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ÚVOD

1/1

Představení města

Litoměřice jsou jedním z nejstarších a nejkrásnějších českých
měst. Z jedné strany jsou lemované soutokem Labe a Ohře
a ze strany druhé malebnou krajinou Českého středohoří.
Nazývány jsou „vstupní branou do Zahrady Čech“ či „perlou
Českého středohoří“.
Historickou slávu královských Litoměřic jako němí svědkové
připomínají gotické, renesanční i barokní stavby chráněné
v městské památkové rezervaci vyhlášené roku 1978, z nichž
některé postavili věhlasní italští architekti. Z 256 objektů je
jich 104 zapsáno na státním seznamu nemovitých kulturních
památek a téměř všechny se nacházejí v historickém městském jádru, které je ohraničené z velké části dochovaným
gotickým opevněním.
Symbolem města se stala budova současné litoměřické radnice, jejíž věž ve tvaru kalichu odkazuje na zdejší vinařskou
tradici. Město je sídlem Litoměřické diecéze s katedrálou
sv. Štěpána na Dómském vrchu. Osm století existence města
se všemi městskými právy vytvořilo pestrou mozaiku příběhů,
spjatou s mnoha osobnostmi – s Karlem IV., Karlem Hynkem
Máchou, Giuliem a Octaviem Broggiovými a s mnoha dalšími.

Litoměřice však nejsou jen městem bohaté historie. V současnosti žijí především rozmanitými kulturními a sportovními
akcemi. Navštívit je možno galerie, muzea, divadlo, kino, řadu
sportovišť, včetně zimního stadionu, krytého plaveckého bazénu i letního koupaliště u Labe nebo relaxovat v parcích, případně na Střeleckém ostrově či se kochat kouzelnou krajinou
a vinicemi z paluby výletní lodě Porta Bohemica, která odsud
v pravidelných intervalech vyplouvá. Jsou oblíbeným místem
turistů i milovníků cyklistiky. Na výstavišti se během roku koná
množství zajímavých výstav, z nichž nejnavštěvovanější je
podzimní veletrh Zahrada Čech s nadregionálním významem.
Litoměřice jsou také lídrem Národní sítě Zdravých měst a Fairtradovým městem podporujícím spravedlivý obchod, chtějí být
energeticky soběstačným městem s vysokou kvalitou života,
podporují obnovitelné zdroje energie. Na počátku roku 2019
má město 24 374 obyvatel. V celorepublikovém průzkumu
spokojenosti obyvatel s kvalitou života se Litoměřice umístily
na 3. místě. Charakter sídla vystihuje slogan „Město s energií“,
který v sobě nese odkaz na pozitivní atmosféru litoměřických
zákoutí a výhledů, na mnohé kulturní akce, probouzející život
ve městě i na snahu podporovat obnovitelné zdroje energie.
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Představení konceptu a funkce vizuální identity

Jednotný vizuální styl města sebevědomě prezentuje město
veřejnosti, usnadňuje orientaci obyvatel a turistů ve městě,
zajišťuje čitelnost informací, profesionální kvalitu zpracovaných výstupů, pomáhá řešit otázku vizuálního smogu ve
veřejném prostoru a v neposlední řadě systematizací vizuální
komunikace šetří finanční prostředky.

Symbol města Kalich s vlnkou zároveň zastupuje písmeno
„m“. Princip aplikace Kalichu na písmeno „m“ je použitelný
i mimo název města. Např. u slov: „Jsem“, „I am“, „srdcem“,
„město“ (viz kapitolu 5/11). Značku může doplnit i vlnkový
rastr tvořený ze stejné vlny jakou je část loga (viz kapitoly
5/8, resp. 5/9).

Vizuální styl Litoměřic netvoří jen značka města, ale i komplexní sjednocující návrh řešení tvorby tiskovin, propagačních
materiálů, on-line komunikace, orientačních systémů aj. Nově
jsou řešeny i vizuální identity městských organizací.

Nedílnou součástí vizuální identity je i ilustrace města, která
doplňuje značku a utváří s ní jeden celek. Litoměřice jsou
v ilustraci stylizovány do několika hlavních domů a věží, hradeb, vody a siluety kopce Radobýlu. Je umožněno více cest,
jak s ilustrací zacházet. Slouží mimo jiné i jako funkční prvek,
který určuje prostor pro text a zajišťuje jeho čitelnost.

Vizuální styl promlouvá kombinací barev modré a okrové.
Inspirací jsou jak původní barvy města (žlutá s modrou), tak
hradby s řekou Labe. Ve značce je do názvu města zakomponována architektonická dominanta Litoměřic – budova
Kalich s její nezaměnitelnou věží ve tvaru kalichu a malebným
podloubím domu. Kalich je doplněn vlnkou znázorňující řeku
Labe, na které se město nachází. Součástí značky je v mnoha
případech modrý podklad, plní funkci estetickou i praktickou,
kdy bílá značka vynikne a zamezí se konfliktu čitelnosti při
umístění na fotografii.

Za městské organizace budou mluvit jednoduché výstižné
symboly podtržené vlnkou. Stejným principem jako používá město ilustraci, budou organizace používat vlastní vzory. Značky organizací budou sloužit i jako navigační prvky
v orientačním systému města (viz kapitolu 5/6 a 5/7).
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Jak pracovat s manuálem

Grafický manuál obsahuje soubor pravidel pro

v různých formátech s odlišnými koncovkami

vytváření grafických výstupů Města Litoměřice.

v názvech souborů. V pravé části této strany

Určuje parametry pro užívání značky města,

jsou koncovky vypsány i s jejich významy

vysvětluje, jaký způsobem komunikovat

a místy použití.

na sociálních sítích, jak tvořit prezentace
v PowerPointu, navrhovat plakáty, reklamní

BAREVNÉ PROFILY

předměty a další komunikační materiály města.

Profil barev RGB má využití na obrazovce

Tato pravidla je nutné respektovat, jen tak bude

(web, prezentace PowerPoint, sociální sítě aj.).

zachována dlouhodobá jednotnost výstupů.

Profil barev CMYK má využití v tisku. Soubory,

NÁZVY SOUBORŮ

Pro soubory v příloze manuálu byl určen
systém, podle kterého se soubory popisují.

které se zasílají do tiskárny, musí být uloženy

Ltm_znacka

základní

B

CMYK

pozitiv

.ai

Ltm_symbol

horizontální

1B

RGB

negativ

.eps .dotx

vertikální

CB

BLACK

.pdf .pptx

WHITE

.png

.jpg

.ai ― vektorový formát souboru – křivky (soubor určen k profesionální úpravě grafiky a její tvorbě)
.eps ― vektorový formát souboru – křivky (soubor určen k profesionální úpravě grafiky a její tvorbě)
.pdf ― vektorový formát souboru (tiskový formát, běžný formát pro prezentace a úřed. komunikaci)
.png ― rastrový formát souboru – průhledné pozadí (formát pro web a online prezentaci)

PŘÍLOHA MANUÁLU

.dotx – šablony pro akcidenční tiskoviny v MS Word

Je uložena na datovém nosiči jako součást

informace, které nás odkazují na část manuálu

manuálu. Dále je uložena na serveru města

s více informacemi. Názorný obsah je popsán

Litoměřice, odkud je možné si stáhnout kdykoli

na pravé části této strany.

zdrojové soubory.

Soubory v příloze manuálu jsou uloženy

Ltm_znacka_zakladni_B_CMYK-pozitiv.ai

v tomto profilu.

