Grafický manuál značky a vizuálního stylu
města Horní Slavkov
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Představení města

Zpět na obsah

Město Horní Slavkov nalezneme uprostřed lázeňského
trojúhelníku mezi městy Karlovy Vary, Mariánské Lázně
a Františkovy Lázně v severní polovině Chráněné krajinné
oblasti Slavkovský les. Toto území je významné svými
bohatými surovinovými zdroji (cín, wolfram, stříbro,
měď, zinek, olovo, uran, živce, rašelina, stavební kámen,
polodrahokamy, aj.), prameny minerálních vod a rozsáhlými
lesními porosty, které jsou nejvýznamnějším přírodním
fenoménem ovlivňující funkci a význam širokého okolí
západočeských lázní. Počátkem, 13. stol. nedaleko starší
havířské osady vznikla nová hornická kolonie, ze které se
vyvinulo po příchodu horníků ze Saska okolo roku 1335
městečko pojmenované po svém zakladateli Slávkovi
z Rýzmburka. Přívlastek, horní“ značí hornický a symbolizuje
původ vzniku nového osídlení. Městská práva a výsady
rozšířili noví majetelé, páni z Plavna.
Za vlády mocného rodu Pluhů z Rabštejan v letech 1494 – 1547
se již Horní Slavkov řadí díky nebývalému rozvoji těžby
cínových a stříbrných rud k největším horním městům.
Od počátku 16. stol. dochází k rozsáhlé výstavbě, vyvolané
velkým přílivem obyvatelstva. Horní Slavkov, od 1. 9. 1547
povýšený Ferdinandem I. mezi svobodná královská města,
patřil v tomto období k nejslavnějším a nejvýznamnějším
horním městům Českého království. Vynikal jako centrum

vzdělanosti a kultury; v 16. stol. zde existovala i latinská
škola. Intenzita báňských prací se však postupně snižovala,
což se projevilo na dalším úbytku obyvatel. Počátkem
17. stol. nastává trvalý úpadek těžby.
Velmi nepříznivý dopad na hornictví měli důsledky
třicetileté války a protireformace. Postupná konsolidace
hospodářských poměrů po třicetileté válce se projevila
širším rozmachem řemeslné cechovní výroby (cínařství,
hrnčířství a kamnářství). K přechodnému oživení těžby
dochází počátkem 18. stol., ale v roce 1772 je zrušen
vrchní horní úřad. Konec 18. stol. se zrušením nevolnictví
a dalšími josefínskými reformami stál u zrodu pronikavých
společenských změn, jejichž jádrem bylo urychlení rozvoje
kapitalistické výroby. V regionu prosperuje cínařství, které
má své počátky těsně spojené se zahájením těžby cínových
ložisek v okolí města. Objevují se manufakturní výroby
textilního a galanterního charakteru, výroba perleťových
knoflíků, apod. Začíná se zde vyrábět první český porcelán.
Porcelánka v Horním Slavkově byla založena v roce 1792;
svého největšího rozvoje dosáhla v 19. stol. a velmi
proslavila město u nás i ve světě. V dnešní době je porcelánka
uzavřena a výroba porcelánu zastavena. Po 2. světové válce
se po ukončení těžby uranu ve městě prosazuje strojírenství.
Dnes je město moderním živým centrem turistického
regionu v srdci Slavkovského lesa.
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Jak pracovat s manuálem

Zpět na obsah
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HS značka – značka s písmem
HS symbol – značka bez písma

pozitiv – používá se na světlém pozadí
negativ – používá se na tmavém pozadí

B – barevný
CB – černobílý

ai – vektorový formát souboru
eps – vektorový formát souboru
pdf – vektorový formát souboru
png – rastrový formát souboru
jpg – rastrový formát souboru

