
 
 
 
 

 

V BRNĚ, 17. 01. 2017 
 
 
NOVÁ VIZUÁLNÍ IDENTITA KANCELÁŘE ARCHITEKTA MĚSTA BRNA 
 
Nově zřízená Kancelář architekta města Brna vyhlásila na konci loňského roku soutěž  
na logo a vizuální styl. Osloveno bylo celkem deset grafických studií a designérů. Zvítězilo 
plzeňské Studio Petrohrad s návrhem symbolu, jež zdůrazňuje klíčová slova podtrhující 
činnost Kanceláře, jako jsou architekt, vize, schopnost vnímat město v celkovém 
kontextu, nadhled a chuť komunikovat s veřejností.  
 
Kancelář architekta města Brna je nové koncepční pracoviště města zaměřující se na architekturu  
a urbanismus. Hlavními oblastmi působnosti Kanceláře jsou územní plán města, veřejný prostor  
a komunikace s veřejností. Na podzim loňského roku se Kancelář rozhodla najít jednotný vizuální styl,  
který externí komunikaci organizace podpoří. Ředitel Kanceláře Michal Sedláček, původem brněnský 
architekt s bohatými zahraničními zkušenostmi, vysvětluje: „Hledali jsme logo a vizuální styl, který 
vystihne to, jací jsme a co děláme. Jsme především architekti, díváme se na město z nadhledu, ale i 
v detailech. Naším projektem je Brno a chceme na jeho rozvoji spolupracovat spolu s místními 
obyvateli. V kompetencích kanceláře není projektovat a posuzovat jednotlivé stavby, ale určovat směr 
a budovat podmínky, jež podpoří další vývoj města. Zároveň jsme si přáli najít snadno čitelný  
a zapamatovatelný symbol, se kterým by si lidé Kancelář spojili a snadno nás identifikovali.“  
Do jednokolového výběrového řízení byla přizvána vybraná grafická studia, reklamní agentury  
a designéři, jejichž dosavadní práce vyhlašovatele oslovila. Bylo přizváno osm místních grafických 
studií a designérů a dvě mimobrněnská studia. Své návrhy odevzdalo osm z oslovených, posuzováno 
však bylo deset soutěžních návrhů, neboť dva soutěžící využili možnosti odevzdat dvě varianty loga 
a vizuálního stylu.  
 
Porotě, která zasedala ve složení Michal Sedláček (ředitel KAM) a Lenka Němcová (PR manažerka 
KAM) za závislé a Dagmar Koudelková (historička umění), Petr Tejkal (grafik) a Ivan Wahla (architekt) 
za nezávislé, představili grafici své návrhy osobně. Šestým členem poroty se stali facebookoví fanoušci 
KAM. Pořadí, které určili svými „lajky“ na Facebooku, bylo započítáno do celkového hodnocení. 
Vítězným se stal návrh plzeňského Studia Petrohrad. „Každý z návrhů byl zajímavý a dalo by se z něj 
něco použít. Vítězný návrh ale fungoval komplexně, ve všech možných způsobech použití. Zároveň 
přestavil jednoduchý čitelný symbol, kterým je otočené písmeno „A“ jako architekt. Vidíme v něm ale 
také oko (díváme se dopředu, vidíme město z nadhledu i v detailech), amplion (komunikujeme), úhel, 
hrot tužky, kružítko a pravítko (kreslíme, skicujeme, projektujeme). Porotě se líbily i doplňkové barvy, 
červená z městského znaku a modrá inkoustová, obě působí výrazně a optimisticky.“ zdůvodňuje 
výběr Lenka Němcová, PR manažerka KAM. Vítězný návrh představila Kancelář na svém 
facebookovém profilu 1. ledna 2017 a do nového roku tak vstoupila s novým vizuálním stylem a 
logem.  
 
