praského metra, kter v rznch obmnách slouí dodnes.

obr. 1 Návrh znaky ND od Jiího Rathouského
Je teba hned na zaátek íci, e se jedná o zadání velice omezené ze strany vedení
Národního divadla, o em jsem se ji ve ve své práci zmioval. Krom toho, e se
jednalo o uzaven konkurz, o kterém neinformoval ani bulletin Design centra eské
republiky, a ve kterém byli osloveni vybraní grafici a studia, nové vedení národního
divadla v ele s editele akad. arch. Danielem Dvoákem pedneslo tyto ti podmínky:
pouití ervené barvy v míchání C 0 %, M 100 %, Y 100 %, k 0 % jako hlavního
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vrazového prvku, pouití bezpatkového písma a stylizace lva pro novou znaku
Národního divadla (1 Font 66/2002).

obr. 2 Návrh znaky ND od Milana Jaroe
V prvních návrzích pouil Milan Jaro jako stylizaci lva figuru z freewarového
státního znaku, kter ve své Steovické písmolijn nakreslil pro nevtvarníky Frantiek
torm. Lev byl vak koncipován pro pouití v tém tvercovém títu, take pouití
v kruhu bylo vyloueno. Proto byl poádán o spolupráci Frantiek torm, kter pistoupil
k pekreslení ji existujícího lva ze svého pi fontu Ozdoby a jeho pizpsobení do
kruhového tvaru. Znak podle autora vychází z dochovanch historickch oznaení
Národního divadla, kde se také nachází znaky ve form celého nápisu, kter rozdluje lev.
Milan Jaro navíc pipomíná podobn pístup v eení nápisu „Národ sob“, kter byl a
do roku 1948 také rozdlen lvem. Lev byl pozdji vystídán stylizovanm znakem se
srpem a kladivem. v sedmdesátch letech byl pak tento paskvil doby vystídán znakou
Vojtcha imka, respektive Jiího Rathouského. Jako vysvtlení odklonu od zkratky ND
Milan Jaro uvádí, e toto oznaení fungovalo v komunisty znetvoeném zkratkovitém
jazyce (ND, VB, OPBH) a bylo tedy teba opt poukázat na historick vznam této
instituce. Autor sám pak uvádí, e si dovede pedstavit znaku s pouitím jiného fontu
a stylizace lva a zdrazuje, e na jejím vyznní to ji nic nezmní. Pokud vak autor
vyslovil sám tyto mylenky, mohl alespo svou práci s písmem na této znace dotáhnou
k zdailejímu vsledku – zvlát kdy spolupracoval s Frantikem

tormem, pedním

eskm typografem.
30. srpna v roce 2002 vyel v Lidovch novinách lánek „Národní divadlo má nové
logo“. Jeho autorka Jana Machalická v nm uvádí, e stylizace lva „trochu pipomíná
vvsní tít obchodu s uzeninami“, co se mimo jiné objevilo i v internetovch diskuzích,
toto pirovnání vak malinko pokulhává, i kdy se mu musí piznat úsmvnost. Barevnost
„eznickch“ lv je vak peci jen trochu jiná a také mu chybí onen nutn atribut – sekera.
Problematickm faktem je spíe heraldicky nesprávn zobrazená figura, správn by se toti
mla vyskytovat figura stíbrná (bílá) se zlatou (lutou nebo v monochromatickém eení
opt bílou) zbrojí v erveném poli.
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Kompozice znaky, tedy rozdlení názvu lvem uprosted nepispívá k její dobré
itelnosti, nicmén její typografie je pinejmen ím sporná nejen z tohoto dvodu. Pou ité
písmo DIN (Deutsche Industrial Norme) v ezu Mittelschrift psobí pinejmen ím píli
technicky, a i kdy

bylo pou ití grotesku vy adováno v zadání, existují o mnoho

kresebnj í bezpatkové rodiny, které by v logu lépe souznly s takto kresebnm lvem.
Písmo DIN, které bylo pvodn vyvinuté pro pou ití na znaení v doprav, v ak provází
cel jednotn vizuální styl Národního divadla, najdeme je toti

jak na msíníku

Národního divadla (díve tdeníku Národního divadla Noviny), tak i na plakátech, letácích
i na ostatních pedmtech propagace. Napíklad titulek bvalého tdeníku Národního
divadla „n oviny“ byl naprosto nevhodn prostrkán, co se dalo v této velikosti pova ovat
za hrubou chybu, dnes ji tento titul na tstí nevychází, byl toti nahrazen msíníkem
Národního divadla. Grafická úprava tohoto periodika je ov em pinejmen ím chaotická,
píli né etení místem a nevhodná písma na sazbu textu píli nepispívají u tak dosti
hrubému zevnj ku.
2.1.2 Aplikace vizuálního stylu
Aplikace znaky a typografie do celkového vizuálního stylu psobí dojmem, jako by
byla u itá horkou jehlou, znaka se málokdy vyskytuje ve své hlavní podob, tedy
v erném textu s ervenm lvem. Velice asto se znaka objevuje v negativní variant na
erveném podkladu. S podivem v ak je, e se tato varianta objevuje jako hlavní logo i na
webovch stránkách na í zlaté kapliky, a tak vede pozorovatele k mylné pedstav
o správné podob znaky, navíc nízké rozli ení obrazu, které tedy nepedává dostaten
detailní informaci o kresb figury, velice po kozuje vizá

lva, híva je tém

nepostehnutelná a z hlavy se stává podivn pahl bez viditelné spodní elisti a jazyka.
Stejnou negativní podobu znaky najdeme napíklad také na automobilech ND, kde je ale
její vyu ití opodstatnné vzhledem k ervené barv karoserie a navíc jsou na ní díky
jinému technologickému provedení a vt í velikosti vidt v echny detaily správn.
Vizuální styl Národního divadla se v ak zjevn dodr uje, dkazem pro toto tvrzení mohou
bt plakáty, citylighty, jeho msíník, aplikace na architektue (práce s Boudou na piazett
ND) i v ude jinde, a to je pro nj zajisté vznamné plus. Pozorovateli to velmi usnaduje
orientaci v dne ním vizuálním hluku a náklady vynalo ené na propagaci a o ivení nového
vizuálního stylu tak zajisté nepijdou vnive.
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obr. 3 Typografie ND na Boud z roku 2006
2.1.3 Internetová prezentace Národního divadla
Webové stránky Národního divadla vyu ívají informaního systému vyvinutého
eskou firmou Global Systems, co

jist takto veliké instituci usnaduje správu

obrovského mno ství dat, na druhou stranu to internetovou prezentaci m e ohro ovat na
jinch dle itch místech. Jedním z prvních a velice dle itch problém je píprava této
webové prezentace na zobrazovací zaízení s malm rozli ením, tedy malé obrazovky,
malé notebooky, pda i jiná malá mobilní zaízení s mo ností prohlí et internetové stránky,
kterch dnes rapidn pibvá. Pi zmen ení velikosti okna prohlí ee na uritou hranici se
toti ztrácí kontrolní prvky stránky, tak e její ovládání je ztí eno, v nkterch pípadech je
pak dokonce úpln znemo nno tím, e se po stránce nelze ani pohybovat (zcela zmizí
sroll bary). To m e u ivatele snadno odradit od dal ího pou ívání webové prezentace.
Sympatické je, e internetová prezentace Národního divadla nevnucuje u ivateli ádné
intro, které by sni ovalo rychlost stránky a její pehlednost a nevyu ívá také