V názvu souboru jsou uvedeny všechny základní

FORMÁTY

Označení zdrojových souborů značky:

.jpg ― rastrový formát souboru (formát pro web, prezentaci, ve vysoké kvalitě i pro tiskoviny)
.pptx – šablona pro tvorbu PowerPointové prezentace
L značka – značka Litoměřic
L symbol – samostatný symbol (kalich) značky Litoměřice
L značka + město  – značka Litoměřice s označením město
L značka na podkladu – značka na modrém podkladu
B – barevný

CMYK – tisk

1B – jednobarevný

RGB – obrazovka

CB – černobílý
pozitiv – používá se na světlém pozadí
negativ – používá se na tmavém pozadí
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ZNAČKA

2/1

Základní plnobarevné
provedení

Značka je základem celého jednotného
vizuálního stylu města. Značka vychází
z písma Urban Grotesk, navrženým
Tomášem Brousilem ze Suitcase Type
Foundry.
Do názvu města je zakomponována
architektonická dominanta Litoměřic –
budova Kalich s její nezaměnitelnou věží ve
tvaru kalichu a malebným podloubím domu.
Kalich je doplněn vlnkou znázorňující řeku
Labe, na které se město nachází.
Značku v tomto základním provedení je
možno umístit pouze na bílém podkladu.
Základní verze značky v různých formátech
a verzích je dostupná v digitální verzi jako
příloha tohoto manuálu.
Jakékoliv zásahy do jednotlivých tvarů,
barevného provedení nebo proporcí značky
jsou nepřípustné. Více o zakázaných použitích
v kapitole 2/12 Zakázané použití.

9
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2/2 Základní plnobarevné
provedení na podkladu
Základní provedení značky má zároveň
svoji inverzní variantu umístěnou na předem
definovaném modrém podkladu, a to z důvodu

L × 0,9

zvýraznění značky na vizuálně složitém
podkladu. Tato varianta značky města se
zpravidla používá na podklad, který není čistě
bílý. V rámci vizuálního stylu města se používá
v kombinaci s fotografií či ilustrací města.
Více v kapitole 5/5 Tvorba plakátu

L

a jiných tiskovin.
S touto inverzní variantou značky při
navrhování zacházíme jako se „štítkem“.

L

Hrany značky by měly reagovat na podklad.
Značka nesmí být umístěna v konfliktu
s obsahem podkladu.
Přesně definovaná značka na modrém

L × 1,3

L × 1,1

podkladu je k dispozici v různých formátech
jako příloha tohoto manuálu.
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2/3

Černobílá pozitivní
a negativní varianta

Doplňkovým provedením značky jsou její
černobílé varianty. V této podobě se značka
používá na materiály, u kterých vzniká
například technické omezení a není možné
značku reprodukovat barevně. V případě
tmavších podkladů pak lze použít inverzní
bílou variantu značky. V případě, že podklad
není jednobarevný, používá se inverzní
varianta včetně černého obdélníkového
podkladu.
Bílá varianta loga je proporčně rozdílná
od tmavé varianty značky. Je nepřípustné
varianty značky pouze přebarvit ze světlé na
tmavou a opačně! Musí se použít původní
zdroje pro světlou a tmavou variantu tak, jak
byly vytvořeny autorem a dodány v různých
formátech jako příloha tohoto manuálu.
PŘÍKLAD UŽITÍ

Razítka, jednobarevný leták, podklad pro
gravírování, ražbu nebo slepotisk

11
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2/4

Rozkres značky

Rozkres značky slouží k zobrazení systému,
jakým je značka konstruována. Zobrazuje
umístění a proporce jednotlivých částí značky
a jejich vzájemné poměry.
Rozkres neslouží jako předloha k přímému
překresu a reprodukci značky. V datové příloze
manuálu jsou přiloženy formáty značky, které
lze k reprodukci značky využít.

37 %
13 %

100 %

37 %
13 %
340 %
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2/5

Ochranná zóna

Ochranná zóna je prostor, který vymezuje
minimální vzdálenost jiných objektů, obrázků

k

nebo textů od značky tak, aby nedošlo
k narušení její čitelnosti a grafického výrazu.
Zároveň vymezuje minimální vzdálenost

k

značky od okraje plochy, na níž má být
umístěna (stránka papíru, deska apod.).
Nedodržením ochranné zóny dochází

k
k

k omezení čitelnosti a grafického účinku loga.
Velikost ochranné zóny se rovná výšce celé
kopule Kalichu ve značce (k).

k

Zásada ochranné zóny je jedním
z nejdůležitějších pravidel manuálu.
Vztahuje se na veškeré pozitivní, negativní,
jednobarevné i černobílé aplikace značky.
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2/6 Rozměrová řada
a minimální velikosti
Rozměrová řada značky představuje škálu
doporučených velikostí, ve kterých je vhodné
značku používat. Respektování rozměrové
řady zaručuje udržení čitelnosti a uceleného

65 mm

užívání značky. Rozměrová řada vychází
ze základní velikosti značky (30 mm), která
je určena pro použití na merkantilních
tiskovinách jako je dopisní papír a vizitka.

50 mm

Velikost značky 65 mm
je určena na potisk
prezentačních desek A4

Velikost značky 50 mm je
určena pro titulní stranu
propagačního letáku

Pro zachování čitelnosti značky je stanovena
její minimální šířka 20 mm.
Výjimkami, pro které neplatí tato pravidla,
jsou aplikace značky do jiných materiálů
či vyobrazení značky jiným materiálem nebo
technikou, například sítotisk, výseky, výšivky
a jiné. U výšivky nesmí být litera ve značce
menší než 6 mm.

30 mm
Velikost značky 30 mm
na šířku je určena pro
sazbu obálek a na
hlavičkový papír

20 mm
Minimální velikost značky.
Vhodná pro potisk tužek,
textilních štítků apod.
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2/7

Značka s označením
Město

Pro oficiální účely, kdy je nutné uvést
s názvem města také označení „Město“,
se užívá následující varianta v přesně
předepsané velikosti obou prvků a jejich
vzájemném poměru.
Inverzní varianta značky na podkladu se
podřizuje stejným pravidlům jako základní
verze značky na podkladu. Více v kapitole
2/2 Základní plnobarevné provedení na
podkladu.
Tuto variantu používá výhradně starosta
města a Městský úřad Litoměřice.
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2/8 Značka s textem

k

k

k
k

Minimální vzdálenost od značky, kam je
možné umístit text, odpovídá velikosti kalichu

k

tak, jak je definovaná ochranná zóna značky.

Městský úřad Litomeřice

Zároveň tato jednotka určuje minimální

Městský úřad Litomeřice

k

vzdálenost od spodní části značky, kde
se můžou nacházet další popisky, které
ji doplňují.

k
k

Pro Městský úřad Litoměřice je výjimečně
použit zástupný symbol Kalichu s vlnou, který

k
k

se používá pouze v přímém spojení s MÚ.
k

Zástupný symbol města totiž zastupuje MÚ

Městský úřad Litoměřice
Odbor dopravy
+420 605 069 059

i v orientačním systému po městě. Nesmí být
z tohoto důvodu duplikován a používán jinými
odbory či organizacemi.

k

k
k

k

Městský úřad
Litoměřice

k

Městský úřad Litoměřice
Odbor dopravy
+420 605 069 059

Městský úřad
Litoměřice

k
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ZNAČKA

0,8 k

2/9 Zástupný symbol města
V symbolu je vyobrazena architektonická
dominanta Litoměřic – budova Kalich

k

k

k

s její nezaměnitelnou věží ve tvaru kalichu
a malebným podloubím domu. Kalich je
doplněn vlnou znázorňující řeku Labe,

0,8 k

na které se město nachází.
Ve specifických případech lze použít značku
ve zkrácené podobě – pouze graficky
upravenou literu „m“, tedy symbol Kalicha.
Symbol je také vhodné používat samostatně
v případě, kdy není nutné uvádět značku
města v její základní podobě. Jedná se
o situace příspěvků na sociálních sítích,
u profilových obrázků na internetu, které se
často zobrazují ve velice malých velikostech.
Příklady použití zástupného symbolu můžete
vidět v kapitolách 8/2 Sociální sítě.
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2/10 Varianty značky

KRUHOVÁ VERZE

HORIZONTÁLNÍ VERZE

ČTVERCOVÁ VERZE

Mezi základní formáty, ve kterých je třeba určit
umístění značky, je kruh, čtverec a obdélník.
Správné umístění je třeba určit u všech tří
variant značky – základní, zástupný symbol
Kalichu s vlnkou a základní značka s přidáním
slova Město.
Použití na tmavém podkladu je uvedeno
na následující straně.
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KRUHOVÁ VERZE