CMYK – tisk
RGB – obrazovka

Jednotný vizuální styl patří mezi hlavní nástroje efektivní
prezentace na veřejnosti. Jeho kvalitní zpracování
spoluvytváří a podporuje image moderního města a zvyšuje
povědomí o jeho existenci a charakteru.
Jednotný vizuální styl města Uherské Hradiště tvoří značka,
barvy, písmo a prvky vizuálního stylu představené v tomto
grafickém manuálu. Ucelený soubor těchto prvků odkazuje
na současnou vizi města jako atraktivního místa na
turistické mapě České republiky.
Grafický manuál obsahuje soubor pravidel a předpisů
pro vytváření fungujícího a jednotného vizuálního stylu
prostřednictvím konkrétních grafických výstupů. Určuje
parametry správného užívání značky, postupy pro aplikaci
jednotlivých prvků a realizaci komunikačních, merkantilních
a dalších materiálů. Dlouhodobé dodržování stanovených
pravidel a zásad vede k vybudování povědomí o značce jako
důvěryhodném produktu.

Formáty a barevné profily
Pro práci v běžném kancelářském provozu je vhodné
používat pouze soubory PDF (tiskoviny, inzerce), PNG
a JPG (obojí pro web a prezentace PowerPoint). Soubory
s koncovkami AI, EPS jsou používány v profesionálních
grafických programech pro tvorbu inzerce a tiskovin ve
vysokém rozlišení pro tisk. Soubory PDF jsou univerzální pro
použití v běžném provozu i grafických programech.
Barevný profil CMYK se používá pro všechny tiskové
aplikace (tiskoviny, inzerce atd.). Profil RGB je určen pro
použití na obrazovce (web, prezentace PowerPoint, atd.).
Součástí grafického manuálu je CD s jeho elektronickou
verzí ve formátu PDF a zdrojovými daty.
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Značka

Zpět na obsah

Základní provedení značky se používá v případech, kdy je možné tiskout plnobarevně.
Pravidla aplikace značky na různě syté podkladové plochy jsou přesně definována v kapitole 1.4 Značkana podkladových plochách.
Tato verze značky je v různých formátech součástí přiloženého CD.

1.1 Základní barevné provedení
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Značka

Zpět na obsah

Černobílé pozitivní provedení značky se používá v případech, kdy není z technických důvodů možné reprodukovat značku barevně.
Pravidla aplikace značky na různě syté podkladové plochy jsou přesně definována v kapitole 1.4 Značkana podkladových plochách.
Tato verze značky je v různých formátech součástí přiloženého CD.

1.2 Černobílé pozitivní provedení
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Značka

Zpět na obsah

Ačkoli je v základním barevném provedení značka dvoubarevná, základní negativní podoba značky je jen v bílé barvě na
podkladu v základních barvách. Užití pouze jedné barvy eliminuje problémy s její následnou aplikací na různých podkladech
a materiálech a s aplikací značky v černobílé reprodukci. Pravidla aplikace značky na různě syté podkladové plochy jsou přesně
definována v kapitole 1.4 Značka na podkladových plochách.
Negativní verze značky je v různých formátech součástí přiloženého CD.

1.3 Negativní provedení
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Značka

1.4.1 Značka na podkladových plochách

Zpět na obsah

90–100%

75–90%

25–50%

0–25%

50–75%

Na této straně jsou vyobrazeny příklady užití značky na podkladových plochách různé barevnosti a sytosti.
Na světle šedé podklady v rozmezí sytosti 0–50 % se používá pozitivní varianta značky.
Na šedou podkladovouplochu v rozmezí 50–100 % se umísťuje naopak varianta negativní.
Ve všech zmíněných případech je rozhodující čitelnost značky a rozpoznatelnost jednotlivých barev.
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Značka

1.4.2 Značka na podkladových plochách

Zpět na obsah

1

2

4

5

3

Na této straně jsou vyobrazeny příklady užití značky na podkladových plochách různé barevnosti a sytosti.
Na podklad o vysoké sytosti se umísťuje negativní varianta značky (1–3).
Naopak na barevný podklad o nízké sytosti se umísťuje základní varianta značky (4,5).
Při použití na podkladové fotografii rozhoduje čitelnost značky.
Ve všech zmíněných případech je rozhodující čitelnost značky a rozpoznatelnost jednotlivých barev.
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Značka

Zpět na obsah

Značka v materiálu se používá v případě prostorových aplikací,
kde je možné aplikovat značku trojrozměrně pomocí různých technologií
(ražba, gravírování, pískování, vyšívání).