 
Z průvodní zprávy Studia Petrohrad 
Symbol, použitý v návrhu značky, vychází z doleva natočené litery „A“, přímočaře odkazující ke slovu „architekt“ jakožto 
ústřednímu bodu celého projektu. Střední rovný tah byl zaoblen, aby symbol evokoval dojem oka hledícího do prostoru vpravo. 
V další rovině symbol může odkazovat k hrotu tužky, kružítku nebo znázornění úhlu. V textové části značky používáme celé 



 
 
 
 

 

znění názvu organizace, které je pochopitelné i pro laickou veřejnost, jež není obeznámena s významem zkratky KAM.  
U merkantilních tiskovin navrhujeme pracovat se základní černou variantou značky, aby byla zachována vizuální jednota  
i s materiály produkovanými „zevnitř“ organizace jako veškerá interní a externí korespondence. Doplňkové barvy, odvozené 
na jedné straně od červené barvy městského znaku a na straně druhé od modré barvy inkoustu, navrhujeme používat  
na všech doprovodných materiálech určených pro veřejnost. Písmo Moderat, nesoucí v rámci značky název organizace, bylo 
vybráno pro svou jednoduchou geometrickou konstrukci, vyvážené proporce a celkově vizuálně příjemnou kresbu. Řez Bold  
je použit především ve větších titulcích, v nichž vyniknou kvalitně zpracované detaily jednotlivých liter, řez Regular je použit 
ve všech ostatních textech; zde je i v delší sazbě dobře čitelný. V návrhu jednotného vizuálního stylu jsou obsaženy dvě roviny 
práce s doprovodnými materiály. Jedna využívá jako hlavní obrazovou platformu fotografii a druhá axonometrické kresby  
a výkresy. Obě cesty by měly opět evokovat dojem pohledu z výšky, vize, ale i pozornosti k detailu. Obě cesty v sobě nesou 
specifickou výtvarnou kvalitu, nejsou tedy jen pouhým nosičem informace. Díky použití stejných barev, písma a prací  
se značkou jsou i přes svou vizuální různost obě cesty kompatibilní a vytvářejí bohatý rejstřík možností, jak pracovat  
v dlouhodobém měřítku s doprovodnými materiály organizace. 
 
Kancelář architekta města Brna 
Jsme architekti, urbanisté, inženýři, sociologové, geografové… Zkrátka tým specialistů na město. Jsme odborná koncepční 
kancelář města Brna. Máme za cíl pozitivně ovlivnit vývoj Brna na dalších 50+ let. Jsme odborníci zaměření na urbanismus a 
architekturu veřejných prostranství. Naší projektem je Brno. Především jeho územní plán a veřejný prostor. Nový územní plán, 
kultivovaná veřejná prostranství, architektonické soutěže se zahraničními účastníky a zapojování veřejnosti do plánování a 
rozhodování. Zadání a zpracování územního plánu jako dohody o území umožňující rozvoj města. Tvorba ulic a náměstí 
odpovídající současným trendům a postupům. Aktivní spolupráce s veřejností formou anket, besed, workshopů, výstav, 
procházek, společného plánování. 
(Zřízení nové příspěvkové organizace schválilo zastupitelstvo města Brna na svém zasedání 8. prosince 2015. Jejím ředitelem 
byl 5. dubna 2016 jmenován doc. Ing. arch. Michal Sedláček. Své sídlo v Malém Špalíčku na Zelném trhu získala Kancelář  
1. července 2017. K 1. lednu 2017 má kancelář 13 zaměstnanců.) 

 
doc. Ing. arch. MICHAL SEDLÁČEK (*1963) 
Vystudoval FA na VUT v Brně a Školu architektury na AVU v Praze. Po studiích odešel do zahraničí, působil v New Yorku, 
Moskvě, Los Angeles. Pracoval mimo jiné také v ateliéru známého architekta Franka Gehryho. V roce 2007 založil v Los Angeles 
pobočku architektonické firmy Aedas, kterou vedl až do jara 2016, kdy zvítězil ve výběrovém řízení na ředitele Kanceláře 
architekta města Brna. Mezinárodní výběrová komise, ve které zasedli mimo jiné hlavní architekta dánské Kodaně Tina Saaby, 
ředitel odboru plánování města Vídně Thomas Madreiter, šéf pražského Institutu plánování a rozvoje Petr Hlaváček  
nebo nezávislý odborník na urbanismus a architekturu Adam Gebrian, jej vybrala z celkem 9 uchazečů. 

 
 


