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Dokumentace VŠKP 

Představení neziskové organizace a Industry

Od roku 2010 pracuji v neziskové organizaci Vaizard, která si klade za cíl jednoduše dělat věci lépe nebo jinak než 

ostatní. Jedná se o nestátní neziskovou organizaci zřízenou za účelem poskytování příležitostí těm, kteří chtějí 

změnit svět k lepšímu. Působí v oblastech kultury, umění, sportu, zdraví, vědy, výzkumu, vzdělání a lidských práv, 

ve kterých realizuje vlastní projekty nebo pomáhá uskutečňovat následováníhodné vize svých dobrovolníků. 

Momentálně rekonstruujeme průmyslové prostory v areálu mrazíren Rovner na Masné ulici v Brně o velikosti 

přibližně 1070 m2 tak, aby se z nich v blízké době mohlo stát mezinárodní kulturní centrum.

Pohled na Industru při vstupu do areálu mrazíren 

V Industře se společně s Michalem Trávníčkem podílím na projektu Galerie Industra, ve které bychom rádi 

představovali mladé talentované umělce. Po prozkoumání současné galerijní scény v Brně a okolí jsme usoudili, 

že nám tu chybí výstavní prostor, ve kterém by se mohli realizovat studenti nebo absolventi českých vysokých 

uměleckých škol. Zároveň chceme do Brna pozvat studenty ze zahraničí a vytvořit tak dialog mezi českou 

a zahraniční kulturní scénou.



Galerie Industra, fotografe z výstavy Čerstvá vejce

Má závěrečná práce je zaměřena na hledání vizuální identity pro toto alternativní kulturní centrum a je rozdělena 

do tří základních částí: hledání identity, navigaci (v interiéru a exteriéru) a webové stránky.

Zpočátku jsem se snažil navrhnout koncept vizuální identity postavený na jednoduchém principu, který by se dal 

snadno aplikovat na různá média a navigaci. Vzniklo několik prvních návrhů založených na práci s typografí nebo 

grafckými prvky, které ale kvůli svému obecnému zaměření nebylo možné aplikovat na natolik specifcký prostor, 

jako je Industra. Proto jsem se rozhodl touto cestou nepokračovat. Opuštením klasického způsobu vytváření loga 

jsem dospěl k novému pohledu na tuto problematiku, identitu Industry by měli tvořit především lidé, jejich názory 

a postoje, samotný program, který jako jediný dokáže přitáhnout pozornost i do míst poměrně vzdálených. 

Věnoval jsem tedy veškerou svoji pozornost navigaci, jak se vůbec do Industry dostat – je sem totiž cesta poněkud

obtížná, budova není nijak označená, celý areál mrazíren je poměrně vzdálený od zastávek MHD (přibližně 8 min. 

chůze). Navrhl jsem tedy několik jednoduchých kroků, které by tuto orientaci usnadnily. 



VLAJKY

Industra má před vstupem do areálu k dispozici dva nevyužité vlajkové stožáry. Vlajka jako médium se dnes 

používá jen několika zavedenými způsoby: věší se státní, městské a okresní vlajky, vlajky námořní a signalizační, 

nebo se vlajka hojně využívá jako obyčejná bannerová plocha pro umístění fremního loga. Rozhodl jsem se 

navrhnout pro Industru vlajku a nový způsob jejího využití. Vlajku, která bude symbolizovat celý prostor Industry, 

naši hrdost na to, co děláme a čeho jsme doposud dosáhli. Vlajka by kromě estetické funkce sloužila také jako 

jasný navigační bod, který je viditelný z velké dálky. Uspořádal jsem v Industře krátký workshop, na kterém jsme 

spolu s dobrovolníky pomocí jednoduché frotáže zaznamenávali různé struktury a plochy typické pro tyto 

průmyslové prostory. Vybral jsem si techniku frotáže kvůli její bezprostřednosti. Vznikl tak kolektivní záznam 

určitého místa v určitý čas, který jsem aplikoval na vybrané médium. A jelikož má Industra stožáry dva, využil jsem 

i stožár druhý pro propagaci větších akcí. Každou výstavu, každý festival, divadelní představení, workshop nebo 

přednášku by mohla doprovázet jedinečná vlajka navržená například spoluprací s umělci nebo dobrovolníky a která

by byla vyvěšena v době konání akce před vstupem do areálu.