1.5 Značka v materiálu
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Značka

1.6 Proporční rozkres značky

Zpět na obsah

80%

20%

180%

40%

100%

10%

35%

10%

Značku Horního Slavkova tvoří dvě části: symbol a typografický název města.
Pomocí rozkresu je přesně definován tvar značky, rozmístění jednotlivých elementů, jejich poměry a velikosti.
Rozkres je kontrolním nástrojem správnosti aplikace značky, není ale určen ke konstrukci její mutace.
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Značka

1.7 Ochranná zóna značky

Zpět na obsah

20%

80%

20%

100%

Vyznačené pole určuje minimální ochrannou zónu značky, do které v žádném případě nesmí zasahovat jiné grafické prvky,
text či další značky. Dodržení rozměrů ochranné zóny zaručuje čitelnost a působivost značky v kontextu dalších grafických
prvků. Minimální velikost ochranné zóny je v tomto případě stanovena na 2O% z celkové výšky značky.
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Značka

1.8 Rozměry značky a aplikace

Zpět na obsah

20 mm

120%
(Desky s chlopnemi)

16,5 mm

100%
(Dopisni papir)

13 mm

70%
(Vizitka)

5,5 mm

40%
Minimální velikost znacky

Značka ve škále doporučených velikostí pro různá užití. Takto definovaná velikostní škála napomáhá k ucelenému užívání značky.
120% velikost představuje optimální rozměr pro užití značky na desky s chlopněmi. Ve 100% velikosti se značka používá
pro formát A4, např. hlavičkový papír. Značka ve velikosti 70% na vizitky a malé formáty.
Výška 5,2 mm (40 %) je minimální povolenou velikostí značky.
Používat značku v menších velikostech je nevhodné, protože se tak zhoršuje její čitelnost.
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Značka

1.9 Značka s doplňkovým textem

Zpět na obsah

80%

20%

180%

100%

Naše město

10%
10%

1355—2018

Značku je možné v případě potřeby doplnit o jiné sdělení – text.
Rozkres na této straně přesně definuje vzájemné vztahy mezi těmito částmi.
Změny v textu značky lze provádět pouze ve výjimečných případech,
jako je například výročí, oslava apod. Její časté nebo neodborné užití může značku poškodit.

14

Značka

Zpět na obsah

1.10 Varianty značky

Horizontální
varianta značky

Symbol značky

Vedle základní verze značky jsou k dispozici ještě dvě varianty značky pro umístění na různé formáty.
Horizontální značka má texty na jednom řádku. Symbol lze používat samostatně na materiálech tomu odpovídajících.
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Značka

1.11 Rozkresy variant značky

Zpět na obsah

80%

20%

300%

Horizontální
varianta značky
70%

25%

80%
Symbol značky

100%

Zde vyobrazený rozkres horizontální varianty značky definuje tvar značky,
rozmístění jednotlivých elementů, jejich poměry a velikosti.
Rozkres je kontrolním nástrojem správnosti aplikace značky, není ale určen k její konstrukci.
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Značka

1.12 Zakázané varianty značky

Zpět na obsah

1

2

3

4

5

6

7

8

Povolené podoby značky jasně definuje tento manuál a jsou k dispozici v elektronickém formátu na přiloženém CD.
Jakékoliv další úpravy celku i jednotlivých částí značky jsou nepřípustné.
Není dovoleno značku deformovat (1), měnit uspořádání a pozici hlavních prvků (2), měnit velikost jedné části značky (4),
zaměňovat nebo používat jinou než uvedenou barevnost (5,7) vytvářet obrysy, grafické efekty či stínování (3,8),
používat značku s jiným písmem (6).
Zakázané varianty značky na této straně nevyčerpávají všechny možnosti nesprávného použití.
Ilustrují narušení estetického vnímání jednotného vizuálního stylu a pochybení proti pravidlům vizuální komunikace.
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Písmo

2.1 Základní písmo

Zpět na obsah

36 b

36 b

Graphik

Roboto

20 b

20 b

Bold

Regular, Medium, Bold,
Italic, Medium It., Bold It.