ádné

nestandardní technologie, které by vy adovaly instalace doplk pro prohlí ee. Drobné
zmny pi zobrazování v rznch prohlí eích nepsobí ádné záva né potí e, jen nápis
„Královské eské zemské a národní divadlo, zaloeno 1868“ se v nkterch prohlí eích
tém dotká znaky, ím poru uje její ochrannou zónu. Tento problém by se dal e it
snadnm zakomponováním nápisu do stejného obrázku se znakou. Zásadnj ím
problémem je naprostá nepítomnost menu v prohlí ei Microsoft Internet Explorer 5 pro
Macintosh, ten se v ak na tstí pou ívá ím dál tím mén. Celková pehlednost stránek je
v ak na vysoké úrovni, a i kdy neobsahjí mo nosti vyhledávání, není problém najít
po adovan dokument, obrázek nebo teba íslo asopisu. Jen snad tlaítko hlavní strana
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by se mohlo objevit pímo v menu, dosud tak slou í znaka ND, co v ak nemusí hned
ka dého napadnout. Velkm plusem zvy ujícím pístupnost této prezentace hlavn
zahraninímu publiku je mo nost vyu ití cizího jazyka. Dal ím problémem vyplvajícím
z vyu ití v e zmínného informaního systému je nevalidnost stránek, co znamená, e
tyto nesplují podmínky standardu, kter maji ve své hlavice vybran. To m e mít za
následek rzné nepedvídatelné chování prohlí e. Nkteré chyby ve validit mohou také
znepístupnit stránku napíklad zrakov posti enm náv tvníkm, kteí pou ívají
speciální prohlí ecí zaízení spoléhající práv na tyto standardy a pokud z njakého
dvodu není mo né pou ívat kaskádové styly (css), stránky jsou naprosto nepou itelné!

obr. 4 Neovladatelná webová prezentace ND

2.2 Umleckoprmyslové museum v Praze
Umleckoprmyslové museum v Praze bylo zalo eno v roce 1885 Pra skou
obchodní a ivnostenskou komorou, v tehdej ím Rakousku-Uhersku se tak brzy stalo
jedním z nejvznamj ích kulturních center své doby. Do roku 1900 sídlilo muzeum
v Rudolfinu. Souasná budova UPM byla postavena v letech 1897–1900 podle návrhu
architekta Josefa Schulze v neorenesanním slohu, reliéfní vzdobu prelí – zobrazení
jednotlivch emesel vytvoili sochai Antonín Popp a Bohuslav Schnirch. O vznamu této
instituce vypovídá i poet inventárních ísel pesahující 200 000 polo ek, bohu el
prostorové dispozice budovy umo ují vystavovat najednou zhruba jednu ptinu v e
uvedeného mno ství.
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2.2.1 Znaka
Na to, e se jedná o státem financovanou istituci si vznam nového jednotného
vizuálního stylu uvdomila velice brzy a sice ji v roce 1998, co je na na e pomry v této
sfée obdivuhodné. Pravdou v ak je,

e tato instituce je na zmnu a prb né

redesignování své znaky zvyklá od doby svého vzniku. Nejdéle tak vydr ela znaka od
Huga Steiner-Praga a to celch ticet pt let, v prmru v ak jedna podoba znaky vydr ela
necelch 13 let. Snad první podobu návrhu znaky pro Umleckoprmyslové museum
v Praze vytvoil sám architekt budovy Josef Schulz, kter pou il esko-nmeckého
zkráceného názvu. Pozdji v roce 1908 se nakreslení znaky v tehdy moderních, nikoliv
v ak nadasovch, velice dekorativních secesních intencích chopil ná

vznamn

vtvarník Jaroslav Benda, kter mimo jiné uil takové osobnosti jako byli napíklad Jií
Trnka i Ladislav Sutnar, inspirací byl i nedávno zemelému vznamnému eskému
typografovi Josefu Tfovi. Jeho znaku v ak po patnácti letech vystídala mén
dekorativní typografie Franti ka Kysely, kter v ak také zaínal jako úpravce secesní u ité
a kni ní grafiky. Tento v estrann zamen vtvarník proslul ale hlavn díky
monumentálním vitrá ím. Navrhl napíklad rozetové okno západního prelí katedrály sv.
Víta a nejrznj í interiérové dekorace, ve scénografii jsou pak známé pedev ím návrhy
scén pro opery Bedicha Smetany. O dal ích 11 let pozdji, tedy v roce 1934, nahradila
Kyselovu znaku typografie Huga Steiner-Praga, která více mén pedurila konceptuální
podobu znaky na dal ích edesát tyi let. Znaka sice nezstala stejná, její kompozice
v ak ano, to se dá v prostedí grafického designu pova ovat za naprosto vjimen vkon,
kter pedily snad u jen znaky jako Coca Cola a jí podobné. Hugo Steiner-Prag je mimo
jiné zakladatelem proslulé Officiny Pragensis,

koly grafického a kni ního umní

a zárove sbírky krásnch tisk, která je v souasné dob v Umleckoprmyslovém museu
v Praze.

obr. 5 Vvoj znaky u(p)m od poátku po souasnost
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O ticet pt let pozdji v roce 1969 znaka pro la dal ím zásadním vrazovm
redesignem. Kompozici minusek u a p nad verzálkou M sice Oldich Hlavsa, kterého eské
grafické scén není teba pedstavovat, zachoval. Z minusek v ak vytvoil slitek se ipkou
vycházející z díku nad stední v ku písmen. Jistou zvlá tnost e ení, kterou do znaky
vpravil Hugo Steiner-Prag svm pekíením díku minusky p tedy zachoval. Pro novou
podobu znaky sáhnul po modernj ím grotesku a obraz znaky tak celkov zpevnil.
Oldich

Hlavsa

je

také

autorem

prvního

jednotného

vizuálního

stylu

Umleckoprmyslového musea v Praze – stylu, kter byl na svou dobu velice progresivní
a rozhodn by obstál i v dne ní konkurenci. S rznmi drobnmi zmnami jako je
ohraniení i pouití v negativu tak znaka vydrela a do poslední zmny v roce 1998,
která ov em tvarosloví naprosto promnila. Umleckoprmyslové muzeum v Praze tehdy
oslovilo tyi vtvarníky, aby pro n navrhli novou znaku, vítzem se stala známá dvojice
autor Tomá Machek a Petr Babák. Zstala zachovaná típísmená zkratka, závorky okolo
písmene (p) a jeho mén kontrastní provedení vi okolí v ak jednoznan napovídají
jakého vznamu se dostává prmyslu, tedy e jde pedev ím o design. Autorka Jana
Kíová ve svém lánku Jednotn vizuální styl pro Akademick Bulletin pí e, e pouitím
minuskového písma groteskové rodiny Univers typografa Adriana Frutigera navazuje na
funkcionalistické tradice. To je v ak pinejmen ím sporné tvrzení. Z pouití minuskovch
písmen bych mohl stejn tak usuzovat na novou typografii (Die Neue Typographie) Jana
Tschicholda, ten se v ak nakonec také obrátil zpt k tradinímu pojetí typografie. Stejné
tvrzení by se také dalo aplikovat na vt inu stídmch logotyp pouívajících
groteskovch konstruovanch písem. Tuto poslední znaku z roku 1998 doprovází
samozejm rozsáhl jednotn vizuální styl, kter o tuje snad v echny moné aplikace.
2.2.2 Aplikace vizuálního stylu
Tento finann zatující proces zavedení jednotného vizuálního stylu umonilo
muzeu partnerství s eskoslovenskou obchodní bankou, které se v rznch formách rozvíjí
od roku 1996. Z této spolupráce by se do budoucna mohlo pouit více institucí, rozhodn
by to kulturní sfée dne ka prosplo. Písmo pouívané ve znace je v e uveden Univers
v ezu Bold a jeho pouití je jednoznan opodstatnné a vzhledem k dob vzniku znaky
i pochopitelné. Znaka vzhledem k jednoduché barevnosti a provedení spluje i podavky
na snadné prmyslové provedení vzhledem k barevnosti i detailnosti kresby. Z hlediska
ivotnosti znaky se dá íci, e se jedná o znaku formáln nadasovou s jasnou
sémantickou zkratkou. Není bez zajímavosti, e znaka má dv podoby s jasn
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definovanm pou itím a hierarchií – základní urenou k pou ití na v ech administrativních
tiskovch materiálech a v dy na bílé podkladové plo e, a ní e hierarchicky postavenou
roz íenou variantu slou ící hlavn k pou ití na aplikacích, které jsou ureny k pímé
komunikaci s náv tvníky a jinm, manuálem jednotného vizuálního stylu pesn
definovanm, úelm.
Jako doplkové pou ili pánové Machek a Babák písmo Melior nmeckého typografa
Hermanna Zapfa, které bylo pvodn navr eno pro novinovou sazbu, o em svdí od
zbytench detail oprostná kresba a krátké serify, k onomu technicistnímu vzhledu také
jist pispívá konstrukní kánon ze v ech ty stran zplo tlé elipsy. Toto písmo je ureno
pro sazbu text v interních i externích publikacích souvisejících s provozem a propagací
muzea. Vzhledem k malému rozdílu mezi stední v kou a horní dota nicí se dobe te
a svou kresbou mírn pipomíná klasicistní antikvy, dle mého názoru by v ak kresebn
kontrast mezi hlavním a doplkovm písmem mohl bt trochu vt í, ob písma psobící
technicistn se asi nedopují úpln ideáln. Melior v ak funkci bezpochyby plní dobe,
i kdy pro sazbu del í publikce bych sáhl po písmu jiném.

obr. 6 Hlavikov papír u(p)m
Jako velice píjemná a decentní dekorace slou í závorky, tyto ov em nepochází ze
znaky, kde je pou ito ezu Bold ale z o stupe tmav ího ezu písma Univers Black. Jejich
ídké pravidelné rozprostení a boustrofedonick zpsob orientace psobí lehce

UTB ve Zlín, Fakulta multimediálních komunikací

23

a elegantn. Tento dekor se tak snadno dostal na balící papíry, stejn tak jako na obal
design

manuálu

u(p)m.

