
Logo ODS v 
proměnách času



1991 / první logo

Občanská demokratická strana používá logo od 4. června 1991. Jeho první 
podoba vyšla z veřejné soutěže, do které tvůrci přihlásili 250 prací. Autorem 
vítězného návrhu byl Aleš Krejča.



1991 / výstava návrhů

Z návrhů byla upořádána výstava od 24. 6. do 6. 7. 1991 ve výstavní síni Aurora 
na ul. 28. října v Praze 1.



1992 / modrý pták

Modrý pták se objevuje o rok později, v souvislosti s parlamentními volbami 
1992. Jeho autorem byl Petr Šejdl a symbolizuje kombinaci klasické 
„konzervativní“ modré barvy a „liberálního“ ptáka, vyjadřujícího svobodu.



1994 / „zastřižení ocasu“

Na další modifikaci můžeme narazit v rámci komunálních voleb na podzim 
1994. Značka ptáka byla upravena v ocasní části a v této podobě vydržela až do 
dnešních dnů.



1994 / „zastřižení ocasu“

Historická cedule na Hlavní kanceláři ODS ve Sněmovní ulici. Logo je použito ve 
variantě s plným názvem strany.



1996 / senátní volby

Volební modifikace stranického loga při zachování značky i logotypu. Ohledně 
nasazení červené barvy ve šrafované vlně se vášnivě diskutovalo, logo bylo 
používáno i v jednobarevné modré variantě. 



1998 / úprava fontů

K podstatné změně došlo po „sarajevském atentátu“ v souvislosti s předčasnými 
volbami 1998. Tehdy dochází k zásadnímu přepracování logotypu, kdy patkové 
písmo nahradil upravený řez bezpatkového fontu Frutiger. Autorem těchto 
úprav je Martin Pivrnec.



2000 / krajské volby

Rok 2000, první krajské volby a první experiment se symbolem srdcem. 



2002 / parlamentní volby

Poslední volby Václava Klause v roce 2002, vstříc novému osudu…



2002 / parlamentní volby

Pirátské zneužití předvolební grafiky pracovníky HK ODS k osobním účelům.



2002 / senátní volby

Varianta loga pro podzimní senátní volby, vytvořená z tradičního ptáka a 
ustáleného logotypu ODS.



2003 / referendum o vstupu do EU

ODS, pták a nově i hvězdičky. Nikoliv naposled…



2003 / modrá šance

Opoziční práce, výstupy stínové vlády ODS a její vyústění v Modré knize.



2004 / volby do Evropského parlamentu

Modrá šance pro Evropu.



2004 / volby do Evropského parlamentu

Odvozenina loga používaná europoslaneckým klubem ODS.



2004 / senátní volby

Další variace značky ptáka a ustáleného logotypu ODS.



2006 / volby do poslanecké sněmovny

Po modré společně… Volební grafice dominovala modrá turistická značka, barvy 
doplnila nezvyklá oranžová, logo ODS ale zůstalo v tradiční podobě.



2010 / volby do poslanecké sněmovny

ODS a její druhé srdce…


