
Jediná věc, která vám chybí
je spolehlivý grafik?

Nabízím dlouholeté zkušenosti v oboru grafika. Mám za sebou více než 10 let práce 
v reklamní a komunikační agentuře jako kreativec a DTP specialista. 

Od roku 2017 pracuji na vlastní triko a své znalosti uplatňuji i jako učitel grafiky na Střední škole 
grafického designu v Pardubicích. Rád zažívám nová setkání a přijímám nové výzvy. 

Petr Scháněl nabídka spolupráce

Více informací o mě najdete na webu nebo facebooku

www.schanel.cz www.cesky-grafik.cz

http://schanel0.wixsite.com/grafik
http://www.cesky-grafik.cz/detail/petr-schanel?param[seq]=5&last=1


akad. soch. Mgr. Štěpán Málek
předseda klubu konkretistů České republiky

www.kk3.eu

Dlouholetá spolupráce s Petrem Schánělem, 
který ošetřuje veškeré naše vizuály, tiskové materiály, 

webová prezentace funguje na vlně empatie, pochopení podstaty věci 
a velmi fundovaného, kvalitního zpracování. Způsob přemýšlení Petra 

jako grafika a vizualizátora výše zmíněných materiálů 
se stal signifikantní akvizicí prezentace KK3 klubu konkretistů.

 

Petr Scháněl

Mgr. Tomáš Libánek
ředitel Východočeského muzea v Pardubicích

www.vcm.cz

Grafik Petr Scháněl je autorem loga a vizuálního stylu 
naší instituce. Nové logo vyjadřuje sebevědomí, eleganci 
a vznešenost, přesné tvary zdůrazňují odbornou stránku 
instituce, která je zároveň přístupná široké veřejnosti.

doporučenínabídka spolupráce

Více informací o mě najdete na webu nebo facebooku

www.schanel.cz www.cesky-grafik.cz

http://schanel0.wixsite.com/grafik
http://www.cesky-grafik.cz/detail/petr-schanel?param[seq]=5&last=1


Petr Scháněl
 

knižní sazba portfolio

Populárně-vědecká publikace o časopisu Student obsahuje 256 stran textů a obrázků (zadavatel: nakladatelství Cosmopolis).

Monografie Vladimíra Janouška obsahuje 444 stran textů a obrázků (zadavatel: Museum Kampa).



Petr Scháněl
 brožury

a výroční zprávy portfolio

Realizace výroční zprávy Farmaceutické fakulty UKHK za rok 2015 proběhla ve spolupráci s reklamní agenturou TAH (návrh obálky: Jiří Vecheta). Brožura bezpečnosti práce pro Pardubickou nemocnici dodržuje pravidla jednotného  vizuálního stylu daná 
manuálem. Navíc obsahuje návrhy řady ilustračních obrázků, které oživují texty. 



Petr Scháněl
 sazba textů

v cizím jazyce portfolio

Ukázka realizace rollupů, které byly vystaveny v různých jazykových mutacích v New Yorku, Paříži, Bruselu a Mexico City (zadavatel: VČM v Pardubicích)



Petr Scháněl
 

pedagogická praxe portfolio

     

    

   

     

    

     

     

      

        

     

 
 

  

  

       

      

     

   

     

     

     

    

   

 

     

   

Od roku 2017 poskytuji odborné znalosti v oboru počítačová grafika žákům SŠCG v Pardubicích 
(zázemí odborné stáže během Nábřeží umělců v roce 2018).

     

    

   

     

    

     

     

      

        

     

 

 
  

  

       

      

     

   

     

     

     

    

   

 

     

   

Téma odborné stáže pro první ročník bylo vytvoření sady 11 vektorových piktogramů 
dle vybraného seznamu historických budov a míst Hradce Králové.

Žáci na praxi měli možnost podílet se na grafické podobě 
skládacího letáku s mapou od návrhu po tisk.