Snad

jediná

zaráející

ást

vizuálního

stylu

Umleckoprmyslového musea v Praze je rozvrení hlavikového papíru. Pravdpodobn
z finanních a technickch dvod je jako textové písmo zvolen Times, i kdy v e
uveden Melior by se tohoto úkolu zhostil více ne dobe. Velice neobvykl je také lev
okraj hlavikového papíru, ten je velik piblin jeden centimetr, co zpsobuje, e text
psobí velmi stísnn a nepíjemn. Také pi katalogizaci dopisních papír napíklad
v anonech díky tomu existuje veliká pravdpodobnost procvaknutí v míst, kde je ji
obsah sdlení. Krom této jediné vjimky ale e ení jednotného vizuálního stylu
Umleckoprmyslového musea v Praze psobí velice pkn a funkn.

obr. 7 Dekor u(p)m ze závorek
Zajímavého e ení se dostalo orientanímu systému muzea. Jeho autoi Barbora
kropilová a Jan Nedvd vytvoili systém snadno pemisovatelnch „stojan“, kde se dá
lehce vymnit textová informace. Málo informací z orientaního systému je také
pipevnno natrvalo, jak pí e autorka lánku z asopisu Font 51/2000 Manuál u(p)m Lucie
Nikolajenková, „takovéto spojení nového se star m by p sobilo p íli násiln “.
2.2.3 Internetová prezentace
Webová prezentace Umleckoprmyslového musea byla vytvoena spoleností dgú,
která je také autorem webové prezentace Národní galerie v Praze, Moravské galerie v Brn
a jinch komerních projekt. dgú tedy Petr Knobloch a Tomá

Celizna ve svém
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e se sna í ke ka dému projektu pistupovat

individuáln. Jistá ablonovitost a podobnost s webovou prezentací napíklad Moravské
galerie v Brn se s nejvt í pravdpodobností nedá oznait za autorsk rukopis. Narozdíl
od weobvch stránek Národního divadla se v ak tyto chovají u ivatelsky o mnoho
pátel tji, zvlá t pak, kdy se jedná o zobrazení na malém monitoru. Nemizí toti
ovládací prvky, a i kdy je pohyb po stránce zpomalen, nic nás v nm neomezuje. Zvlá tn
je vye ena struktura stránek, otevírá postupn jednotlivé sloupce, co na jednu stranu
pomáhá orientaci náv tvníka prezentace, na druhou stranu se ale asto hlavní text oteve
a na pravé stran okna a nezídka se stane, e je i okrajem okna alespo ásten zakryt.
Stránka je ásten vytvoena v technologii flash, z toho je neustále viditelné záhlaví, které
samzejm vy aduje instalaci Flash Player plug-inu do internetového prohlí ee, pou ívání
technologie flash na této úrovni také ásten znemo uje prohledávání stránek. Je
píjemné, e i kdy autoi sáhli po technologii flash, nevnucují divákovi ádné intro, které
by vyru ovalo od prohlí ení hledaného obsahu.

obr. 8 ablonovitá webová stránka u(p)m
Pozoruhodná na této webové prezentaci je naprostá nemnnost vizá e napí celm
irokm spektrem prohlí e, nezále í tedy naprosto na platform ze které stránku
sledujete a vizuální dojem není niím po kozován ani v nejmen ím detailu. Webová
prezentace Umleckoprmyslového musea v Praze sice neobsahuje mo nosti vyhledávání,
ale její pehledná struktura to snad ani nevy aduje. Neustálá pítomnost odkazu na hlavní
stránku jako první polo ky v menu je praktická a nenutí tedy zbyten náv tvníka
prezentace k nekonenému klikání na tlaítko zpt. Jako jediné dv zásadnj í vtky vi
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této stránce bych uvedl celkem nízk kontrast mezi texty a pozadí, co znesnaduje
itelnost a tenáe to unavuje, druhm problémem pak je fakt, e stránka opt není validní,
co spolen s nízkm kontrastem me postienm návtvníkm velmi zhorit záitek
z návtvy této prezentace. Chvályhodná je bezvadná funknost stránek i bez monosti
pouití kaskádovch styl (css), obzvlát vzhledem k postienm návtvníkm.

2.3 Národní galerie v Praze
Národní galerie v Praze oficiáln vznikla a v roce 1949 podle zákona . 148/1949
Sb. o Národní galerii v Praze. Mylenka na její zaloení se tady ale objevila u mnohem
díve v roce 1796. Spolenost vlasteneckch pátel umní tehdy zaloila dv vznamné
instituce – Akademii umní a Obrazárnu, která práv dala galerii onen dleit základ.
v roce 1902 byla k Obrazárn pipojena Moderní galerie Království eského, kde se pak
zaala utváet sbírka eského moderního umní 20. století. Do vedení obrazárny se roku
1919 dostal Vincenc Kramá, kter z ní vytvoil moderní odborn spravovanou galerii. Za
druhé svtové války v roce 1942 byly do tehdejí eskomoravské zemské galerie zaazeny
sbírky Moderní galerie.
2.3.1

Znaka
Ve stejném roce, kdy po zmn vedení zmnilo znaku Národní divadlo, zmnila po

stejné pemn znaku i Národní galerie v Praze, i kdy zde to trvalo ti roky. Nová znaka
nahradila návrh Jaroslava vába z roku 1962.

obr. 9 Návrh znaky NG dle Jaroslava vába
Dvody ke zmn znaky byly naprosto jednoznané. Znaka formáln naprosto
zastarala, nesla s sebou etické problémy doby, kdy byla vytvoena a nepítomnost
vizuálního stylu vyadovala zmnu. Kdy jsem se obrátil na vedoucí tiskového
a komunikaního oddlení Národní Galerie v Praze paní Petru Jungwirthovou (mimo jiné
velmi ochotnou paní, a m to pekvapilo) se svou ádostí o zaslání design manuálu, ke
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svému zdení jsem zjistil, e nic takového ani podobného neexsituje. Vedení NG si asi
pln neuvdomuje jak me postupem bez design manuálu svou propagaci a jednotné
vizuální vystupování na veejnosti pokodit.

