
Komise marketingu a komunikace – 10. února 2016     Zápis číslo 8. 

Přítomen Jaroslav Miklík, Jan Šustr, Filip Šustr, Petr Staněk, Jiří Mühlfait 

Omluven: Luděk Lopour, Michal Šimo 

Host: Miroslav Skalník, Zdeněk Navrátil, Josef Klement, Radovan Živný 

 V úvodu komise proběhlo hlasování o pozvaných hostech komise – jednohlasně přijato. Hosté se 

mohou účastnit jednání komise.(pro: Miklík, Šustr F., Šustr J., Staněk, Mühlfait, proti: 0, zdržel se: 0) 

Vedení zasedání komise se ujal starosta města Zdeněk Navrátil. Komise na svém zasedání projednala 

následující body. 

 Logo města Žďáru nad Sázavou – host k diskuzi Radovan Živný – autor stávajícího loga města 

 Originální grafická propagace města – linoryt Miloše Slámy 

 Pamětní deska k událostem listopadu 1989 – předložil Miroslav Skalník 

 Propagace Mistrovství světa horských kol – spoluúčast města Žďár nad Sázavou 

1. Logo města Žďár nad Sázavou 

Komise marketingu a komunikace se logem města zabývala již na předchozích zasedáních a doporučila 

stávající logo města neměnit – pouze případně „aktualizovat“, oživit, zmodernizovat. V květnu 2015 

předložil komisi marketingu a komunikace její člen Jan Šustr variantní řešení možné obměny loga města a 

po následné diskuzi se většina komise předběžně shodla na tom, že stávající logo je stále funkční a že 

v úvahu připadá pouze jeho oživení, ale ne jeho kompletní změna. Materiál Jana Šustra je přílohou tohoto 

zápisu.  

10. 2. 2016 – V úvodu se ujal slova Jan Šustr, který komisi opět provedl připravenou prezentací možných 

modifikací městského loga. Zdeněk Navrátil následně vyzval hosta komise Radovana Živného, aby se vyjádřil 

ke vzniku stávajícího loga města. 

Radovan Živný – Nosným tématem byla Zelená hora, tento motiv se autor snažil vystihnout piktogramem. 

Logo je již poměrně staré, ale stále plní svoji funkci. Autor by nedoporučoval velké obměny loga ve stávající 

podobě. Jsou ale možné drobné změny, které logo oživí. Dle slov Radovana Živného je v první řadě třeba si 

ujasnit, proč chceme logo města měnit. Z jakého důvodu. Například v případě užití bezpatkového fontu se 

zlepší čitelnost nápisu Žďár nad Sázavou – tuto případnou změnu hodnotí kladně. Přiklání se k variantě 

z možností předložených panem Janem Šustrem, kdy je text narovnán a použit bezpatkový font s velkými 

písmeny ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. 

Petr Staněk – Stávající logo města považuje za nadčasové a zažité. Logo považuje za vhodné pro použití ve 

spojení s městem. Souhlasí s myšlenkou logo omladit – například narovnáním textu Žďár nad Sázavou a 

použitím velkých písmen v textu. 

Filip Šustr – Souhlasí s narovnáním textu Žďár nad Sázavou i se změnou fontu. Nedoporučuje barevné 

kombinace v logu. 

Josef Klement – Vyslovil souhlas s možným narovnáním textu a jiným fontem. 

Jaroslav Miklík – Vyslovil spokojenost se stávajícím logem města. 



Jiří Mühlfait – Doporučil se zamyslet nad možností zvětšení mezery mezi střechou a zdí v piktogramu věže. 

Doporučil užití bezpatkového písma a narovnání textu Žďár nad Sázavou dle předloženého návrhu Jana 

Šustra. 

Členové komise se shodli na tom, že nepovažují za vhodné do loga kombinovat další barvy.  

Starosta města vyzval členy komise, aby hlasovali, zda má být požádán autor stávajícího loga Radovan 

Živný, aby se zamyslel nad jeho případnými modifikacemi, které by zřejmě vycházely z předloženého 

materiálu Jana Šustra. – JEDNOHLASNĚ PŘIJATO 

Doporučení: Komise marketingu a komunikace doporučuje, aby bylo stávající logo města oživeno jeho 

autorem Radovanem Živným a členem komise Janem Šustrem. Na dubnové komisi by měl pan Šustr 

představit možné modifikace stávajícího loga v několika variantách. (Narovnaný text, bezpatkový font, 

piktogram věže s textem Žďár nad Sázavou v pravé části loga…) 

2. Originální grafická propagace města – Miloš Sláma 

Starosta města představil myšlenku užívat linoryt pro originální propagaci města. Komisi města byl 
představen záměr umělce Miloše Slámy. 