12 b

12 b
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Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9.!? @ # %

12 b

12 b

Město Horní Slavkov nalezneme uprostřed
lázeňského trojúhelníku mezi městy Karlovy
Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně
v severní polovině Chráněné krajinné oblasti
Slavkovský les.

Město Horní Slavkov nalezneme uprostřed
lázeňského trojúhelníku mezi městy Karlovy
Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně
v severní polovině Chráněné krajinné oblasti
Slavkovský les.

9b

9b

Město Horní Slavkov nalezneme uprostřed lázeňského
trojúhelníku mezi městy Karlovy Vary, Mariánské Lázně
a Františkovy Lázně v severní polovině Chráněné krajinné
oblasti Slavkovský les.

Město Horní Slavkov nalezneme uprostřed lázeňského
trojúhelníku mezi městy Karlovy Vary, Mariánské Lázně
a Františkovy Lázně v severní polovině Chráněné krajinné
oblasti Slavkovský les.

Charakter písma je jedním ze základních prvků značky a stálost jeho používání je jedním z předpokladů jednotného vizuálního stylu.
Pro značku je jako základní písmo zvoleno bezpatkového písmo Graphik v křivkové podobě spadajíci pod standart licence EULA.
Pro doprovodné texty písmo Roboto, s volnou licenci a počtem nainstalovaných koncových uživatelu.
Základní písmo se používá ve sloganech i v souvislém textu. Figuruje zejména na materiálech, které jsou zpracovány grafikem,
např. komunikační a prezentační materiály, předem připravené merkantilní tiskoviny, propagační předměty či webové stránky.
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Písmo

2.2 Doplňkové písmo

Zpět na obsah

36 b

36 b

Arial

Times New Roman

20 b

20 b

Regular, Bold
Italic, Bold Italic

Regular, Medium, Bold,
Italic, Medium It., Bold It.

12 b

12 b

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
0123456789,.!?@#%

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
0123456789,.!?@#%

12 b

12 b

Město Horní Slavkov nalezneme uprostřed
lázeňského trojúhelníku mezi městy Karlovy
Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně
v severní polovině Chráněné krajinné oblasti
Slavkovský les.

Město Horní Slavkov nalezneme uprostřed
lázeňského trojúhelníku mezi městy Karlovy Vary,
Mariánské Lázně a Františkovy Lázně v severní
polovině Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les.

9b

9b

Město Horní Slavkov nalezneme uprostřed lázeňského
trojúhelníku mezi městy Karlovy Vary, Mariánské Lázně
a Františkovy Lázně v severní polovině Chráněné krajinné
oblasti Slavkovský les.

Město Horní Slavkov nalezneme uprostřed lázeňského trojúhelníku
mezi městy Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně
v severní polovině Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les.

Doplňkovým písmem jednotného vizuálního stylu je bezpatkový Arial a patkový Times New Roman. Používá se v běžném
administrativním styku mezi úředníky (korespondence, vyplňování elektronických dokumentů na PC, v programu PowerPoint,
u merkantilních tiskovin apod.). Pro běžný text se hodí řez Regular, pro zvýraznění řez Bold.
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Písmo

2.3 Princip sazby

Zpět na obsah

správná sazba

chybná sazba

zakázaná sazba

Město Horní Slavkov nalezneme
uprostřed lázeňského trojúhelníku
mezi městy Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně v severní polovině Chráněné
krajinné oblasti Slavkovský les. Od
počátku 16. stol. dochází k rozsáhlé
výstavbě, vyvolané velkým přílivem
obyvatelstva. Horní Slavkov, od
1. 9. 1547 povýšený Ferdinandem I.
mezi svobodná královská města,
patřil v tomto období k nejslavnějším a nejvýznamnějším horním
městům Českého království. Velmi
nepříznivý dopad na hornictví měli
důsledky třicetileté války a protireformace. Postupná konsolidace
hospodářských poměrů po třicetileté válce se projevila širším rozmachem řemeslné cechovní výroby
(cínařství, hrnčířství a kamnářství).
K přechodnému oživení těžby dochází počátkem 18. stol., ale v roce
1772 je zrušen vrchní horní úřad.