obr. 10 Nová znaka Národní galerie
Novou znaku vytvoila dvojice grafik Lucie Kantrková a Jan erch. Formální
i sémantické provedení této znaky má vak nkolik nedostatk. Jestlie sledujeme znaku
jako soubor kompozin a tvarov uspoádanch prvk, zjistíme, e nová znaka Národní
galerie v Praze je vlastn velice sloitá na dekódování na první pohled. Pokud jet navíc
vezmeme v úvahu základní barevné provedení znaky, tedy dv ervená velice vzdálená
písmena a zbytek sloen ze dvou pomrn svtlch stup edé, projeví se dalí problém
s itelností, kter ovem odpadá v ist jednobarevném provedení. Onu zvenou
obrysovou sloitost zpsobuje hlavn typografie znaky, která by se dala oznait za velice
odvánou. z hlediska prostrkání písma je nápis bez rozdlení na dv slova a jet navíc je
velmi voln prostrkan – tedy n á r o d n í g a l e r i e. Autoi se toto eení snaili
kompenzovat barevn rozdlením. Nicmén spíe ne rozdlení na dv slova se jim
podailo rodlení na tyi ásti a zvraznná písmena n a g jsou vak spíe pomyslnm
pojítkem s krátkou variantou znaky. Krajn zvlátní je také rozseknutí názvu Národní
galerie v Praze ponechávající v Praze pod stylizací lva. Sympatická na typografii znaky
Národní galerie v Praze je alespo volba písma, pouití patkové rodiny je v dnení dob
ojedinlou ukázkou odvahy, pitom ve znace kulturní instituce s takovm historickm
vznamem jako je Národní galerie v Praze je to více ne vhodné, je to píklad, ze kterého
by se do budoucna ostatní kulturní instituce mohly pouit. Písmová rodina Meridien, která
je ve znace pouita v ezech Roman u edého textu a Bold u ervench písmen také
disponuje dostatenm mnostvím ez, aby saturovala vekeré typografické poteby
Národní galerie. Autorem této písmové rodiny poprvé publikované v roce 1957
francouzskou písmolijnou Deberny & Peignot je vcarsk typograf Adrian Frutiger, kter
ji nakreslil v polovin 50. let 20. století. Vzhledem k tomu, e neexistuje manuál
jednotného vizuálního stylu Národní galerie v Praze, není ani pesn definováno doplkové
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písmo, nejastji vak narazíme na groteskovou Formatu, mén asto pak potkáme Metron
Frantika torma nebo Metu Erika Spiekermanna, nicmén je to závislé hlavn na vkusu
konkrétního úpravce.
Ani v této znace se eskému lvu píli nedaí. První, eho si povimneme je
barevnost lva, 25% vtaek edé barvy Pantone 424 CVC odpovídá zhruba 16% vtaku
obyejné procesní erné barvy. Lev se tak stává na papíe tém nepostehnutelnm a jeho
detaily jsou naprosto neviditelné. Jestlie srovnáme lva ze znaky s lvem Národního
divadla, sloitost jeho stylizace je vrazn nií, co je jist veliká vhoda. Pokud se ale
podíváme na srovnání se lvem z pvodní znaky od Jaroslava vába, zjistíme e tato byla
anatomicky zdailejí – hlavn v oblasti hlavy. Zatímco ve znace Jaroslava vába jsou
jazyk a elisti zeteln oddleny, ve znace nové zvlát v meních velikostech jako
napíklad na vizitkách a letácích jsou podivn srostlé a vytváí jaksi „pedkus“. Kdy se
blíe podíváme na tvar hlavy, vimneme si jednak disproporce mezi velikostí hlavy a tla,
jednak zaznamenáme pedsunuté elo, co je opt z anatomického hlediska nesprávné. Pi
svém pokusu o pekreslení stávajícího lva jsem musel také zasáhnout do anatomie pedních
konetin a hrudníku, pvodní varianta má pední konetiny toti píli nízko a vpedu, ty
pak psobí jako utrené. Z hlediska celkového vyváení kompozice pi zachování
rozmístní jednotlivch prvk bych pak pikroil ke ztmavení celé obrazové ásti znaky
asi na 50 % v pvodní pímé barv. V pípadech, kdy je znaka pouita v negativní podob
na jednobarevném podkladu se její itelnost znan zvyuje.
2.3.2 Aplikace vizuálního stylu
Na to, e Národní galerie nemá zaveden vizuální styl, její publikace psobí
pekvapiv jednotn, co se dá ale v souasné dob oznait pouze jako tstí v netstí.
Snad jen plakáty se opravdu lií kus od kusu. Je koda, e Národní galerie nemá ádn
doplkov grafick prvek, jako má napíklad Umleckoprmyslové museum, ten by toti
umooval snadnjí práci bez fotografií nebo jinch obrazovch prvk, a ly by tvoit
i stále populární a vdné rastry.
2.3.3 Internetová prezentace
Internetovou prezentaci pro Národní galerii v Praze vytvoila jak se zdá ji tradin
spolenost dgú. Stejn tak jako na jinch jejich projektech pro kulturní instituce, jako je
napíklad Moravská galerie v Brn nebo Umleckoprmyslové museum v Praze, se
projevuje uritá ablonovitost, i kdy tato prezentace se odliuje nejvíce. Vzhledem
k tomu, e autoi sáhli po svém ji vyzkoueném stylu, struktura stránek je na dobré
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úrovni, co zlep uje celkovou pehlednost prezentace. Diváka uvítá rovnou hlavní strana –
ádné flashové intro, co je vborné vzhledem k rychlé orientaci na stránce, mimo jiné to
také pispívá k jejímu rychlému naítání, co velmi ovlivuje vizuální zá itek. Stránky se
jeví snadnji itelné, to je pravdpodobn zpsobené pou íváním kontrastnj ích
barevnch kombinací a vt ích stup písem ne je tomu v ostatních jejich projektech.
Ovladatelnost stránek je na dobré úrovni a stránky nepsobí potí e ani v men ích
velikostech okna prohlí ee, snadno se tedy prohlí í i na star ích poítaích, mobilních
zaízeních s pístupem na internet, i na malch noteboocích. Stránky bohu el postrádají
jakoukoliv mo nost vyhledávání, ale ani zde to vzhledem k dobré organizaci menu není
nijak tragické. Podobn jako je tomu u internetové prezentace Národního divadla,
nenajdeme v menu odkaz hlavní strana, slou í tak pímo znaka Národní galerie v záhlaví
stránky, to ov em není nijak zjevné a tudí to zt uje pohyb po stránkách. Je pot ující, e
Národní galerie pi tvorb své internetové prezentace myslela i na zahraniní náv tvníky,
tm tak nyní pln slou í anglická mutace stránek.

obr. 11 ablonovitá webová stránka NG
Stránky se také jeví stejn ve v ech dnes b n pou ívanch internetovch
prohlí eích, co je pro jejich tvrce úkol nelehk, ale zjevn dobe zvládnut, proto e je
tomu tak i u ostatních jeho prezenací. Funkce internetové prezentace nejsou nijak
po kozeny, i kdy pi prohlí ení není mo né pou ít kaskádové styly (css), to je prosp né
napíklad pi pou ívání tecích zaízení nebo tiskáren na braillovo písmo, stále je v ak
teba kvalitního (x)html kódu. Je velká

koda,

e stránky zase nevyhovují pedem

deklarovanému standardu, nelze je tedy pova ovat za validní. To m e mít zásadní vliv na

UTB ve Zlín, Fakulta multimediálních komunikací

29

chování stránek práv pi prohlíení zrakov i jinak postienou osobou. Pi pouití
tecího zaízení nebo jiné usnadující pomcky to pak napíklad me zpsobit tení ásti
zdrojového kódu a míchat je s pravm obsahem stránek.

2.4 Divadlo Rokoko
Prostory, kde nyní funguje divadlo Rokoko se k podobnm úelm pouívají u od
roku 1915. V letech 1915–1916 zde psobil Kabaret Rokoko tehdy pod vedením Karla
Halera. V roce 1916, kdy Karla Halera stídá na vedoucí pozici Eduard Bass, se zde
poprvé objevují lenové ervené sedmy. Pod vedením editele O. Hanue, kdy je v divadle
uvádn mezinárodní program se mu ji ale pestává dait. Mezi lety 1923–1925 zde také
psobil Vlasta Burian, v roce 1925 vak odeel a zaloil divadlo vlastní. V období mezi
svtovmi válkami si v divadle zahrálo velké mnoství známch komik. Vedení se tehdy
ujaly takové osbnosti jako Karel Haler, Jaroslav Kohout i Ferenc Futurista. V edesátch
letech se z Rokoka stala pímá konkurence Semaforu, orientovalo se toti na hudebndramatick ánr. V divadle Rokoko také zaínala celá ada známch osobností, patili mezi
n napíklad V. Necká, H. Vondráková, M. Kubiová, J. Zelenková nebo skupina
Olympic. Soubor divadla byl oficiáln zruen v roce 1974, v roce 1975 pak divadlo
Rokoko pelo pod Mstská divadla praská. V roce 1989 se Mstská divadla praská
rozdlila a zstala tak a do roku 2005, kdy se vedení divadel ujímá O. Zajíc.
2.4.1 Znaka z roku 2004 a její aplikace
Tradin, tak jako v jinch píkladech uvedench v této práci, se po zmn
produkního a umleckého tmu a zárove vedení divadla zmnil i vizuální styl,
respektive, ádn skuten vizuální styl vytvoen pro divadlo Rokoko do té doby
neexistoval, take to byla pro divadlo Rokoko naprostá novinka. Autorem jednotného
vizuálního stylu divadla Rokoko z roku 2004 je Tomá Brousil, absolvent ateliéru Písma
a typografie na VUP pod vedním Frantika torma. Je to autor s velikmi zkuenostmi
s tvorbou pro divadelní soubory, tvoil napíklad pro Divadlo v Celetné i divadelní soubor
Disk z DAMU. Nová znaka mla pomrn neobvyklou genezi, neobvyklou v tom smyslu,
e jako první vzniklo korporátní písmo Rokokotype a teprve na jeho základ byla
vytvoena znaka. Neobvyklá a velmi originální typografie v horní ásti znaky byla
tvoena z fragment písmen R ,O a k z písma Rokokotype. Spodní ást znaky byla pak
tvoena nápisem Divadlo Rokoko sázenm z fontu Rokokotype. Znaka jako celek
psobila velmi harmonicky a novátorsky, velmi zajímavá byla i kompoziní eení tí
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variant této znaky. Díky provedení znaky na v ku, do tverce a na íku se dala znaka
pou ít na nejrozmanitj ích potiskovanch formátech. e ení znaky divadla Rokoko na
poli logotyp bylo v tomto smyslu opravdu ojedinlé. Rozmanitost jednotlivch provedení
znaky se projevuje zvlá t v provedení na íku, kdy opakující se tvary tvoí zajímavé
obrazce, ve zbylch dvou variantách nepítomné.