Dokumentace workshopu s dobrovolníky



Vlajka pro Industru

Vyvěšení vlajky před areálem



Návrh vlajky pro výstavu BOX: Kraków od Sebastiana Bożka

Vyvěšení vlajky v rámci vernisáže výstavy BOX: Kraków



INDUSTRA BICYCLE FRIENDLY

Přímo za areálem mrazíren vede jedna z hlavních cyklostezek v Brně směrem na jih. Napadlo mě tohoto umístění 

využít a udělat z Industry místo „Bicycle Friendly“. Vytvořil jsem proto v areálu mrazíren stojany na kola. Vyznačil 

jsem cestu z cyklostezky až k objektu Industry (jejíž součástí je také kavárna) a začal jsem Industru cíleně 

propagovat na portálech zaměřených na cyklistiku a cykloturistiku. 

Cyklostezka za areálem mrazíren a vyznačení míst s umístěním navigačních cedulí



Pohled na Industru z parkoviště během akce Týden města

NAVIGACE

V minulosti v prostorách Industry probíhala průmyslová vyroba ledňáků. Stěny jsou zde pokryté typickými žlutými 

kachličkami, které se dají snadno omývat a které jsou pro prostor velmi typické, proto jsem je využil pro 

konstruování navigačních cedulí v budově, samotném areálu i vně na Masné ulici. Každá kachle / čtverec slouží 

jako jedno písmeno, jejich sestavením lze snadno označit důležité prostory v areálu i mimo něj. 

Zaměřil jsem se také na orientaci v samotné budově, ve vstupní hale jsem vytvořil jednoduchou mapu, která má 

dvě základní funkce: snadnou orientaci v členitém areálu a zároveň nese informace o tom, které prostory jsou 

v Industře momentálně přístupné, na kterých se právě pracuje a prostory, které plánujeme otevřít v budoucnu. 

Do vstupní haly jsem také navrhl stěnu s poděkováním sponzorům a dárcům a umístění jednoduché nástěnky 

s aktuálním programem.



Typický interiér areálu

Ukázka práce s navigací v interiéru



Návrh mapy umístěné ve vstupní hale

WEB

Jedním z dalších kroků pro zviditelnění a propagaci aktuálního programu a dění v Industře, je návrh webové 

stránky, která je pro návštěvníky rozdělena do čtyř oblastí zájmu: dozvědět se více o projektu a samotné neziskové 

organizaci, vyhledat aktuální program, podpořit nás nebo se k nám připojit a konečně kontaktovat nás nebo najít 

k nám cestu. Zážitek, který mají naši návštěvníci z prohlídky areálu, je jedním z důvodů, proč se do Industry také 

často vrací. Stránky jsou proto založené na kvalitních celostránkových fotografích prostoru a akcí v něm, které mají

tento zážitek přiblížit.



Domovská stránka se slideshow a základní nabídkou

Ukázka jedné z podstránek o Industře



Ukázka stránky Galerie Industra

Návrh responzivního webu a jeho aplikace na prostředí tabletu



Ukázka webových stránek v mobilním telefonu

Moji závěrečnou práci dohromady tvoří:

 vlajka a koncept propagace akcí

 Industra Bicycle Friendly

  návrh webových stránek

 navigace v interiéru

 navigace v exteriéru

  drobné zásahy v prostoru

Díky působení v Industře a konzultacím v ateliéru jsem dospěl k názoru, že identitu organizace tohoto specifckého 

typu nemusí tvořit jen některé zavedené postupy jako je logo, vizitky a hlavičkový papír. Naučil jsem se vnímat, jak 

nepatrné detaily i celkový kontext vytvářejí a defnují směřování práce grafckého designera na identitě většího 

celku. Tuto identitu mají tvořit lidé, program, názory a flozofe. Úkolem designera nemusí být mechanická práce, 

ale smysluplné rozhodování o konceptuálním směřování. Jsem v postavení, kdy mám možnost spolurozhodovat 

o důležitých krocích ve vývoji Industry, vnímám tuto svobodu jako příležitost seberealizace. Industra je teprve na 

začátku svého příběhu, postupně se rozrůstá do dalších místností, objevují ji denně desítky nových návštěvníků, 

má ambici sdružovat lidi s báječnými nápady a pomáhat jim s jejich realizací. Věřím, že svým názorem a návrhy 

pomohu Industře vytvořit jedinečné místo plné nadšení a potenciálu.


