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 Zatímco v západních státech se v druhé polovi-
ně 20. století vyvíjel obor vizuální komunikace, a zejména 
jeho subkategorie zahrnující jednotnou firemní identitu, 
značně progresivním způsobem, v podmínkách socia-
listického Československa tato disciplína dlouhá léta 
nenacházela adekvátní odevzu. V padesátých letech byla 
práce s podnikovou identitou většinou redukována pou-
ze na definování standardu firemní značky. Až s úspě-
chem bruselské výstavy a renesancí grafického designu 
v šedesátých letech začal být (v některých případech) 
podnikový styl předmětem zvýšeného zájmu. Ten se 
však zpravidla týkal jen úzké části spektra propagačních 
prostředků (například kvalitní úpravou katalogů prosluly 
některé podniky zahraničního obchodu). O systematic-
kém budování koordinovaných vizuálních stylů, princi-
piálně blízkým zahraničním vzorům, stále nelze hovořit. 
Podstatnější příspěvěk k této problematice vnesl snad 
jen výrobní závod Elektro-Praga Hlinsko, který inovo-
val svoji vizuální propagaci v letech 1958-1962. Tento 
redesign, jenž zahrnoval kromě návrhu nové značky od 
Josefa Týfy celou řadu dalších dílčích výstupů, včetně 
tolik potřebného jednotného designu obalů, se stal cha-
rakteristickým zejména škrabanou technikou ilustrací 
výtvarníka Emanuela Kupčíka. 
 Za  zcela průkopnické dílo korodinované 
vizuální identity je v československém kontextu obec-
ně povážována až úctyhodná práce Jana Rajlicha pro 
podnik Brněnské veletrhy a výstavy. Rajlichova kom-
plexní identita byla postupně rozpracována do třech dílů 
kodifikujícího manuálu, z nichž první byl vydán v polo-
vině 70. let. Opomenut však obecně zůstává ještě jeden 
podnik, který svoji vizuální identitu důsledným způsobem 
budoval již od svého vzniku, a jehož vizuální prezentace 

se nakonec díky této systematické práci (ale zároveň i 
díky mimořádnému dosahu) zapsala do paměti většiny 
obyvatel tehdejšího státu. Tímto podnikem byl trust ob-
chodních domů Prior.
 Ředitelství oborového podniku Obchodní domy 
v Bratislavě vypracovalo v roce 1967 koncepci společ-
né tváře obchodních domů podle zahraničních vzorů. 
Jednotlivé obchodní domy v Československu měly poprvé 
dostat jednotný charakter ve zboží, jakostním standardu 
nebo třeba nastavení cen. A samozřejmě také v propaga-
ci. Na nový název i grafickou podobu značky byla vypsána 
soutěž. Z přibližně dvadesáti návrhů byl vybrán název 
PRIOR splňující podmínku krátkého, dobře zapamato-
vatelného a i cizinci dobře vyslovitelného názvu, který 
zároveň nebyl podobný jakémukoliv jinému pojmenování 
v tehdejší obchodní síti. Grafickou podobu značky vytvořil 
zkušený designér Josef Burjanek. Aby však tato nová 
značka naplňovala požadovaný předpoklad jednoznačné 
identifikace a pohled na ni v zákaznících vyvolával stejná 
očekávaní v Plzni i Košicích, byl od počátku dbán velký 
důraz na definování souboru pravidel, jak se značkou 
pracovat. Autorem značky byl proto vypracován „Základ-
ní propagační fond PRIOR“, jenž na 35 vzorech přesně 
definoval aplikace značky a její odchylky. Tato norma byla 
závazná pro všechny obchodní domy PRIOR a její dodržo-
vání bylo soustavně a systematicky kontrolováno. Ve zmí-
něném roce 1967 tím tak fakticky vznikl jeden z prvních 
design manuálů u nás. Jeho zevrubnější analýza, stejně 
jako detailnější pohled na další aspekty propracovaného 
systému propagace obchodních domů PRIOR až dosud 
ležely mimo zájem odborné veřejnosti. Výstava „PRIOR 
— průkopník jednotné vizuální identity“ se však snaží tuto 
mezeru zaplnit.



 Výstava „Prior — průkopník vizuální identity“ 
představuje toto doposud opomíjené téma ve znač-
ném rozsahu. Těžištěm expozice jsou ukázky různo-
rodých aplikací značky PRIOR definované základním 
propagačním fondem. Prostřednictvím panelů i au-
tentických exponátů výstava představuje například 
variace světelných reklam, piktogramy jednotného 
orientačního systému, neonovými trubicemi prosvět-
lené navigační butony, jednotný styl značení výloh či 
ukázky indivduálně pojatých označení obchodních 
domů PRIOR prostřednictvím umělecky ztvárně-
ných poutačů. Současně jsou představeny příklady 
jednotného grafického pojetí merkantilních tiskovin, 
balících papírů nebo třeba variace grafických motivů 
identity PRIOR na papírových a igelitových taškách. 
 Dalšími prezentovanými příklady jednotného 
grafického stylu jsou sezónní plakáty a inzeráty, kte-
ré byly pravedelně distribuovány do všech obchod-
ních domů podnikovým ředitelstvím PRIOR v Brati-
slavě v rámci centrálně řízených propagačních akcí. 
Jejich autorem byl po dlouhá léta (prostřednictvím 
reklamního podniku Merkur) původní tvůrce vizuální-
ho stylu Josef Burjanek. V expozici jsou představeny 
i další propagační prostředky, včetně pravidelně 
vydávaného informačního katalogu PRIOR (realizo-
vaným reklamním podnikem Erpo), či fotografické 
kalendáře vydávané zejména v druhé polovině 80. let.
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