HORIZONTÁLNÍ VERZE

ČTVERCOVÁ VERZE
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Barevná podkladová plocha

2/11 Značka na podkladových
plochách
Na podkladové ploše lze značku používat pouze

Nízká
sytost
pozadí

Černobílá podkladová plocha

0%

tak, aby byla vždy zachovaná její bezproblémová
čitelnost. Na této straně jsou vyobrazeny příklady
užití značky na podkladových plochách.
Na podklad o nízké sytosti se umísťuje základní
varianta značky. Naopak na barevný podklad

Zvýrazněná
varianta
značky

25 %

Gaussovské
rozostření

50 %

Ostrá
fotografie

75 %

Ilustrace
města

100 %

o vysoké sytosti se umisťuje značka inverzní na
modrém podkladu. Podkladová plocha nedovoluje
použít barvy a fotografie podobné barvám značky.
Pokud není kladen důraz na fotografii, doporučuje
se užít rozostření fotografie (filtr Gaussovské
rozostření). V případě ostré fotografie je třeba
umístit inverzní značku s modrým podkladem.
V pravém sloupci jsou ukázána pravidla pro
aplikaci značky v černobílé reprodukci. Na
světlém šedém pokladu se sytostí do 40 %
se používá pozitivní varianta značky. Poté pro
sytější podklady naopak varianta negativní.
Ve všech zmíněných případech je rozhodující
čitelnost značky a rozpoznatelnost jednotlivých
barev.
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2/12 Zakázané použití
Je zakázáno logo jakkoliv upravovat,
deformovat, otáčet či používat jiné než
manuálem předepsané barevné kombinace
a písmo. Logo se zásadně nesmí dotvářet
obrysy ani stíny. V žádném případě se nemění
vzdálenosti mezi písmeny, jejich pozice a ani
jejich proporce ve vztahu k symbolu. Ukázky
slouží jako ilustrativní příklad špatného
zacházení se značkou.
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3 Barevnost
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3/1

Základní barevnost

OKROVÁ

METALICKÁ ZLATÁ

CMYK  0% 40% 96% 32%

PANTONE 8960 C

Jednotná barevnost podporuje značku

PANTONE 7551 C

RAL  1036

a posiluje jednotný vizuální styl, usnadňuje

RGB  185  128  4

identifikaci a dodává značce autentičnost

HTML  B98004

a jedinečnost. Základní barevné provedení

RAL  8001

značky je modrá, okrová a standardní černá
s bílou. Významy barev pro jejich užití v rámci
vizuálního stylu lze najít v kapitole
5/1 Význam barev ve vizuálním stylu.

MODRÁ

CMYK

CMYK  100% 82% 6% 28%

Barevné zobrazení CMYK používáme pro

PANTONE 3597 C

tiskové výstupy na digitálních tiskárnách.

RGB  23  50  113

PANTONE

RAL  5002

HTML  173271

Pro docílení co nejvěrnějšího odstínů při
tisku slouží definice přímé barvy PANTONE®.
ČERNÁ
RGB

Barevné zobrazení RGB se používá pro

CMYK soutisková, plnobarevný tisk  60% 50% 40 100%

veškerou komunikaci v digitálním prostředí.

CMYK černobílý tisk  0% 0% 0% 100%

RAL

RGB  0  0  0

RAL je celosvětově uznávaný standard pro

HTML  000000

stupnici barevných odstínu, které definují

PANTONE Black 6 C

RAL  9005

barvy pro průmyslovou výrobu interiérových
či exteriérových nátěrových hmot.
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4 Písmo
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PÍSMO

4/1

Základní písmo

Písmo Urban Grotesk (UG) je české písmo
od Tomáše Brousila ze Suitcase Type
Foundry. Písmo je použito primárně pro
značku města a definuje tím její charakter.
V rámci sazby materiálů je vhodné písmo
používat pro nadpisy dokumentů a materiálů.
Pro používání tohoto písma je nutné mít
zakoupenou licenci pro každého uživatele,
který s písmem pracuje.

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,.!?@#%
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4/2

Doplňkové písmo

Doplňkovým písmem pro Urban Grotesk
je písmo Roboto. Písmo je freeware, tedy
s volnou licencí, a je vhodné také jako písmo
pro web (Roboto je součástí Google Fonts).
Licenci na toto písmo mají všichni
zaměstnanci města, IT pracovníci, grafici
apod., které se za své organizace písemně
vyjadřují, a jsou povinni jej k této komunikaci
podle předepsaných pravidel používat.

Roboto
Thin Thin Italic Light Light Italic Regular Italic
Medium Medium Italic Bold Bold Italic
Black Black Italic
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,.!?@#%
			

16 b Bold

Základní nadpis

		

Podnadpis

			

Zvýrazněný text

14 b  Bold

10 b Bold

10 b Light 		Text

		

8 b Regular / Bold

dopisu a delších sloupků

Poznámky pod čarou / Poznámky pod čarou
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4/3

Substituční písma

V případě, že nelze použít ani hlavní, ani
doplňkové písmo, nahradíme jej systémovým
písmem Arial. Systémové písmo je písmo,
které se již nemusí znovu instalovat a má
ho každý v počítači mezi základní nabídkou
písem.
Arial má své využití i v elektronickém podpisu

Arial
Regular Italic Bold Bold Italic
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,.!?@#%

a v e-mailu.

16 b Bold			

Základní nadpis

14 b  Bold

Podnadpis

10 b Bold

Zvýrazněný text

10 b Regular

Text dopisu a delších sloupků

8 b Regular / Bold

Poznámky pod čarou, kontakty / Poznámky pod čarou, kontakty
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4/4

Princip sazby textu

Každý text, který sázíme na tiskovinách, má
svá typografická pravidla. Nejzákladnější
pravidla sazby jsou uvedena na této stránce.
Pokud ale budete sázet text na plakáty, do
zpravodaje či do pozvánek častěji, řiďte se
typografickými příručkami.
Zde je představena správná sazba textu
zarovnaného na levý praporek. Chybná sazba
v pravé části stránky není čitelná kvůli
nevyváženému bloku textu a zároveň
obsahuje jednoznakové předložky a spojky
na konci řádků, což je nepřípustné.
Při sazbě textu do bloku je nutné si dávat
pozor na správné nastavení zarovnání
a odstavcového stylu.
Zakázaná sazba je i v případě příliš úzkého
sloupce a volby „obtékání rámečku“ textem.
V každém případě je doporučeno dát přednost
textu zarovnanému do bloku nebo na levý
praporek.

Správná sazba se zarovnáním
na pravý prapor

Nevyvážená sazba na prapor,
jednoznakovky na konci řádku

Volba obtékání rámečků textem
je zakázaná a nepřípustná

Víno k Litoměřicím neodmyslitelně
patří. Zmínku o zdejších vinicích
obsahuje už zakládací listina
místní kapituly litoměřické z roku
1057. Velkého rozmachu vinařství
dosáhlo za vlády Karla IV., který
na dobu 10 let osvobodil vinaře
zakládající vinice od daní a poplatků. Po uplynutí této doby povinně
odevzdávali každý desátý sud vína
do litoměřického hradu. Jednodenní prezentační a prodejní výstava
vín z Čech a Moravy začíná dne
1. 6. 2019.