obr. 12 Bvalá znaka divadla Rokoko od Tomáe Brousila
Z technického hlediska to byla tém ideální znaka. Zvlá t v provedení na íku
nevykazovala potí e ani v krajním zmen ení a její jednoduché tvarosloví a barevnost
nepedstavovala peká ku ani v tch nejhor ích tiskovch podmínkách. Zbylé dv varianty
znaky nebyly ji

tak bezchybn funkní. Zvlá t varianta na v ku byla vzhledem

k vzájemnm proporním pomrm velikostí fragmentové a textové ásti vhodná k pou ití
jen ve vt ích velikostech formát – napíklad na plakátech, v men ích velikostech by byla
textová ást naprosto nerozli itelná. Podobná charakteristika je platná i u varinty do
tverce, není to v ak ji tak extrémní píklad.

obr. 13 Plakát pro divadlo Rokoko od Tomáe Brousila
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Vzhledem k tomu, e podle vyjádení autora jednotného vizuálního stylu divadla
Rokoko ve kerou grafiku zpracovával sám, neexistuje kompletní design manuál,
k dispozici je tedy jen logo manuál s píkladem aplikace na plakát.
Vizuální styl divadla Rokoko ml celkem jednoduchou, ale o to údernj í barevnost.
Pvodní zámr pouívat ernou, zlatou a purpurovou se zdál osazenstvu divadla píli
divok, pouívala se tedy barevnost erno-zlatá, nebo erná s jinou pímou barvou.
ernobílé fotografie publikované na v ech plakátech a v programech divadla, jejich
autory byli vt inou Radek Brousil a Pavel Sovoboda, se tak dobe pojily s okolní
grafikou. Díky rozvrení plakát se v ak daly pouít i amatérské fotografie. Je pravda, e
as od asu po této monosti divadlo sáhlo. Vizuální styl potvrdil i monost pouití
barevné fotografie, kterou pouil na plakátu propagujícím Bohumila Klepla ve he Don
Juan, ernobílá v kombinaci s pímou barvou mu ale slu ela o mnoho lépe. Dal í
zvlá tností bylo pouívání useknutého pravého dolního rohu na vt in publikací, které to
umoují, tedy plakátech, programech a podobnch divadlem produkovanch publikacích.
Zajímavá byla v tomto ohledu i návaznost na písmo, které mlo místo oblch tvar také
podobné „useknuté rohy“, ty se ov em nacházely na v ech tyech stranách. Písmo bylo
v tomto vizuálním stylu pouito jako a neobvykle siln ozvlá tující prvek.

obr. 14 Písmo Rokokotype
Abeceda Rokokotype, která vychází z kresby titulkového písma Magion od stejného
autora obsahující ov em i minusky, je vhradn verzálková, co vraznm zpsobem
ovlivovalo vyznní vizuálního stylu, s tím ohledem byly kresleny i v echny ostatní znaky
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jako napíklad interpunkní znaménka, tak e jsme si na plakátu snadno mohli pov imnout
napíklad na v ku verzálky nakreslné dvojteky. Mezi dal í zvlá tnosti této abecedy pak
patí také písmeno a kreslené jako v bez píky, nebo 0 (nula) kreslená s tekou uprosted,
slou ící místo obvyklého íkového rozli ování nebo dobe známého „pe krtnutí“.

2.4.2 Znaka z roku 2005 a její aplikace
Tomuto pknému vizuálnímu stylu v ak odzvonilo, kdy se v íjnu roku 2005 stal
editelem Mstsk ch divadel pra sk ch Ondej Zajíc a slouil divadla Rokoko a ABC.
Poté také zaal vznikat nov vizuální styl, kter nahradil stávající vizualitu vytvoenou
Tomá em Brousilem. Je veliká koda, e tak kvalitní a originální vizuální styl vydr el
divadlu pouze rok. Nová znaka bez konkrétního autora je pizpsobena vizuálnímu stylu
Mstsk ch divadel pra sk ch, její nová podoba je tedy m.d.p.rokoko. Velice odvá né
pou ití je v „souhrném“ logu Mstsk ch divadel pra sk ch, kde se vyskytuje jako
rokokom.d.p. Jedna z mála dobr ch vcí na této znace je soulad se zbytkem vizuálního
stylu Mstsk ch divadel pra sk ch, jednoduchost a barevnost.

obr. 15 Nová znaka m.d.p.

obr. 16 Titulní strana Msíního divadelního prvodce m.d.p.
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Znaka této instituce je vytvoena z písma Helvetica Neue, piem kresba písmen m,
d a p je zmkena zakulacením v ech ostrch tvar. Tato úprava je v ak v men ích
velikostech

pinejmen ím

t ko

postehnutelná,

pesto

spolen

s prostrkáním

a dotkajícími se díky mezi ádky se dá usuzovat na pelivou pípravu. Tato pelivost u
ale chybla pi píprav msíního divadelního prvodce m.d.p., msíníku v podob
barevného asopisu formátu A5, kter je k mání i na internetovch stránkách m.d.p.
Celkem ne astná je v tomto asopisu hlavn volba a nastavení chlebového písma, mal
meziádkov proklad dost zt uje itelnost a malé mezery mezi sloupci i malé okraje
psobí velice stísnn.
2.4.3 Internetová prezentace divadla Rokoko
Internetová prezentace Mstskch divadel pra skch, jejím autorem je pra ské
webdesignové studio Sympact, psobí pehledn a dobe dodr uje koncept vizuálního
stylu, od toho se v ak odvíjí i do jisté míry humpolácké vyznní tchto stránek. Jako jediná
ze zde probíranch internetovch prezentací obsahuje funkci vyhledávání, které funguje
dle oekávání dobe. Stránky bohu el nejsou validní, co se zdá bt ne varem velkého
mno ství stránek kulturních institucí nejen v eské republice. Typografie úvodní stránky
této webové prezentace je vcelku pekvapiv na mnohem vy í úrovni ne v ti tnch
publikacích, hloubji ve struktue stránek ji ale pebírá manry z ti tné produkce. Pesto
jsou od sebe ob divadla na stránkách dobe oddlena.

obr. 17 Internetová prezentace m.d.p.
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Webové stránky se naítají rychle a zobrazují se ve v ech bnch prohlíeích
stejn, co je pro studio Sympact dobrá vizitka. Pokud se ale na stránku podíváme
v nkterém textovém prohlíei nebo nebudeme mít monost pouít kaskádové styly (css),
zjistíme, e menu je vlastn umístno na konci stránky, co napíklad zrakov postienm
náv tvníkm me pi pouívání tecích zaízení velmi zkomplikovat pohyb po
prezentaci. Prezentace je také pomrn veliká, take prohlíení na men ích monitorech,
nebo mobilních zaízeních s pístupem na internet me bt obtíné. Vzhledem ke stálé
pítomnosti ovládacích prvk v ak bude stále moná.

