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principy

Každý větší úkol začíná vždy otázkou. U vizuálního stylu 
Archeologického ústavu, AV ČR, Brno jich vyvstalo hned 
několik. Proč a komu se potřebuje vědecká instituce 
jednotně prezentovat? Jak jednoduše vystihnout široký 
záběr její činnosti? Jak nejlépe navázat na existující 
struktury a nebořit to, co funguje? 

Jedním z prvních důležitých rozhodnutí bylo stavět celou 
prezetaci na iniciálech názvu ústavu. Jsou totiž dobře 
zapamatovatelné, vizuálně zajímavé a na rozdíl od dlouhého 
názvu také praktické v digitálním světe. Zkratka ARÚB nás 
pak přes řadu konceptů dovedla až k ústřednímu principu, 
na němž vizuální styl stojí.

Spojování fragmentů. Nekompletnost liter slouží jako 
zástupný vizuální princip, který zapojuje pozorovatele 
do dění kolem něj. Symbolizuje nekompletnost informací, 
s nimiž archeologie pracuje napříč historickými obdobími. 
Jeho použitelnost jako akcentujícího prvku v typografii 
je pak zásadní pro sjednocení širokých aplikací 
vizuálního stylu. 

Vazbu na Moravu a Brno se podařilo zachovat díky 
korporátnímu písmu Space Grotesk, které je dílem 
brněnského Florian Karsten Studio. V barevné paletě, které 
vévodí černá, bílá a modrá, se pak skrývají odkazy na vědu, 
bádání, otevřenou mysl a krajinu. 
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Drahý kolego, 

lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore 
et dolore magna aliqua. Ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit pellentesque. Cursus risus 
at ultrices mi tempus imperdiet nulla. Molestie ac feugiat sed lectus vestibulum mattis ullamcorper 
velit sed. Lectus urna duis convallis convallis tellus id interdum velit laoreet. Morbi leo urna molestie 
at elementum. Neque volutpat ac tincidunt vitae semper quis lectus. Tristique senectus et netus et 
malesuada fames ac. Non odio euismod lacinia at. Quis risus sed vulputate odio ut enim. Pellentesque 
pulvinar pellentesque habitant morbi. Dignissim suspendisse in est ante in nibh.

Suspendisse in est ante in nibh mauris cursus. Arcu bibendum at varius vel pharetra. Ac ut consequat 
semper viverra nam libero justo laoreet. Turpis massa sed elementum tempus egestas sed sed risus. 
Aenean pharetra magna ac placerat vestibulum lectus mauris ultrices eros. Et ligula ullamcorper 
malesuada proin libero nunc consequat interdum. Nulla facilisi etiam dignissim diam quis enim lobortis 
scelerisque. In nisl nisi scelerisque eu ultrices vitae auctor eu. Enim facilisis gravida neque convallis a 
cras semper. Bibendum arcu vitae elementum curabitur vitae. Nisi scelerisque eu ultrices vitae. Enim 
neque volutpat ac tincidunt. Et ligula ullamcorper malesuada proin libero nunc consequat.
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Pro Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.  
zpracoval v roce 2020 Atelier Zidlicky.
→ atelierzidlicky.eu