     

    

   

     

    

     

     

      

        

     

 
 

  

  

       

      

     

   

     

     

     

    

   

 

     

   

     

    

   

     

    

     

     

      

        

     

 
 

  

  

       

      

     

   

     

     

     

    

   

 

     

   

     

    

   

     

    

     

     

      

        

     

 

 
 větna 2018

Zázemí odborné praxe

Téma grafické praxe pro druhý a třetí ročník:

Vytvoření sady 3 plakátů jednotného stylu 

dle vybraného seznamu historických budov 

a míst Hradce Králové.

Téma grafické praxe pro první ročník:

Vytvoření sady 11 vektorových piktogramů 

dle vybraného seznamu historických budov 

a míst Hradce Králové. 

Návrh přední strany skládačky

Návrhy plakátů

Návrhy piktogramů historických míst Hradce Králové

Vytisklá skládačka s mapou



Petr Scháněl
návrh loga a vizuální identy 

VČM v Pardubicích portfolio

Stylizovaný portál Zámku Pardubice sloužil desítky 
let jako logo krajského Východočeského muzea v Pardubicích 

Nové logo částečně vychází z architektury sídla muzea 
– připomíná sgrafitovou fasádu zámku a zároveň zkratku VČM

Nové logo VČM v kombinaci s logem Zámku Pardubice

Stylizace ornamentu ve tvaru písmene V vychází z renesanční výzdoby zámku Dárkové tašky s aplikovaným ornamentem

Nové logo VČM na webové aplikaci

Nové logo VČM v záhlaví novin

Návrh vizitky

Více informací o mě najdete na webu nebo facebooku

www.schanel.cz www.cesky-grafik.cz

http://schanel0.wixsite.com/grafik
http://www.cesky-grafik.cz/detail/petr-schanel?param[seq]=5&last=1


Petr Scháněl
návrh vizuální identy 

SPSKS v Hořicích portfolio

Nová identita SPSKS na rollupu

Nová identita SPSKS na školním mikrobuse

Nová identita SPSKS
na billboardu

Více informací o mě najdete na webu nebo facebooku

www.schanel.cz www.cesky-grafik.cz

http://schanel0.wixsite.com/grafik
http://www.cesky-grafik.cz/detail/petr-schanel?param[seq]=5&last=1


Petr Scháněl
návrh loga a vizuální identy 

pro Regionální muzeum v Chrudimi portfolio

Nové logo a identita Regionálního muzea v Chrudimi

Řada plakátů pro výstavy
v Regionálním muzeu v Chrudimi

Více informací o mě najdete na webu nebo facebooku

www.schanel.cz www.cesky-grafik.cz

http://schanel0.wixsite.com/grafik
http://www.cesky-grafik.cz/detail/petr-schanel?param[seq]=5&last=1


Petr Scháněl návrhy log a logotypů portfolio

GALERIE 
  DVOJ
    DOMEK

Více informací o mě najdete na webu nebo facebooku

www.schanel.cz www.cesky-grafik.cz

http://schanel0.wixsite.com/grafik
http://www.cesky-grafik.cz/detail/petr-schanel?param[seq]=5&last=1


Petr Scháněl
 

retuš fotografií portfolio

Pracuji plynule se všemi funkcemi Adobe Photoshopu – maskování, inteligentní objekty, Cameru Raw, vektorové cesty, textury a filtry. Každá montáž má řadu vrstev s možností úprav dle přání zákazníka. Pro malbu využívám tablet Wacom.



Petr Scháněl
realizace tiskových 

materiálů a webů portfolio

Návrh loga a webu Spinelli

Realizace identity 
a katalogy 
mezinárodní výstavy
umění

Návrh loga a webu U Rajských
Návrh loga 
a vizuální identity
městských 
slavností

Více informací o mě najdete na webu nebo facebooku

www.schanel.cz www.cesky-grafik.cz

http://schanel0.wixsite.com/grafik
http://www.cesky-grafik.cz/detail/petr-schanel?param[seq]=5&last=1