Víno k Litoměřicím neodmyslitelně patří. Zmínku o
zdejších vinicích obsahuje
už zakládací listina kapituly litoměřické z roku 1057. Velkého
rozmachu vinařství dosáhlo
za vlády Karla IV., který na dobu
10 let osvobodil vinaře
zakládající vinice od daní a
poplatků. Po uplynutí této doby
povinně odevzdávali každý desátý sud vína do litoměřického
hradu. Jednodenní prezentační
a prodejní výstava vín

Litoměřice (německy
Leitmeritz) je město
na soutoku Labe a Ohře
v severních
Čechách na
západním
okraji Polabs ké n í ž i ny
(dříve zvané
„zlatý prut
země české“) v Ústeckém kraji.
Město je často pro svou

Správná sazba textu se zarovnáním
do bloku

„Řeka“ mezi slovy, nevyvážená sazba
do sloupce

Sazba s příliš krátkými řádky

Víno k Litoměřicím neodmyslitelně patří. Zmínku o zdejších
vinicích obsahuje už zakládací
listina kapituly litoměřické z roku
1057. Velkého rozmachu vinařství dosáhlo za vlády Karla IV.,
který na dobu 10 let osvobodil
vinaře zakládající vinice od daní
a poplatků. Po uplynutí této doby
povinně odevzdávali každý desátý sud vína do litoměřického
hradu. Jednodenní prezentační
a prodejní výstava vín z Čech
a Moravy začíná dne 1. 6. 2019.

Víno k Litoměřicím neodmyslitelně patří. Zmínku o zdejších
vinicích obsahuje už zakládací listina kapituly litoměřické
z roku 1057. Velkého rozmachu vinařství dosáhlo za vlády
Karla IV., který na dobu 10 let
osvobodil vinaře zakládající
vinice od daní a poplatků. Po
uplynutí této doby povinně
odevzdávali
každý
desátý
sud vína do litoměřického hradu. Jednodenní prezentační

Litoměřice (německy Leitmeritz) je
město na soutoku
Labe a Ohře v severních Čechách
na západním okraji
Polabské nížiny
(dříve zvané „zlatý
prut země české“)
v Ústeckém kraji.
Město je často pro
svou úrodnou polohu známé také
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VIZUÁLNÍ STYL

5/1

Význam barev
ve vizuálním stylu

Jednotná barevnost podporuje značku
a posiluje jednotný vizuální styl, usnadňuje
identifikaci a dodává značce autentičnost

voda

město

racionalita

emoce

střídmost

popisnost

funkce

efekt

neměnnost

variabilita

a jedinečnost. Hlavní barvy jednotného
vizuálního stylu města Litoměřice mají svůj
význam a funkci.
Modrá barva značí vodu, klid, racionalitu
a věčnost. Barva plní funkci zvýraznění bílého
textu či piktogramu. Prochází celým vizuálním
stylem včetně orientačního systému.
Okrová barva značí barvu hradeb z opuky
a město. Plní také svou funkci napříč celým
vizuálním stylem. Je méně kontrastní s bílou
barvou, než je modrá, tudíž v kombinaci
s bílou barvou plní funkci „doplnění informací“.
Je základem pro různorodé rastry a vzory,
kterými se odlišují městské organizace.
Barva je použita i v ilustraci města
(viz následující kapitola).
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5/2

Ilustrace města jako
součást vizuálního stylu

Stylizovaná ilustrace města Litoměřice
pomáhá tvůrci vytvářet originální kompozice
pro tvorbu plakátů, propagačních materiálů
a předmětů, akcidenčních tiskovin města aj.
Jsou dva rozdílné způsoby, jak s ilustrací
zacházet:
VOLNÁ ÚPRAVA ILUSTRACE

Jedná se o výjimečné případy (např.
propagační předměty), kdy je v návrhu použita
jen ilustrace s logem města bez další textové
informace. V takovém případě je možné
použít libovolně zvolený výřez ilustrace.
Je ovšem zakázané kombinovat ilustrace
s fotografií. Podklad pod okrovou barvou je
vždy bílý.  Více v kapitole 5/3 Princip práce
s ilustrací města – volná úprava.
KOMBINACE S TEXTEM A FOTOGRAFIÍ

Tento případ platí pro všechny tiskoviny
a návrhy, které obsahují spolu s ilustrací
další textové informace. Je zde povolena
kombinace okrové ilustrace s fotografií.
Více v kapitole 5/4 Princip práce s ilustrací
města – obsah s textem a fotografií.

Ilustrace v základním provedení

POVOLENÉ FORMÁTY A POMĚRY PRO VÝŘEZ
Správný poměr plátna pro výřez detailu je definovaný jako čtverec
vycházející z 1/6 výšky ilustrace a 1/8 její šířky. Správnou velikost a
poměr čtverce vždy zkonstruujeme podle celkové ilustrace pomocí
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5/3

Princip práce s ilustrací
města – volná úprava

Jedná se o výjimečné případy (např.
propagační předměty), kdy je v návrhu použita
jen ilustrace s logem města bez další textové
informace. V takovém případě je možné
použít libovolně zvolený výřez ilustrace.
Je zde zakázané kombinovat ilustrace
s fotografií. Podklad pod „okrovou barvou“ je
vždy bílý. Je možný tisk „okrovou barvou“ jen
na bílé látce atd.
Značka města je vždy ukotvena buď okrajem
formátu, na kterém je ilustrace použita,
barevnými hranami samotné ilustrace,

POVOLENÉ FORMÁTY A POMĚRY PRO VÝŘEZ
Správný poměr plátna pro výřez detailu je definovaný jako čtverec
vycházející z 1/6 výšky ilustrace a 1/8 její šířky. Správnou velikost a
poměr čtverce vždy zkonstruujeme podle celkové ilustrace pomocí
daných poměrů.
Podle potřeby je možné na výšku nebo na šířku vzorové díly skládat na
sebe nebo vedle sebe, ale pouze v jednom směru. Nikoliv současně.

či okraji textových sloupců na straně.

POVOLENÉ FORMÁTY A POMĚRY PRO VÝŘEZ

Ilustraci v křivkách naleznete v příloze

Správný poměr plátna pro výřez detailu je definovaný jako čtverec
vycházející z 1/6 výšky ilustrace a 1/8 její šířky. Správnou velikost a
poměr čtverce vždy zkonstruujeme podle celkové ilustrace pomocí
daných poměrů.

dokumentu.

x
x

V případě úzkých a širokých formátů lze
množit dílky do šířky.

V případě úzkých
formátů množit vzoro
vé díly do výšky.

ZAKÁZANÉ KOMBINOVÁNÍ
Porušením pravidla dojde k použití
nesprávné poměrové velikosti
ilustrací a ztrátě jednotnosti
systému vizuálního stylu.

POVOLENÉNáhodná
FORMÁTY
A POMĚRY PRO VÝŘEZ
ukázka principu práce s ilustrací – volná úprava

Podle potřeby je možné na výšku nebo na šířku vzorové díly skládat n
sebe nebo vedle sebe, ale pouze v jednom směru. Nikoliv současně.

x
x

V případě úzkých a širokých formátů lze
množit dílky do šířky.
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5/4

Princip práce s ilustrací města –
obsah s textem a fotografií

OMEZENÝ VÝSEK S POMĚREM X

x

x

Stylizovaná ilustrace města Litoměřice
pomáhá tvůrci vytvářet originální kompozice
pro sazbu textu a obrazu. Princip je založen
na libovolně umístěných výřezech, které vždy
podléhají vzorovému poměru a velikosti x.
Správný poměr plátna pro výřez detailu je vždy
odvozen z definovaného čtverce vycházejícího
z 1/6 výšky ilustrace a 1/8 její šířky. Podle
potřeby je možné na výšku či na šířku vzorový
čtverec prodloužit. Jedna strana finálního
výseku ovšem musí odpovídat rozměru x –
jedné straně vzorového čtverce.
Porušením pravidla dojde k použití nesprávné
poměrové velikosti ilustrací a ztrátě

Princip práce s ilustrací města Litoměřice

jednotnosti systému vizuálního stylu.

POVOLENÉ FORMÁTY A POMĚRY PRO VÝŘEZ

Tento princip je užíván např. při návrhu
tiskovin, kdy pracujeme kromě ilustrace také
s textem, případně s fotografií.
Ilustraci v křivkách naleznete v příloze.

x = Velikost x se rovná

Správný poměr plátna pro výřez detailu je definovaný jako čtverec
velikosti jedné ze stran
vycházející z 1/6 výšky ilustrace a 1/8 její šířky. Správnou velikost a
poměr čtverce vždy zkonstruujeme podle celkové ilustrace pomocívýseku ilustrace města
daných poměrů.
Podle potřeby je možné na výšku nebo na šířku vzorové díly skládat na
sebe nebo vedle sebe, ale pouze v jednom směru. Nikoliv současně.