2.5 Mstská knihovna v Praze
Mstská knihovna v Praze vznikla 1. ervence 1891, tehdy se v ak je t jmenovala
Veejná obecní knihovna královského hlavního msta Prahy a k dispozici mla „pouhch“
3370 knih. Ne se roku 1903 pesthovala na Mariánské námstí, kde sídlí dodnes,
nacházela se v ulici Na Zderaze na Novém Mst. Mezi lety 1898 a 1920 byl jejím
editelem básník Antonín Sova, kter zde díky svm znalostem zahraniního knihovnictví
zaal utváet systém katalogizace a snail se pro ni získat dstojné místo ve stedu Prahy.
V roce 1922 u mla knihovna v Praze 40 poboek a knihovní fond obsahoval asi 260000
svazk. V letech 1925 a 1928 stávající budova ji nesplovala nároky kladené na moderní
knihovnu, a tak byla za pomoci Praské mstské poji ovny postavena budova nová, co
byl poin v tehdej ím eskoslovensku naprosto ojedinl. Tsn ped druhou svtovou
válkou pak knihovní fond obsahoval u pes 640000 svazk. V následujícím váleném
a pováleném období byla knihovna neustále pod politicko-ideologickm tlakem, a u ze
strany okupujícího nmecka i pozdji komunistické strany. V osmdesátch letech byla
knihovna a její poboky vrazn zmodernizovány a od roku 1982 se v centrální evidenci
fondu a pi katalogizaci pouívají poítae. V letech 1996 a 1997 byla provedena generální
rekonstrukce hlavní budovy a knihovna byla automatizována.
2.5.1 Znaka
Pvodní logo Mstské knihovny v Praze pochází z pelomu padesátch a edesátch
let minulého století. Mal a tedy i tko iteln nápis ve znace v kombinaci s popisnou
lineární kompozicí ji nesplovaly základní poadavky na rychlou rozli itelnost
a identifikaci instituce v dne ním moi novch abstraktnj ích znaek. Tvarosloví loga
tedy zastaralo a jakoto peitek doby si ádalo zmnu. Návrhy na novou vizuální identitu
vyparacovávali studenti ateliéru grafického designu na Vysoké kole umleckoprmyslové
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pod vedením Prof. Rostislava Vaka. Autorem vítzného návrhu je student V UP Libor
Jelínek. O své znace v rozhovoru pro asopis Font (Font 75 – 3/2004) uvádí: Já se chtl
vyhnout okoukanému kli é otevené knihy. V knihovn nejsou to podstatné samotné knihy–
objekty, ale texty v nich obsa ené. Proto jsem pou il textov ch element: dvojteky
a steníku. V sledné logo ale nabízí i víc v klad – od okna po systém azení
a katalogizování. To ve se Liboru Jelínkovi opravdu povedlo. Nová znaka je kresebn
jednoduchá, rychle rozpoznatelná a zárove dostaten abstrahovaná, to ve jet
umocuje

jednoduchá

barevnost

a její

obmovatelnost,

samozejm

v pedem

definovanch mantinelech. V design manuálu Mstské knihovny v Praze najdeme hned
tyi barevná provedení znaky. První je provedení základní, drubá dv pak jsou provedení
negativní na edém a erném podklad, poslední provedení je pouitím barev zcela odliné.
Podkladová barva je vínová a provedení obrazové i písmové ásti je pozitivní ist
ernobílé. Jednoduchou konstrukci znaky dokazuje pouití délkové jednotky x rovnající
se délce hrany jednoho tvereku (teky) v obrazové ásti znaky.

obr. 18 Stará a nová znaka MKP
Písmo pouité ve znace je Helvetica, písmo, které je alespo na platform Apple
v základních tyech ezech zdarma bn dostupné, na systémy Windows se vak musí
licencovat. Obrazová ást znaky se pojí s písmovou tím, e dvojteka i stedník vychází
z kresby písma. Autorem prvotní kresby fontu Helvetica je Max Miedinger. Pvodní název
byl vak Haas Grotesk, co nám pipomíná, e ji Max Miedinger nakreslil v roce 1957 pro
vcarskou firmu Haas’sche Schriftgiesserei (Haas Type Foundry). V roce 1960 bylo její
jméno zmnno na Helvetica, aby pipomínalo latinské jméno pro vcarsko – Helvetia.
Písmová rodina Helvetica má dostatené mnoství ez, aby pokryla vekeré typografické
poteby. Veliká stední vka umouje její pouití i ve velmi malch velikostech.
Nedostatkem volby tohoto písma je dnes vak malá originálnost kresby, a tudí patná
rozpoznatelnost od jinch podobnch font jako jsou Arial, Univers nebo Monotype
Grotesque.
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2.5.2 Aplikace vizuálního stylu
V aplikacích se znaka chová a

pekvapiv tvárn. Nejen

e ji lze pou ít

s vertikálním i horizontálním postavení textu, existuje také varianta s tíádkovm
rozvr ením textu. Pi velkém zvt ení se pak také dá pou ít varianta znaky s men í
textovou ástí umístnou pod obrazvou ástí pi zachování její íky. Není bez zajímavosti,
e lze znaku také pou ívat na spad a dokonce v rohu formátu.

obr. 19 Aplikace nové znaky MKP
Jako hlavní písmo jednotného vizuálního styl Mstské knihovny v Praze slou í
Helvetica, o které zde ji byla e. Jako doplkové písmo byl zvolen v udypítomn
Times. Pvodní návrh tohoto písma vytvoil anglick typograf Stanley Morison, voln
dostupné verze z operaních systém dne ních poíta jsou v ak jen slabou náhra kou
jeho pvodních návrh. Písmo bylo vytvoeno pro novinovou sazbu v The Times of
London, tomu byly pizpsobeny i detaily kresby i jeho proporce. Times by tedy ml bt
dostaten dobe iteln i pi velmi kritickch podmínkách tisku.

obr. 20 Dvojstrana z vroní zprávy MKP z roku 2003
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Zajímavá je aplikace vizuálního stylu na první vroní zprávu z roku 2003 – první po
zmn znaky. V této vroní zpráv toti nenajdeme jedinou fotografii. Krom graf zde
najdeme jen velice elegantní jednobarevné grafiky Olgy Bene ové a celá publikace je
v erveno-erno- edch barvách. Dal í vroní zprávu z roku 2004 graficky upravoval
znovu Libor Jelínek, tentokrát s pou itím fotografií od K. Berndorfové, O. erného
a z archivu. Vroní zpráva stále dodr uje ve kerá pedepsaná pravidla vizuálního stylu,
pou ívá pedepsaná písma a decentní barvy. Vroní zpráva z roku 2005 u ale nedodr uje
krom základních barev snad vbec nic, pesto e jejím úpravcem byl opt Libor Jelínek –
autor jednotného vizuálního stylu Mstské knihovny v Praze. Pou ité fotografie jsou sice
aran ované, ale naprosto amatérské. Pedepsaná písma jednotného vizuálního stylu jsou
pou ita jen ve znace, celá publikace je toti sázená písmy Bodoni a Univers.
2.5.3 Internetová prezentace Mstské knihovny v Praze
Internetová

prezentace

Mstské

knihovny

v Praze

sice

nepatí

mezi

ty

nejelegantnj í, zato má ale jiné velmi vznamné vhody. Autorem webové prezentace je
Libor Jelínek. Tato webová prezentace je spolen s prezentací Moravské galerie v Brn
jedna z mála, která je validní. Dodr ování deklarovanch standard pi vytváení webové
prezentace toti vede k správné funkci stránek pi v ech mo nch zpsobech prohlí ení, od
klasického prohlí ení b nm internetovm prohlí eem, pes televizní a textové
prohlí ee, a po tecí zaízení. Stránky lze bez vt ích potí í prohlí et i na men ích
monitorech nebo mobilních zaízeních s mo ností prohlí et internetové stránky, ovládací
prvky jsou toti v dy bez vt ích potí í dostupné.

obr. 21 Internetová prezentace MKP
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Dobrá funkce webové prezentace je podpoena pou íváním konvenních technologií,
stránky jsou postaveny na validním html a css, nepou ívají tedy Flash, i jiné plug-iny
a neobt ují u ivatele