Město Horní Slavkov nalezneme
uprostřed lázeňského trojúhelníku
mezi městy Karlovy Vary,
Mariánské Lázně a Františkovy
Lázně v severní polovině Chráněné
krajinné oblasti Slavkovský les. Od
počátku 16. stol. dochází k rozsáhlé
výstavbě, vyvolané velkým přílivem
obyvatelstva. Horní Slavkov, od
1. 9. 1547 povýšený Ferdinandem I.
mezi svobodná královská města,
patřil v tomto období k
nejslavnějším a nejvýznamnějším
horním městům Českého království.
Velmi nepříznivý dopad na
hornictví měli důsledky třicetileté
války a protireformace. Postupná
konsolidace hospodářských
poměrů po třicetileté válce se
projevila širším rozmachem
řemeslné cechovní výroby
(cínařství, hrnčířství a kamnářství).
K přechodnému oživení těžby
dochází počátkem 18. stol., ale
v roce 1772

Město Horní Slavkov nalezneme
uprostřed lázeňského trojúhelníku
mezi městy Karlovy Vary, Mariánské
Lázně a Františkovy Lázně v severní
polovině Chráněné
krajinné
oblasti
Slavkovský les. Od
počátku 16. stol.
dochází k rozsáhlé
výstavbě, vyvolané
velkým
přílivem
obyvatelstva.
Horní Slavkov, od
1. 9. 1547 povýšený
Ferdinandem
I.
mezi
svobodná
královská
města,
patřil v tomto období
k
nejslavnějším
a nejvýznamnějším
horním městům Českého království.
Velmi nepříznivý dopad na hornictví
měli důsledky třicetileté války
a protireformace. Ale v roce 1772 je

Dodržování správné sazby je klíčové jak pro čitelnost a sdělnost informací, tak pro zachovávání jednotného vizuálního stylu.
Tato strana ukazuje správné principy pro sazbu delších textů. Texty je doporučeno zarovnat na levý praporek, neboť se tím vyhneme
problémům, které mohou nastat při sazbě do bloku a při obtékání obrázků. Mohou jimi být zvětšování a zmenšování mezer mezi
slovy, řeky (pásy volného místa v textech) a jednoslovné znaky na konci řádků. Správná sazba používá sloupce, dělení slov a kontrolu
jednoznakových předložek a základní typografická pravidla pro český jazyk.
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Barevnost

3.1 Základní barvy značky
a jednotného vizuálního stylu

Zpět na obsah

HS Červená
CMYK		
RGB		
HEX		
Pantone

HS Šedá
12/85/77/03
209/75/67
#d14b43
179 C

CMYK		
RGB		
HEX		
Pantone

24/27/20/92
41/35/38
#292326
419 C

Barevnost značky a vizuálního stylu napomáhá zapamatovatelnosti, usnadňuje identifikaci a dodává značce její osobitý charakter.
Barevnost značky volně vychází z barev heraldiky města. Ve vizuálním stylu jsou rovnoměrně zastoupeny 2 hlavní barvy: červená
a tmavě šedá. Tato strana uvádí jejich přesné definice v Pantone (pro přímý tisk), CMYK (pro soutisk), RGB a Hex (pro obrazovku).
U tisku Pantone je však doporučováno osobní kontrola přesnosti barvy přímo s tiskařem.
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Barevnost

3.2 Doplňkové barvy značky
a jednotného vizuálního stylu

Zpět na obsah

HS žlutá
CMYK		
RGB		
HEX		
Pantone

HS Zelená
15/31/90/04
210/166/58
#d2a63a
110 C

CMYK		
RGB		
HEX		
Pantone

HS Modrá
60/12/38/03
101/172/162
#65aca2
338 C

Tato strana uvádí přesné definice doplňkových barev, které je doporučeno používat společně se značkou,
a to v hodnotách Pantone (pro přímý tisk) CMYK (pro soutisk) a RGB (zobrazení na monitoru).
Doplňkové barvyse využívají pro komunikační materiály města, např. letáky a brožury.
U tisku Pantone je však doporučováno osobní kontrola přesnosti barvy přímo s tiskařem.