Správné použití – protažení do šířky a do výšky

Vzorový čtverec je
možné i zúžit

33
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x = strana vzorového čtverce
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5/5

Tvorba plakátu
a jiných tiskovin

x

Úprava tiskovin, které obsahují textové
a obrazové informace, se řídí pravidly kapitoly
5/4 Princip práce s ilustrací města –
obsah s textem a fotografií. V této kapitole
je popsáno, jak zacházet s výsekem ilustrace
města.
Vlnkový rastr se užívá dle uvážení, materiály

www.litomerickyhrozen.cz

www.litomerickyhrozen.cz

ho obsahovat můžou, ale i nemusí.
Fotografie a červenobílá ilustrace v poslední
fázi je pouze zástupná. Lze je nahradit jinou
ilustrací či fotografií.
Šablonu pro tvorbu plakátu naleznete
v příloze dokumentu.

Město Litoměřice
a Cech českých vinařů
Vás zvou na osmý ročník

Město Litoměřice
a Cech českých vinařů
Vás zvou na osmý ročník

Litoměřický
hrozen 2019

Litoměřický
hrozen 2019

V sobotu 1. června 2019
od 10 do 20 hodin

V sobotu 1. června 2019
od 10 do 20 hodin

Prezentační, prodejní a soutěžní
výstavy vín z Čech a Moravy

Prezentační, prodejní a soutěžní
výstavy vín z Čech a Moravy

V Kulturním a konferenčním centru
Litoměřicevín z Čech a Moravy

V Kulturním a konferenčním centru
Litoměřicevín z Čech a Moravy

Výstava se koná s podporou
Vinařského fondu a pod záštitou
starosty Litoměřic Mgr. Ladislava Chlupáče

Výstava se koná s podporou
Vinařského fondu a pod záštitou
starosty Litoměřic Mgr. Ladislava Chlupáče
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5/6

Piktogramy

Ucelený soubor ikon, který dotváří jednotnou
vizuální identitu města Litoměřic, je přesně
definovaný. Ikony nelze nahrazovat žádnými
jinými znaky nebo jakkoliv zasahovat do
jejich podoby. Soubor je vytvořen (stejně
jako značka), aby reprezentoval a reagoval
na potřeby města Litoměřice.
V budoucnosti je možné soubor rozšířit
o další potřebné ikony, ale je nutné, aby je
navrhl profesionální grafický designér
a stylově nevybočovaly z nastaveného vizuálu.
Ikony mají také nezastupitelnou roli ve tvorbě
značek městských institucí a spřátelených
společností.
V rámci městských institucí jsou tyto ikony
funkčním prvkem v orientačním systému –
bílé na modrém podkladu pro rychlejší
rozpoznání a orientaci.
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5/7

Městské instituce

Příklady značek pro jednotlivé městské
instituce. Pro každou instituci je vytvořený
piktogram podtržený vlnkou, která je
propojujícím prvkem mezi značkami
organizací a značkou města. Piktogramy
musí být rychle čitelné a pochopitelné,
protože jsou použity také jako navigační prvky
v orientačním systému města.
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a)
Kulturní
konferenční
centrum

Městské
sportovní zařízení
Litoměřice

Městské
sportovní zařízení
Litoměřice

Městské
sportovní zařízení
Litoměřice

Městské
sportovní zařízení
Litoměřice

PLAKÁTY MĚSTSKÝCH INSTITUCÍ

a) Plakáty městských institucí se liší záhlavím.
Vlevo je modrý štítek se značkou instituce
v inverzní variantě pro dobrou čitelnost
značky. Ve spodní části plakátů je bílý prostor
pro značky sponzorů a spoluorganizátorů
akce.
b) Pro každou instituci jsou navrženy až tři
typy plakátů: plakát s definovaným záhlavím,
informační plakát a plakát s motivy z ilustrace
instituce ve spojení s fotografií v podkladu.
ILUSTRACE INSTITUCE

b)
Městské
sportovní zařízení
Litoměřice

Pro každou instituci je navržena jiná ilustrace,
která svými prvky doplňuje vizuální styl
instituce. Příklad využití ilustrace je ukázán
ve druhé řadě u plakátu pro Městská sportovní
zařízení Litoměřice. Jedná se pouze

Zápasy:

o vzorovou ukázku, která se může

Litoměřice-Štětí

12. 5.

Litoměřice-Dubá

2. 6.

v následné realizaci lišit.

Litoměřice-Lovosice

3. 7.

Liberec-Pardubice

6. 7.

Večerní
bruslení
každý všední den
17–21 h
HC Stadion Litoměřice
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5/8

Vlnkový rastr
se značkou

Vlnkový rastr tvoříme na základě požadované
velikosti značky. Velikost vlnky ve značce
poslouží jako základní jednotka pro odměření

8×
5×

5×

sítě. Vlnky jsou od sebe v základním systému
vzdáleny na šířku 5 vlnek a výšku 8 vlnek.
Vlnky nejsou umístěny v síti pravidelně nad

y

sebe, ale do pomyslného kosočtverce. Tedy

8×

mezi dvěma vlnkami, které sedí na rozsah
5 vlnek, odpočítáme od třetí vlnky (uprostřed)
vzdálenost, kam umístíme vlnku v další

y

řadě. Nákres systému slouží pro reprodukci
výhradně pokud nejsou k dispozici editační
data autora. Standardně jsou však přílohou

y

8×

tohoto manuálu.
5×
1 VLNKA

8×

Prvek, jehož stanovené násobky dají přesné
poměry a odstupy, na základě kterých lze
rastr vytvořit. Velikost vlnky ve značce je vždy
shodná s velikostí ostatních vlnek v rastru.
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Ukázka vlnkového rastru. Počet vlnek lze
upravovat podle potřeby.
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5/9

Vlnkový rastr
bez značky

5×

Velikost vlnky určuje poměry umístění vlnek
v rastru. Jsou od sebe vzdáleny na násobek
5 vlnek na šířku a 8 vlnek na výšku. Pomocí
této koncepce lze vystavět libovolně široké

8×

a vysoké rastry. Ty pak mohou sloužit jako
doplněk k tvorbě propagačních materiálů
apod.

5×

5×

8×

5×
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5/10 Otevřený systém
v textuře
Texturu lze tímto způsobem kombinovat
s různými znaky a vytvářet tak osobitý grafický
obraz, vhodný pro různé příležitosti. Vždy je
potřeba dodržet pravidlo kompozice.
Systém v textuře je vzorem pro tvorbu jiných
textur v budoucnosti. Je nutné navrhovat tvary
mezi vlnkami a značkou města elementární
a jednoduché. Jen tak si nebudou konkurovat
svým výrazem navzájem. Využití může být
v propagačních materiálech města, plakátech
či  on-line komunikaci.
Systém sestavování základního vlnkového
rastru je popsán v předchozí kapitole 5/8
Vlnkový rastr se značkou a 5/9 Vlnkový rastr
bez značky.
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5/11 Jazyková hra
Symbol spojený s písmenem „m“ ve znaku
lze využít pro jazykovou hru s různými nápisy
a doplnit tak vizuální styl o charakteristický
prvek, který reaguje na různá témata a diskuze
ve městě.
K tvorbě nových slov se symbolem
města Kalichu s vlnkou je nutné oslovit
profesionálního grafika. Řez písma, který je
použit v základní značce a tedy i v těchto
nápisech, není součástí standardní sady řezů
písma Urban Grotesk.
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6 Akcidenční tiskoviny
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6/1

Vizitka – typ I.