ádnm zbytenm intrem. Díky této konvennosti webová

prezentace Mstské knihovny v Praze funguje plynule i na star ích poítaích a rychle se
naítá. Internetové stránky Mstské knihovny v Praze vypadají a chovají se tém stejn ve
v ech b nch prohlí eích – mírn se mní jen rozvr ení textu, struktura stránek je jasná
a texty jsou dobe itelné. Podobn jako na internetovch stránkách Národního divadla
v Praze se zde v ak nepou ívá znaka v základaním provedení, nbr znaka provedení na
vínové podkladové plo e. Kdy pejedeme my í pes odkaz na jinou ást internetové
prezentce, v imneme si z typografického hlediska nevhodného podtr ení, pro zvraznní
funknosti odkazu bych proto spí e volil jin zpsob zvraznní, napíklad jen zmnu
barvy odkazu. Pokud nemáme mo nost pou ít kaskádové styly (css), napíklad v textovém
prohlí ei, stránka psobí trochu nepehledn, nicmén funguje správn. Úvodní stránka
rovnou obsahuje mo nost prohledávání databáze knihovního fondu bez pihlá ení tenáe,
co je velice píjemné a podporuje to znan pehlednost stránek. Pro náv tvníky z ciziny
je pipravená anglická verze, která ov em rozhodn není plnohodnotnm spoluhráem
verze eské, nicmén ty nejdle itj í informace se zde náv tvník dozví.

2.6 Moravská galerie v Brn
Historie Moravské galerie v Brn sahá a do roku 1873, kdy bylo zalo eno Moravské
prmyslové muzeum. V roce 1961 bylo muzeum slouenou s Obrazárnou Moravského
zemského muzea. Nov vzniklá kulturní instituce tak získala svj název, kter jí vydr el
dodnes. Moravská galerie v Brn v souasné dob spravuje pt objekt, z eho tyi jsou
architektonicky opravdu zajímavé. Jsou to Pra ákv palác, Umleckoprmyslové muzeum,
Místodr itelsk palác a vlastní vilu Du ana S. Jurkovie. V dne ní dob Moravská galerie
v Brn spravuje sbírky malby, kresby, grafiky, plastiky, fotografie, grafického designu
a architektury, adí se tak mezi nejvt í instituce svého druhu v eské republice.
2.6.1 Znaka
Novou znaku a jednotn vizuální styl má Moravská galerie v Brn od roku 2001,
autory jsou pánové Tomá Machek a Petr Babák, kteí se svm návrhem vyhráli anonymní
sout . Od rozdlení studia Machek & Babák jednotn vizuální styl Moravské galerie
v Brn spravuje a v souasné dob aktualizuje Tomá Machek ze studia Side2. I v této
znace hraje písmo velice dle itou roli, fragmenty písmen M a g jsou zde toti hlavním
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grafickm motivem, kter na pravé stran podporují grafické pruhy vyjadující souasn
poet vstavních budov. Oproti star í variant znaky, kde byly vstavní prostory od sebe
v základní variant oddlené barevn, tedy ervenou, modrou a zelenou barvou, souasná
základní varianta s pti oddíly je ist ernobílá.

obr. 22 Starí a novjí varianta znaky MG
Se stávající variantou znaky se Moravské galerii v Brn ji jist povede uvést do
ivota alespo celou merkantilní sadu, co se podle slov vedoucí oddlení pro vnj í
komunikace Simony Jurákové s variantou pvodní nepodailo pro nedostatek financí, to
bylo pravdpodobn zpsobeno barevnou nároností star í varianty, tisk tí pímch barev
je toti

ve srovnání s dnes navrhovanou ist ernobílou variantou opravdu drahá

zále itost. Za pov imnutí urit stojí ást design manuálu o ochranné zón znaky. Ta se
toti

m e zmnit podle pou ití hned tikrát. Znaka se v základním provedení na

formátech s dostatenou plochou pou ívá na spad ze dvou stran v levém horním rohu
formátu, na volnch stranách ve formátu je pak velikost ochranné zóny odpovídající íce
a v ce znaky, tedy základní jednotce x. Pokud není formát dostatn dimenzovan
ochranná zóna se dá v pípad nutnosti zmen it na íku grafického pruhu na pravé stran
znaky, tedy na pomocnou jednotku y, tato zóna se pak aplikuje z volnch stran okolo
znaky. V pípad, kdy nelze pou ít znaku napíklad z technologickch dvod na spad,
dá se umístit voln do formátu a ochranná zóna se rovná plce jednotky x ze v ech
okolních stran.
2.6.2 Aplikace vizuálního stylu
Stejnm zpsobem, tedy na spad v levém horním rohu, se pou ívá znaka i na
plakátech, co m e v konkrétních pípadech zpsobit alespo ástené pekrytí znaky na
plakátovacích plochách ostatními plakáty nebo napíklad rámem citylightu. Zde bych tedy
pro jistotu uva oval i o jiném e ení. Podobn problém se m e vyskytnout i na odnosnch
ta kách Moravské galerie v Brn, v základním provedení se toti m e stát, e nepesnm
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bigováním a skládáním bude ást znaky i doprovodn ch grafick ch prvk zakrytá.
U ekonomické verze ale tento problém odpadá, znaka ani ostaní grafika zde toti není
pou ita na spad. Velice zajímavá na znace Moravské galerie v Brn je také absence
plného názvu instituce doprovázejícího obrazovou ást, autoi zde ji

tedy naprosto

spoléhali na za itost zkratky Mg a na její vizuální sílu. Kresebná a barevná jednoduchost
aktuální verze znaky pomáhá jejímu vyznní a snadnému zapamatování, mimo jiné také
zaruuje tisknutelnost i ve patn ch technick ch podmínkách.

obr. 23 Plakáty MG se starí verzí znaky
Z hlediska po adavk na znaku a na jednotn

vizuální styl se jedná o snadno

odli itelnou grafiku od jin ch esk ch institucí a její forma je díky písmu zaruen
nadasová. Písmo pou ité k vytvoení fragment je toti asem provená a trendm ji
píli nepodléhající statická antikva, její pedlohu vytvoil Giambattista Bodoni u kolem
roku 1789. Známé parafráze na toto písmo vytvoil na zaátku 20. století také napíklad
Heinrich Just pro frankfurtskou Bauerovu písmolijnu nebo také americká firma ITC. Jako
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hlavní písmo je v ak zvoleno písmo Helvetica, o kterém ji v této práci bylo psáno
v kapitole o Mstské knihovn v Praze. Konkrétn byla zvolena Helvetica v ezech
Condensed Regular, Condensed Bold a Condensed Black, která v pípad nutnosti m e
b t je t nahrazena písmem Switzerland, co je vlastn jeden z klon písma Helvetica,
v odpovídajícím ezu. Tyto zú ené ezy v ak ji

nejsou b n dostupné na

ádné

poítaové platform, je tedy nutné je licencovat.
Nemohu si zde ale odpustit jednu poznámku. Kdy designéi a grafici Jean Widmer
a Bruno Monguzzi v letech 1984–1986 vytváeli znaku pro slovutné Musée d’Orsay, jist
netu ili, e podobnou znaku bude mít za patnáct let také Moravská galerie v Brn. Je
pravda, e Musée d’Orsay pou ívá jako zkratku dv verzálky MO, ale kompozice a v br
písma jsou a nápadn podobné. Widmer a Monguzzi sice pou ili jinou statickou antikvu,
pro kterou vytvoil pedlohu nmeck písma Justus Erich Walbaum, mlad í Bodoniho
souasník, nicmén v tchto omezen ch fragmentech se rozdíly mezi písmy hledají t ko
i grafikovi, nato pak iroké veejnosti, pro kterou jsou jednotné vizuální styly hlavn
ureny. Náhody se v ak v grafickém designu stávají stejn tak, jako v jin ch disciplínách.