CMYK		
RGB		
HEX		
Pantone

92/50/39/34
0/82/101
#005265
2182 C
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Vizuální styl

Zpět na obsah

Vizuální styl města Horní Slavkov je postaven na jednoduchém principu. Tvoří jej značka, základní barvy, písmo, grafické prvky
a fotografie. Znázorněn základní princip práce s nimi, by se měl vždy kultivovat grafikem dle konkrétního zadání a požadavku.
Není vhodné přidávat cizorodé prvky (písma, barvy, znaky), ani deformace stávájících (písma, barvy, znaky).
Výsledná propagace a vizuální styl je chápan jako celek.

4.1 Ukázka aplikací vizuálního stylu
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Vizuální styl

Zpět na obsah

1

4.1 Princip tvorby vizuálního stylu

3

2

4

Základními prvky vizuálního stylu jsou značka ve všech svých variantách (1), celostránkové podkladové plochy (2) v základních barvách
značky a s fotografiemi, které jsou ve formátu na spad. Kombinace barev se využívají k menším akcentům v rámci layoutu.
Třetím významným prvkem vizuálního stylu je práce s typografií užitím základního písma (3). Pro nadpisy se používá tučný řez Roboto.
Podtituly a perex pak slabším řezem Roboto. Na jedné tiskovině nepoužíváme více než 3 písma (typ, řez, velikost).
Posledním prvkem vizuálního stylu jsou piktogramy (4). Jsou neverbálním, doprovodným prvkem pro komunikaci.
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Merkantilní tiskoviny

Zpět na obsah

5.1 Princip sazby záhlaví korespondence

Městský úřad Horní Slavkov
Název odboru

Městský úřad Horní Slavkov
Název odboru
Odloučené pracoviště: Název ulice 123

Záhlaví tvoří vždy značka v základní variantě na levé straně a příslušný text na pravé straně ve dvou až třech řádcích a zarovnaný na levý
praporek. Text vždy zarovnáváme na horní účaří značky. V následující kapile je znázorně práce pro běžnou úřední korespondenci.
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5.2 Běžná úřední korespondence

Zpět na obsah

Městský úřad Horní Slavkov
Název odboru
Odloučené pracoviště: Název ulice 123

MgA. Pavel Frič
Atelier grafického designu II
Pasteurová 9
Ústí nad Labem
430 00

Vážený pane magistře,

černobílá verze

Městský úřad Horní Slavkov
Název odboru
Odloučené pracoviště: Název ulice 123

MgA. Pavel Frič
Atelier grafického designu II
Pasteurová 9
Ústí nad Labem
430 00

Vážený pane magistře,
Velká zuby s preferovala nezávislé buněk, zní převážně vyspává povinné.
Hluboké u námořních vyhynulý a led, zdraví už rozptyl březosti, průběhu palubě
přednáškách sahají protože, předpokládanou komodit i označených
noc oblohou ohřívání tu státu lidi a nejvýraznější. 195 té ní budova zabít
s stolování multikulturním představme itálie. U provincie temnějším
z spolu domníváme významnější připravila a krize cest byli. Kmen žijí
ukazuje s vy bílého jí barva nízká. Lidskou jí ji bouřlivému musely, slepé
loď zamířily velice závěry.
Deset ženy uměli zvíře vědecký u plachtu, tkáň co ně ať má jít vědců
velikáni. Sítí jí věda šanci, za obklady nezdá fronty kruhu špatná
ohrožení, hladině světa, bílého práci, sudokopytníci nesměli, násobně
zůstat. Té poctivé věřit uchu ji expedičním vzrůstá – nějaké, odráží
zastavit z pokladen.
Hejn jmenoval opakovat globálního poněkud, David 480 i 100 převážně
slov duarte, monopol směrem mrazivé připomíná, údaje po pole kvůli
pozdější ať středisko. Čti monopol jsou vliv barvu trávy, dělat počest
stád mír ekonomické, vybavení o maté mu dvou do buněk a z sionismu
otevírána. Jedete u kterém araby statutem, zní převážně vyspává
povinné u zoologií tvoří.