Vizitka při setkání obvykle vytváří první dojem
o úrovni grafické prezentace města. Z toho
důvodu je třeba dbát na přesnou práci se
značkou a vizuálním stylem.
Přední strana obsahuje základní značku,
dále informace jako titul, jméno a příjmení,

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta
sekretariát:
T 416 916 105-6
F 416 916 211
ladislav.chlupac@litomerice.cz

Mgr. Ladislav Chlupáč
Mayor of Litoměřice
Město Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice
www.litomerice.cz

Office administration:
T +420 416 916 105-6, F 416 916 211
ladislav.chlupac@litomerice.cz
www.litomerice.cz

City of Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice
Czech Republic

název odboru nebo oddělení, funkce
a další kontaktní údaje. Na zadní straně
je vyobrazena ilustrace Litoměřic, která je
uplatněna i ve vizuálním stylu města. Vizitka
má rozměr 90 × 50 mm a je navržena pro
oboustranný tisk.
Vizitky starosty města jsou v českém
i anglickém jazyce.
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Pro sazbu vizitek je použito základní písmo
x

Urban Grotesk Bold a Regular, velikost písma
pro jméno a příjmení je 8 b, stejně tak funkce,
adresa a kontaktní údaje jsou ve velikosti
8 b. Texty jsou zarovnány na levý prapor
a ukotveny na mřížce účaří. Jsou umístěny ve
dvou sloupcích. Použity jsou základní barvy,

x

viz kapitola 3/1 Základní barevnost.

x

Mgr. Ladislav Chlupáč
Mayor of Litoměřice
Office administration:
T + 420 416 916 105-6, F 416 916 211
ladislav.chlupac@litomerice.cz
www.litomerice.cz

x

City of Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice
Czech Republic
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6/2 Vizitka – typ II.
Eva Šimková
T 416 916 105
eva.simkova@litomerice.cz

Vizitka pro zaměstnance, vedoucí města
a vedoucí odborů se drží na přední straně
stejných principů jako vizitka starosty
v předchozí kapitole. Vizitka obsahuje
základní variantu značky Litoměřice, titul
a jméno/úřad/kancelář, dále odbor a kontaktní
údaje. Na zadní straně je vyobrazena ilustrace

Ing. Eva Břeňová
vedoucí odboru
a tisková mluvčí města

Odbor komunikace,
marketingu
a cestovního ruchu

eva.brenova@litomerice.cz
T +420 731 680 328
www.litomerice.cz

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

Městský úřad Litoměřice
Jana Váchová
Kancelář starosty
T 416 916 106
a tajemníka
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice
www.litomerice.cz
F 416 916 211

jana.vachova@litomerice.cz
Eva Chrudimská
T 416 916 308
eva.chrudimska@litomerice.cz

města.
Vizitky doporučujeme tisknout na ofsetové
tiskárně na běžný ofsetový silnější papír
o minimální plošné hmotnosti 300–350 g/m².
Rozměr vizitky = 90 × 50 mm

47

VIZUÁLNÍ STYL

Tisková a editační data pro přípravu vizitky
v softwaru InDesign jsou přílohou manuálu
a měly by být vždy dodány pro tvorbu
vizitek nových. Pokud z nějakého důvodu
editační data k dizpozici nejsou, je možné
sestavit vlastní sazbu podle tohoto vzoru.
Je nutné respektovat řádkování v odstavcích

Ing. Eva Břeňová
vedoucí odboru
a tisková mluvčí města

Odbor komunikace,
marketingu
a cestovního ruchu

eva.brenova@litomerice.cz
T +420 731 680 328
www.litomerice.cz

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

x

x

a sloupcích. Zároveň je potřeba dodržovat
minimální okraj sazby, který je stanoven na
7 mm.
Rozměr vizitky = 90 × 50 mm

Eva Šimková
T 416 916 105
eva.simkova@litomerice.cz

x = 7 mm

Městský úřad Litoměřice
Jana Váchová
Kancelář starosty
T 416 916 106
a tajemníka

x

jana.vachova@litomerice.cz

Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice
www.litomerice.cz
F 416 916 211

Eva Chrudimská
T 416 916 308
eva.chrudimska@litomerice.cz

x
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6/3

Obálka

Pro veškerou korespondenci se používají

10 mm

10 mm

obálky s jednotnou grafickou úpravou.
Na obálku se umísťuje značka v základním
provedení ve velikosti 30 mm. Dále písmem
Urban Grotesk ve velikosti 8 b je vysázená

10 mm

30 mm

kontaktní adresa.
Potisk obálek se provádí ofsetovým tiskem na
standardně vyráběné obálky.
Na přiloženém CD jsou uložena zdrojová data.
Základní rozměry obálek:
C3

324 × 458 mm

C4

229 × 324 mm

C5

162 × 229 mm

C6

114 × 162 mm

DL

110 × 220 mm

C6/5

114 × 229 mm

C7/6

81 × 162 mm

B4

250 × 353 mm

B5

176 × 250 mm

B6

125 × 176 mm

E4

280 × 400 mm
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Ukázka obálek v plnobarevné
a černobílé variantě.

50

VIZUÁLNÍ STYL

6/4

Faktura
DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

Podoba faktury vychází ze softwaru, ve

DODAVATEL

kterém se faktury vytváří. Pokud je to možné,

MĚSTO LITOMĚŘICE
Mírové náměstí 15/7
41201 Litoměřice
Pěněžní ústav KB Litoměřice – PŘÍJMOVÝ B. Ú.
0000000000 / 0000
Číslo účtu

přizpůsobí se hlavička faktury tak, že vpravo
nahoře se nachází značka města Litoměřice,
pod ní název dokumentu Faktura v okrové
barvě textu. V levém horním rohu je název
Daňový doklad v modré barvě textu. Vše je

IČO 00000000
DIČ 0000000000

DODAVATEL

ČÍSLO FAKTURY
ČÍSLO SMLOUVY
OBJEDNÁVKA

DAŇOVÝ DOKLAD

IČO 00000000
DIČ 0000000000

ODBĚRATEL

IČO 00000000
DIČ 0000000000

000000000
000000000
0000000

DODAVATEL

DODAVATEL

Den splatnosti
Forma úhrady
Den vystavení
Den uskut. zdaň. plnění
Konstaktní symbol

sázeno písmem Roboto.

00. 00. 2019
PP
00. 00. 2019
00. 00. 2019
0000

Fakturujeme Vám: Konzultační práce
Předmět dodávky

1 Ks

Konzultace

Cena MJ

1 Ks

Celkem % DPH

DPH celkem

21 %

210

Celkem s DPH

1 000, 00 Kč
1 000, 00 Kč

Celkem
platba na účet 000000000 / 0000, VS: 000000
Sazba 0 %
Sazba 15 %
Sazba 21 %

Jan Novák
Krakonošovo 22
41201 Litoměřice

MĚSTO LITOMĚŘICE
Mírové náměstí 15/7
41201 Litoměřice

Předmět dodávky

Den splatnosti
Forma úhrady
Den vystavení
Den uskut. zdaň. plnění
Konstaktní symbol

00. 00. 2019
PP
00. 00. 2019
00. 00. 2019
0000

Počet MJMJ

1 Ks

Konzultace

Základ DPH

DPH

Celkem s DPH

0,00 Kč
0,00 Kč
1 000,00 Kč

0
0,00 Kč
210, 00 Kč

0,00 Kč
0, 00 Kč
1 000,00 Kč

Anna Nováková
Anna Nováková
ekonom
Razítko a podpis

1000 Kč
0,00 Kč
1 000 Kč

Cena MJ

1 Ks

Celkem % DPH

DPH celkem

21 %

210

Celkem s DPH

1 000, 00 Kč
1 000, 00 Kč

Celkem
platba na účet 000000000 / 0000, VS: 000000
Rekapitulace

Celkem
Zaokrouhlovací rozdíl
Celkem k úhradě
Fakturoval:
Přílohy:

IČO 00000000
DIČ 0000000000

ODBĚRATEL

IČO 00000000
DIČ 0000000000

000000000
000000000
0000000

Fakturujeme Vám: Konzultační práce

Počet MJMJ

Rekapitulace

ČÍSLO FAKTURY
ČÍSLO SMLOUVY
OBJEDNÁVKA

MĚSTO LITOMĚŘICE
Mírové náměstí 15/7
41201 Litoměřice
Pěněžní ústav KB Litoměřice – PŘÍJMOVÝ B. Ú.
0000000000 / 0000
Číslo účtu

Jan Novák
Krakonošovo 22
41201 Litoměřice

MĚSTO LITOMĚŘICE
Mírové náměstí 15/7
41201 Litoměřice

FAKTURA

IČO 00000000
DIČ 0000000000

Sazba 0 %
Sazba 15 %
Sazba 21 %

Základ DPH

DPH

Celkem s DPH

0,00 Kč
0,00 Kč
1 000,00 Kč

0
0,00 Kč
210, 00 Kč

0,00 Kč
0, 00 Kč
1 000,00 Kč

Celkem
Zaokrouhlovací rozdíl
Celkem k úhradě
Fakturoval:
Přílohy:

1000 Kč
0,00 Kč
1 000 Kč

Anna Nováková
Anna Nováková
ekonom
Razítko a podpis

Obec zřízena na základě zákona o obcích §128/2000 Sb. Zapsáno ve statistickém lexikonu obcí ČR, kód obce 564 567

Obec zřízena na základě zákona o obcích §128/2000 Sb. Zapsáno ve statistickém lexikonu obcí ČR, kód obce 564 567
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6/5

Tisková zpráva
TISKOVÁ ZPRÁVA
Litoměřice
DD. MM. RRRR

TISKOVÁ ZPRÁVA
Litoměřice
DD. MM. RRRR

Tisková zpráva slouží k písemné komunikaci
se zástupci médií. Soulad grafického layoutu
tiskové zprávy s jednotným vizuálním stylem
organizace je naprostou nezbytností.
V záhlaví je vpravo umístěna základní značka
ve velikosti 30 mm, vlevo je znak města
s Kalichem a text Tisková zpráva. Pro
označení Tisková zpráva v záhlaví je použito

Klikněte a napište název tiskové zprávy

Klikněte a napište název tiskové zprávy

Kliknutím začněte psát text tiskové zprávy. Běžný text využívá standardního stylu „Normální“,
který má přednastavenou velikost písma 10 bodů s výškou řádku 12 bodů a vkládá
automatickou mezeru za odstavcem ve výšce jednoho řádku – není tedy nutné (ani žádoucí)
text formátovat manuálně. Potřebujete-li psát text bez mezery za odstavcem, použijte k tomu
prosím (standardní) styl „Bez mezer.“ Pro zvýraznění běžného textu je možné využít
(standardních) stylů „Silné“ (tučné písmo) či „Zdůraznění“ (kurzíva). V případě potřeby je možné
text strukturovat do nadpisů první až třetí úrovně opět pomocí standardních stylů „Nadpis 1“ až
„Nadpis 3“.

Kliknutím začněte psát text tiskové zprávy. Běžný text využívá standardního stylu „Normální“,
který má přednastavenou velikost písma 10 bodů s výškou řádku 12 bodů a vkládá
automatickou mezeru za odstavcem ve výšce jednoho řádku – není tedy nutné (ani žádoucí)
text formátovat manuálně. Potřebujete-li psát text bez mezery za odstavcem, použijte k tomu
prosím (standardní) styl „Bez mezer.“ Pro zvýraznění běžného textu je možné využít
(standardních) stylů „Silné“ (tučné písmo) či „Zdůraznění“ (kurzíva). V případě potřeby je možné
text strukturovat do nadpisů první až třetí úrovně opět pomocí standardních stylů „Nadpis 1“ až
„Nadpis 3“.

Potřebujete-li nakopírovat text do tohoto dopisu z jiného souboru, doporučuje se vkládat jej
jako neformátovaný text, a to tak, že namísto prostého vložení (Ctrl+V) rozkliknete šipku dolů u
ikony Vložit nalevo na kartě Domů a v Možnostech vložení vyberete Zachovat jenom text.

Potřebujete-li nakopírovat text do tohoto dopisu z jiného souboru, doporučuje se vkládat jej
jako neformátovaný text, a to tak, že namísto prostého vložení (Ctrl+V) rozkliknete šipku dolů u
ikony Vložit nalevo na kartě Domů a v Možnostech vložení vyberete Zachovat jenom text.

písmo Roboto Bold, velikost 10 b. Pro texty se
používá písmo Roboto Light a Bold, případně
doplňkové písmo Arial Regular a Bold, ve
velikost 10/12 b pro texty (nebo řádkování
ve Wordu 11,5) a 14 b pro nadpisy, sází se
černou barvou. Texty se zarovnávají na levý
praporek.
V zápatí je prostor doplněn ilustrací, která
je inspirována ilustrací města pro tvorbu
vizuálního stylu. Do tohoto prostoru je
možné doplnit další motivy, např. grafický

Tiskovou zprávu zpracovala Bc. Andrea Neckařová, referentka komunikace,
Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, e-mail: andrea.neckarova@litomerice.cz

Tiskovou zprávu zpracovala Bc. Andrea Neckařová, referentka komunikace,
Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, e-mail: andrea.neckarova@litomerice.cz

motiv k 800. výročí Litoměřic.
Šablona pro MS Word je přílohou manuálu.
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6/6 Pozvánka tištěná
POZVÁNKA
Litoměřice
DD. MM. RRRR

POZVÁNKA A4

Klikněte a napište nadpis

Návrh tištěné pozvánky ve formátu A4 vychází

Den a čas konání

ze stejných principů, jako řešení oficiálního
hlavičkového papíru. Pro označení Pozvánka
jsou použity verzálky písma Roboto ve
velikosti 10 b v základní okrové barvě. Značka
je sázena v základní verzi ve velikosti 30 mm.
Text pozvánky se sází písmem Roboto Light
a Bold, případně Arial v řezech Bold a Regular
velikostí 10/12 b pro text a 14/16 v řezu Bold
pro nadpisy, barva černá.

Klikněte a napište oslovení,
kliknutím začněte psát text pozvánky. Běžný text využívá standardního stylu „Normální“, který
má přednastavenou velikost písma 10 bodů s výškou řádku 12 bodů a vkládá automatickou
mezeru za odstavcem ve výšce jednoho řádku – není tedy nutné (ani žádoucí) text formátovat
manuálně. Potřebujete-li psát text bez mezery za odstavcem, použijte k tomu prosím
(standardní) styl „Bez mezer.“ Pro zvýraznění běžného textu je možné využít (standardních)
stylů „Silné“ (tučné písmo) či „Zdůraznění“ (kurzíva). V případě potřeby je možné text
strukturovat do nadpisů první až třetí úrovně opět pomocí standardních stylů „Nadpis 1“ až
„Nadpis 3“.
Potřebujete-li nakopírovat text do tohoto dopisu z jiného souboru, doporučuje se vkládat jej
jako neformátovaný text, a to tak, že namísto prostého vložení (Ctrl+V) rozkliknete šipku dolů u
ikony Vložit nalevo na kartě Domů a v Možnostech vložení vyberete Zachovat jenom text.
Klikněte a napište pozdrav

Šablona pro MS Word je přílohou manuálu.
POZVÁNKA DL

Pozvánka DL je určena pro kratší, oficiální

KONTAKT
Titul Jméno Příjmení, Funkční zařazení
Tel: +420 000 000
jmenoprijmeni@mestolitomerice.cz

Dovolujeme si Vás pozvat
na slavnostní zahájení letošní turistické sezóny, které se
uskuteční v areálu modernizované tržnice v ulici 5. května

v pátek 26. dubna od 14.30 hodin.

pozvání. Obsahuje značku na modrém
podkladu ve velikosti 30 mm, název
„Dovolujeme si vás pozvat“ ve velikosti

Titul Jméno Příjmení
funkční zařazení

14 b a dále samotný text ve velikosti 10 b.
Pozvánky je možné různě variovat a doplňovat
je ilustracemi. Návod k práci s ilustrací lze
nalézt v kapitole 5/3 Princip práce s ilustrací
města – volná úprava.
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Osobní dopis –
starosta

upravenou sazbu tak, že jsou značka na
modrém podkladu a okrové označení typu
dopisu zarovnány na střed tak, aby vynikla
důležitost a osobitost sdělení a odlišila se
od ostatních úředních dopisů. Text je sázen
písmem Roboto, v řezu Light, ve velikosti 10 b.
Za textem následuje pozdrav a vlastnoruční
podpis. Funkce se nepíše. Patička vychází ze
základní sazby hlavičkového papíru, avšak
jako jediná neobsahuje kontakt na podatelnu,
ale přímo na starostu města.
Šablona pro MS Word je přílohou manuálu.