obr. 24 Znaka Musée d'Orsay od Bruna Monguzziho a Jeana Widmera
2.6.3 Internetová prezentace Moravské galerie v Brn
Webovou prezentaci Moravské galerie v Brn vytvoil Tomá Celizna ze studia dgú.
Zdá se, e na poli webov ch prezentací pro v znamné eské kulturní instituce se toto
studio ji zcela etablovalo. Ve struktue jinak docela pehledn ch stránek se opt projevuje
jistá

ablonovitost tvorby tohoto studia pro kulturní instituce, ta jako u nkter ch

pede l ch projekt zpsobuje roz iování stránky s postupem ve struktue smrem do
hloubky, tak e na men ích monitorech musí náv tvník pou ívat nejen vertikální posuvník,
aby mohl sledovat obsah. Na tchto internetov ch stránkách ale jist stojí za ocenní jejich
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validita, která napomáhá správné funkci prezentace pi nejrzn ích ji díve uvádn ch
zpsobech prohlí ení. Také stálost vizuálního vyznní stránek v irokém spektru
internetov ch prohlí e je dnes stále je t velk m úspchem pro jejich autora. Stránky
nezdr ují náv tvníka ádn m intrem, nicmén pou ívají technologie Flash na místech,
kde to asi není zcela nutné. Nicmén i pi nedostupnosti podpory tohoto technického e ení
na náv tvníkov poítai stránky stále fungují správn, stejn tak jako kdy náv tvník
nemá mo nost pou ít technologie kaskádov ch styl (css). V tomto pípad se u ale jejich
vzhled, stejn tak jako tém nikdy jindy, nepodobá ani vzdálen autorskému zámru,
emu

se ale nelze divit. Stránky se na tstí tedy nespoléhají na jednu konkrétní

technologii prohlí ení, co je pozitivní a dnes se s tímto pístupem stále je t nesetkáme
b n. M eme je tedy bez vt ích potí í sledovat i na star ích poítaích, které neopl vají
dostaten m v konem pro sledování Flashov ch prezentací. I s pou itím technologie flash
se v ak stránka z internetu stahuje rychle, tak e vizuální dojem z jejího naítání neutrpí
ádnou újmu. Jediná vc, která by usnadnila prohlí ení star ím tenám by bylo zvt ení
textu v hlavní nabídce, ten je toti na v ce nkolika málo pixel opravdu patn iteln
i pro mladého a zdravého lovka. Chvályhodné je umístní odkazu na hlavní stranu hned
na první místo v menu, díky tomu se pohyb po stránkách m e v razn urychlit.

obr. 25 ablonovitá internetová prezentace MG
Funknost stran a rychlou navigaci podporuje funkce vyhledávání, která funguje dle
oekávání. Dkazem toho, e stránky jsou moderní je mo nost tení rss zpráv, tedy
mo nost zji ování nov ch informací o dní v Moravské galerii v Brn pomocí speciálního
programového vybavení, ani by se náv tvník musel pipojovat pímo na webovou
prezentaci a prohledávát aktuality run. Zahraniním náv tvníkm také slou í
plnohodnotná anglická verze internetové prezentace. Myslím, e z provedení tchto stránek
by se mohlo pouit mnoho nejen esk ch institucí.
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ZÁVR
Z hodnocení vizuálních styl na pedcházejících stranách se dá vyvodit hned nkolik
závr. Pokud se zamíme na tendenci vvoje vizuálních styl kulturních institucí
v eské republice, dá se konstatovat, e ve vt in pípad dochází ke zlep ení. Na
pozoruhodnou úrove se v posledních letech dostaly mimo jiné také internetové
prezentace, vt ina zde probíranch internetovch stran dokonce bez problém snese
srovnání s prezentacemi zahraniní provenience.
Pokud se ale ponoíme do hlub ích detail, zjistíme, e práce s písmem se vt inou
mezi jednotlivmi styly podobá, co ukazuje na pomrn nevysplou vizuální kulturu.
Jedinou institucí, která se alespo na njak as tomuto trendu ubránila bylo divadlo
Rokoko, kdy pouívalo vizuálního stylu a corporátního písma na míru od typografa
Tomá e Brousila. V tomto ohledu tedy eské vizuální styly za svtovmi zaostávají.
Trend zmny grafického projevu se zmnou vedení, kter jsem bohuel v této práci
zaznamenal, zpsobil zaniknutí nkolika kvalitních vizuální styl a obávám se, e tomuto
trendu je t neodzvonilo. Pokud se tedy musí pistoupit k modernizaci grafického projevu
instituce, rozhodn by se nejprve mlo pem let o redesignu stávající podoby vizuálního
stylu, ostrá zmna smru toti nemusí vdy dopadnout nejlépe.
Zajímavé také je, e vt inu vizuálních styl tchto institucí vytvoili autoi alespo
ásten propojení s Vysokou kolou umleckoprmyslovou v Praze.
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OBHAJOBA PRAKTICKÉ PRÁCE
2.7 Jednotn vizuální styl Mstské knihovny v Nové Pace
2.7.1 Historie Mstské knihovny v Nové Pace
Mstská knihovna v Nové Pace vznikla v roce 1846. Sbírku na její zalo ení tehdy
uspoádal kaplan Jan Ne por za podpory nkterch m an. Knihovna na la brzy v okolí
celou adu píznivc a dobe prosperovala. Správu nad knihovnou pevzal pan Karel
Záhorsk a dohled nad ní provádli Antonín Kasek a místní fará Alois Macháek.
Hlavním sponzorem Novopacké knihovny bylo místní ochotnické divadlo, které ka d rok
z jednotlivch pedstavení knihovn vnovalo znané ástky. Kolem roku 1850 knihovna
mla ve svch fondech 353 svazk beletristické literatury, 91 vdeckch knih a 46 knih
z „Ddictví Svatojánského“.
V souasné dob je v knihovn registrováno asi 2000 tená a ron se vypjí
zhruba 120 000 knih a asopis. Knihovnu za rok nav tíví asi 23 000 náv tvník. Od
1. srpna 1995 je knihovna umístna v nové budov v centru Nové Paky.
2.7.2 Obhajoba
Základem znaky Mstské knihovny v Nové Pace se stal grafick prvek v podob
pruhu, kter má primárn znázorovat knihu v police. Jeho zmno ením do tinácti
sloupc, tí ad a zmnami rastr jednotlivch prvk jsem pak dosáhl potebného obrazu
stylizace knihovny. Obrazová ást znaky Mstské knihovny v Nové Pace také m e bt
chápána jako stylizace katalogizaního systému i digitální informace.

obr. 26 Varianty nové znaky MKNP
Barevnost znaky jsem zvolil decentní a zárove takovou, aby byla dostaten
vrazná a nosná pro cel vizuální styl. Pro zvlá tní úely pak slou í nkolik doplkovch
barev, jejich pou ití se v ak ídí vhradn manuálem jednotného vizuálního stylu.
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Písmo pouité ve znace je Amor Sans Pro v ezech Bold a Regular. Písmovou
rodinu Amor Sans & Serif Pro, jejím autorem je Franti ek

torm ze Ste ovické

písmolijny, jsem pro cel vizuální styl vybral, protoe obsahuje patkové i bezpatkové ezy
a její kresebná odli nost pi zachování dobré itelnosti dobe podpoí jednotn vizuální styl
Mstské knihovny v Nové Pace. Dostatené mnoství ez pak dlá z této veliké rodiny
font tém univerzální, není tedy problém jej pouít pro textovou sazbu v malch
velikostech nebo na plakátu ve velikostech titulkovch.

obr. 27 Návrh textilních pouta MKNP
Design manuál obsahuje adu aplikací – mezi nimi je nkolik druh hlavikovch
papír. Hlavikové papíry se lení na varianty urené pro bnou korespondenci, mezi
ktermi jsou i hlavikové papíry navrené pro tisk na stolní tiskárn, a na hlavikové
papíry akcidenní, které jsou urené pro slavnostní píleitosti. I vizitky jsou navreny pro
bn styk a slavnostní píleitosti.

obr. 28 Reklamní p edmty MKNP
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V manuálu jednotného vizuálního stylu jsou dále obsa eny konceptuální zám ry od
základního návrhu internetové prezentace p es nejrzn j í reklamní p edm ty, programy
a letáky, a po exteriérové textilní pouta e.

obr. 29 Návrh internetové prezentace MKNP
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SEZNAM POUIT CH SYMBOL A ZKRATEK
css

Cascading Style Sheets (kaskádové styly) – jazyk pro formátování internetov ch
stránek.

html

HyperText Markup Language – jeden z jazyk pro vytvá ení internetov ch stránek
v systému World Wide Web.

Flash

Grafick

vektorov

program ve vlastnictví firmy Adobe (d íve Macromedia),

primárn je ur en k vytvá ení interaktivních internetov ch prezentací nebo jejich
ástí.
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