Velká zuby s preferovala nezávislé buněk, zní převážně vyspává povinné.
Hluboké u námořních vyhynulý a led, zdraví už rozptyl březosti, průběhu palubě
přednáškách sahají protože, předpokládanou komodit i označených
noc oblohou ohřívání tu státu lidi a nejvýraznější. 195 té ní budova zabít
s stolování multikulturním představme itálie. U provincie temnějším z spolu
domníváme významnější připravila a krize cest byli. Kmen žijí ukazuje s vy
bílého jí barva nízká. Lidskou jí ji bouřlivému musely, slepé loď zamířily
velice závěry.
Deset ženy uměli zvíře vědecký u plachtu, tkáň co ně ať má jít vědců velikáni.
Sítí jí věda šanci, za obklady nezdá fronty kruhu špatná ohrožení, hladině
světa, bílého práci, sudokopytníci nesměli, násobně zůstat. Té poctivé věřit
uchu ji expedičním vzrůstá – nějaké, odráží zastavit z pokladen.
Hejn jmenoval opakovat globálního poněkud, David 480 i 100 převážně
slov duarte, monopol směrem mrazivé připomíná, údaje po pole kvůli
pozdější ať středisko. Čti monopol jsou vliv barvu trávy, dělat počest stád
mír ekonomické, vybavení o maté mu dvou do buněk a z sionismu otevírána.
Jedete u kterém araby statutem, zní převážně vyspává povinné u zoologií
tvoří.
Jiní oblohou inteligentnější takto mobily k stopa. Sem co šíří život o vaše
z proteinu naději možná američtí hor.

Tomáš Straka
první místostarosta

Jiní oblohou inteligentnější takto mobily k stopa. Sem co šíří život o vaše
z proteinu naději možná američtí hor.

Tomáš Straka
první místostarosta

Dlouhá 634/12,
357 31 Horní Slavkov

Městský úřad
Horní Slavkov
Dlouhá 634/12,
357 31 Horní Slavkov

Městský úřad
Horní Slavkov

informace@hornislavkov.cz
www.hornislavkov.cz

informace@hornislavkov.cz
www.hornislavkov.cz

Pro běžnou úřední korespondenci slouží hlavičkový papír, který je zároveň základním vzorem pro vzhled veškerých šablon a formulářů
organizace. Tvorba šablon a formulářů se kromě pravidel vizuálního stylu řídí vnitřními předpisy organizace. Hlavičkový papír obsahuje
značku v základním barevném provedení v 100% velikosti. V zápatí se pak uvádí další kontaktní údaje. Hlavička dopisu se vyplňuje
doplňkovým písmem Arial Regular, velikost 8/14 b (nebo řádkování ve Wordu 1,15), barva černá. Tělo dopisu se vyplňuje doplňkovým
písmem Arial Regular, velikost 10/14 b (nebo řádkování ve Wordu 1,15), barva černá. Texty se zarovnávají na levý praporek.
Hlavičkové papíry je možné předtisknout na ofsetové tiskárně. Je doporučeno použít papír o plošné hmotnosti 90 g/m2.
Černobílá alternativa hlavičkového papíru obsahuje značku v černobílém pozitivním provedení.
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5.3 Obálky – obecné

Zpět na obsah

C4

DL, C5

Městský úřad
Horní Slavkov
Dlouhá 634/12,
357 31 Horní Slavkov

Městský úřad
Horní Slavkov
informace@hornislavkov.cz
www.hornislavkov.cz

Dlouhá 634/12,
357 31 Horní Slavkov

informace@hornislavkov.cz
www.hornislavkov.cz

Pro veškerou korespondenci se používají obálky s jednotnou grafickou úpravou.
Na obálku DL a C5 se umísťuje značka v základním provedení ve 100% velikosti pro C4 a 100% velikosti pro obálku DL.
Potisk obálek se provádí ofsetovým tiskem na standardně vyráběné obálky.
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5.4 Vizitky