Tajemnice komise vyzvala členy komise k diskuzi na dané téma.  

Luděk Lopour se vyjádřil k dané problematice e-mailem v předstihu - následovně: 

a) je to originální b) je to pěkné c) je třeba  to vhodně komunikovat. Čili do zpráv o tomto je třeba 

vyzdvihnout a popsat blíže techniku linorytu, aby si lidé dokázali představit, kolik práce za tím je!   Pak ta 

originálnost bude dávat smysl pro každého. 

Je třeba dbát na to, aby se při reprodukcích myslelo na to, jak je to velké! Viz adventní billboard, nedobře.  

Místostarosta města Josef Klement upozornil, že předkládaný návrh – vizualizace – není ještě 
finální, barevnost se ještě změní až po použití techniky linorytu. 

Jiří Muhlfait vyslovil názor, že nejde o umělce ale o techniku tvorby. Využití linorytu vítá. U 
současného návrhu je třeba doladit detaily – před finálním zpracováním je nutné doladit finální 
vzhled. 

Petr Staněk – vnímá návrh více konzervativně, není si jist, zda je vhodné využívat techniku linorytu 
v propagaci města. K Zámku se dle jeho názoru grafika hodí, ale není si jist použitím ve městě a na 
dalších místech a materiálech. 

Jan Šustr – Sdělil, že by bylo dobré užívat linoryt uvážlivě. Není vhodné, aby byl motiv použit všude 
ve městě. Ale je dobré využít jeho potenciál. Nepřehánět ale jeho užití v praxi.  

Stanovisko komise: Komise marketingu a komunikace doporučuje  pracovat s návrhem originální 
propagace města pomocí linorytů umělce Miloše Slámy. (Pro: Miklík, Muhlfait, Staněk, Šustr) 

 

 

 



 

3.) Pamětní deska k událostem listopadu 1989 – předložil Miroslav Skalník 

Miroslav Skalník seznámil členy komise s materiálem týkajícím se návrhu umístění pamětní desky 

k listopadovým událostem roku 1989. Předložený materiál je přílohou tohoto zápisu. Miroslav Skalník 

vytipoval čtyři místa, pro možné umístění památníku, která zdůvodňuje v předloženém dokumentu. 

Jiří Mühlfait připomněl, že dle slov žďárských pamětníků je nejlogičtějším řešením umístění památníku na 

hotel „U labutě“. Jako zcela nevhodné považuje umístění památníku na budově bývalého MěÚ na náměstí 

Republiky – již tam je památník T. G. M. atd… 

Petr Staněk považuje budovu bývalého MěÚ naopak za vhodnější místo než právě zmiňovaná budova 

hotelu.  

Pro umístění památníku na budovu hotelu „Bílá labuť“ se vyjádřil přes e-mail v předstihu i předseda komise 

Luděk Lopour, a to následovně: Ano, i já tam býval :-) Tedy pod Bílou labutí… Souhlasím s tímto návrhem a 

poděkovaní panu Skalníkovi za dokument. Majitelé snad nebudou proti. Nejhorší varianta je ta země, 

"pošlapání události" etc. Druhou možností v pořadí budova bývalého Měú, byl-li by problém s majitelem 

nemovitosti. 

Pro umístění památníku na Bílou labuť hlasovali (Šustr Jan, Miklík Jaroslav, Mühlfait Jiří) 

Proti (Petr Staněk)  

Stanovisko: Komise marketingu a komunikace doporučuje umístění památníku na budovu Bílé labutě. 

 

4) Propagace Mistrovství světa horských kol 

Tajemnice komise nadnesla téma případné spolupráce při propagaci Mistrovství světa horských kol, které 

se uskuteční na přelomu června a července 2016 v Novém Městě na Moravě. Všichni přítomní členové 

komise jsou spolupráci nakloněni. Podrobně se komise tímto tématem bude zabývat na svém dalším 

setkání v březnu 2016. 

 

Termín příštího setkání komise:  

Středa 30. března 2016 v 16.00 hodin v zasedací místnosti Krček. Komise proběhne společně s komisí pro 

mezinárodní a regionální spolupráci. 

Témata pro příští komisi: propagace města na MTB 2016 (nmnm) – potisk stánku, program, Originální 

grafická propagace města – Miloš Sláma 

 

Zapsala: Adlerová 

 