Zpět na obsah

Tomáš Straka

Alexandr Terek

Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
+420 730 823 697 / +420 352 350 666
mistostarosta@hornislavkov.cz
www.hornislavkov.cz

Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
+420 724 796 727 / +420 352 350 666
starosta@hornislavkov.cz
www.hornislavkov.cz

první místostarosta

starosta

Na vizitce je uvedena značka organizace v základním barevném provedení, titul, jméno a příjmení, název odboru, nebo oddělení, funkce
a kontaktní údaje. Vizitky jsou potištěny oboustranně. Na zadní straně je vyobrazen symbol značky v negativním provedení na podkladu
v základní červené barvě, nebo barvě oddělení. Pro vizitky je použito základní písmo Roboto black a Regular, velikost písma pro jméno a
příjmení je 9 b, funkce, adresa a kontaktní údaje jsou ve velikosti 7/9 b. Texty jsou zarovnány na levý praporek.
Vizitky doporučujeme tisknout na ofsetové tiskárně na standardní materiál – matná křída o minimální plošné hmotnosti 300–350 g/m2.
Rozměr vizitky je 85 × 55 mm, tzv. EURO formát.
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5.5 Razitka

Zpět na obsah

HO

RN

V

M Ě S TO

Í S L AV K

O

MESTSKÝ ÚRAD
HORNÍ SLAVKOV
Název odboru,
nebo útvaru
-1-

Město používá dva druhy razítek.
Jedná se o kulaté razítko se značkou, nebo klasické razítko s názvem útvaru, nebo odboru.
Pro text kulatého razítka jsou použity verzálky písma Roboto Bold, velikost 12 b.
Pro text klasického razítka jsou použity verzálky písmaRoboto Black, velikost 12 b.

MĚSTO
HORNÍ SLAVKOV
Název útvaru
-1-
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5.6 Prezentační desky

Zpět na obsah

Městský úřad
Horní Slavkov
Dlouhá 634/12,
357 31 Horní Slavkov

informace@hornislavkov.cz
www.hornislavkov.cz

Desky jsou z vnější strany vychází z barevností vizuálního stylu (nebo oddělení), ze strany vnitřní nepotištěné.
Na titulní stranu desek se negativní varianta značky podle kapitoly 1.4 Značka na podkladových plochách. v dostatečné velikosti
ve středové kompozici. Na zadní straně desek se do levého dolního rohu umísťují doplňující informace ve dvou sloupcích s textem
zarovnaným na levý praporek. Informace jsou vysázeny písmem Roboto Regular v barvě značky a ve velikosti 8 b a s prokladem 12 b.
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Komunikační a propagační materiály

Zpět na obsah

U dárkových předmětů pracujeme se základní barevností, značkou ve svých variantách a s barevnými podkladovými plochami.
Ke komunikáci u dárových předmětu se je možné přiklonit k práci s piktogramy a neverbálnímu sdělení.

6.1 Dárkové předměty
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Piktogram

Zpět na obsah

V ramci vizualni identity byl vytvořen systém piktogramu, který respektuje geometrii znaku. Jedná se o piktogramy
pro komunikaci s veřejnosti. Ale lze defacto vytvořit piktogram pro různé účely.

7.1 Ukázka piktogramu
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Piktogram

7.2 Princip tvorby piktogramu

Zpět na obsah

10%

80%

10%
30%

10%

100%

10%
90°

100%

100%
10%

100%

100%

100%

100%

Systém podle kterého jsou piktogramy tvořeny odpovída poměrové mřížce značky.
Je však potřeba přístupovat ke každému piktogramu individuálně, při respektování jednoduchých pravidel
(tloušťka tahu, poměrové mezery mezi tahy, ostré úhly).
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