STAROSTA

STAROSTA

Osobní dopis starosty města má jako jediný
Litoměřice
DD. MM. RRRR

Litoměřice
DD. MM. RRRR

Klikněte a napište oslovení,

Klikněte a napište oslovení,

kliknutím začněte psát text dopisu. Běžný text využívá standardního stylu „Normální“, který má
přednastavenou velikost písma 10 bodů s výškou řádku 12 bodů a vkládá automatickou
mezeru za odstavcem ve výšce jednoho řádku – není tedy nutné (ani žádoucí) text formátovat
manuálně. Potřebujete-li psát text bez mezery za odstavcem, použijte k tomu prosím
(standardní) styl „Bez mezer.“ Pro zvýraznění běžného textu je možné využít (standardních)
stylů „Silné“ (tučné písmo) či „Zdůraznění“ (kurzíva). V případě potřeby je možné text
strukturovat do nadpisů první až třetí úrovně opět pomocí standardních stylů „Nadpis 1“ až
„Nadpis 3“.

kliknutím začněte psát text dopisu. Běžný text využívá standardního stylu „Normální“, který má
přednastavenou velikost písma 10 bodů s výškou řádku 12 bodů a vkládá automatickou
mezeru za odstavcem ve výšce jednoho řádku – není tedy nutné (ani žádoucí) text formátovat
manuálně. Potřebujete-li psát text bez mezery za odstavcem, použijte k tomu prosím
(standardní) styl „Bez mezer.“ Pro zvýraznění běžného textu je možné využít (standardních)
stylů „Silné“ (tučné písmo) či „Zdůraznění“ (kurzíva). V případě potřeby je možné text
strukturovat do nadpisů první až třetí úrovně opět pomocí standardních stylů „Nadpis 1“ až
„Nadpis 3“.

Potřebujete-li nakopírovat text do tohoto dopisu z jiného souboru, doporučuje se vkládat jej
jako neformátovaný text, a to tak, že namísto prostého vložení (Ctrl+V) rozkliknete šipku dolů u
ikony Vložit nalevo na kartě Domů a v Možnostech vložení vyberete Zachovat jenom text.

Potřebujete-li nakopírovat text do tohoto dopisu z jiného souboru, doporučuje se vkládat jej
jako neformátovaný text, a to tak, že namísto prostého vložení (Ctrl+V) rozkliknete šipku dolů u
ikony Vložit nalevo na kartě Domů a v Možnostech vložení vyberete Zachovat jenom text.

Klikněte a napište pozdrav

Klikněte a napište pozdrav

Mgr. Ladislav Chlupáč
Město Litoměřice
Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice
podatelna@litomerice.cz
www.litomerice.cz

Mgr. Ladislav Chlupáč
ID datové schránky: tpebfnu
T: 416 916 105
IČO: 263958, DIČ: CZ00263958
Č. účtu: 19-1524471/0100

Město Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

T: 416 916 105
www.litomerice.cz
starosta@litomerice.cz

ID datové schránky: tpebfnu
IČO: 263958, DIČ: CZ00263958
Č. účtu: 19-1524471/0100
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6/8 Úřední dopis –
starosta
Úřední dopis od starosty města je formou
shodný s obecným úředním dopisem, mění se
pouze v označení vlevo nahoře. Úřední dopis
je sázen písmem Roboto Light, případně Bold

STAROSTA

Vaše značka:
Ze dne:
Č. j.:
Sp. zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

DD. MM. RRRR

Vážený pan
Ing. Bc. Emil Pokusný
Velká hradební 1598/87
415 85 Ústí nad Labem

+420 416 916
@litomerice.cz

Vaše značka:
Ze dne:
Č. j.:
Sp. zn.:

ve velikosti 10 b a zarovnaný na levý praporek.

Litoměřice DD. MM. RRRR

Odstavce se dělí zpravidla volným řádkem.

Klikněte a zadejte heslovitý název úředního dopisu

Patička vychází ze standardu hlavičkového

Klikněte a napište oslovení,

papíru. Zpravidla se používá verze značky se
slovem Město.
Šablona pro MS Word je přílohou manuálu.

STAROSTA

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

DD. MM. RRRR

Vážený pan
Ing. Bc. Emil Pokusný
Velká hradební 1598/87
415 85 Ústí nad Labem

+420 416 916
@litomerice.cz

Litoměřice DD. MM. RRRR

kliknutím začněte psát text dopisu. Běžný text využívá standardního stylu „Normální“, který má
přednastavenou velikost písma 10 bodů s výškou řádku 12 bodů a vkládá automatickou mezeru za
odstavcem ve výšce jednoho řádku – není tedy nutné (ani žádoucí) text formátovat manuálně.
Potřebujete-li psát text bez mezery za odstavcem, použijte k tomu prosím (standardní) styl „Bez mezer.“
Pro zvýraznění běžného textu je možné využít (standardních) stylů „Silné“ (tučné písmo) či „Zdůraznění“
(kurzíva). V případě potřeby je možné text strukturovat do nadpisů první až třetí úrovně opět pomocí
standardních stylů „Nadpis 1“ až „Nadpis 3“.
Potřebujete-li nakopírovat text do tohoto dopisu z jiného souboru, doporučuje se vkládat jej jako
neformátovaný text, a to tak, že namísto prostého vložení (Ctrl+V) rozkliknete šipku dolů u ikony Vložit
nalevo na kartě Domů a v Možnostech vložení vyberete Zachovat jenom text.
Údaje o značce (Vaše značka, Ze dne…) a adresát jsou vloženy v pomocné tabulce, která usnadňuje
vyplňování a zarovnání textů. Pro ještě snazší vyplňování doporučujeme zobrazit si „neviditelné“
ohraničení tabulky: po kliknutí do tabulky se nahoře v liště aktivují Nástroje tabulky / Rozložení a nalevo
je volba Zobrazit mřížku.

Klikněte a zadejte heslovitý název úředního dopisu
Klikněte a napište oslovení,
kliknutím začněte psát text dopisu. Běžný text využívá standardního stylu „Normální“, který má
přednastavenou velikost písma 10 bodů s výškou řádku 12 bodů a vkládá automatickou mezeru za
odstavcem ve výšce jednoho řádku – není tedy nutné (ani žádoucí) text formátovat manuálně.
Potřebujete-li psát text bez mezery za odstavcem, použijte k tomu prosím (standardní) styl „Bez mezer.“
Pro zvýraznění běžného textu je možné využít (standardních) stylů „Silné“ (tučné písmo) či „Zdůraznění“
(kurzíva). V případě potřeby je možné text strukturovat do nadpisů první až třetí úrovně opět pomocí
standardních stylů „Nadpis 1“ až „Nadpis 3“.
Potřebujete-li nakopírovat text do tohoto dopisu z jiného souboru, doporučuje se vkládat jej jako
neformátovaný text, a to tak, že namísto prostého vložení (Ctrl+V) rozkliknete šipku dolů u ikony Vložit
nalevo na kartě Domů a v Možnostech vložení vyberete Zachovat jenom text.
Údaje o značce (Vaše značka, Ze dne…) a adresát jsou vloženy v pomocné tabulce, která usnadňuje
vyplňování a zarovnání textů. Pro ještě snazší vyplňování doporučujeme zobrazit si „neviditelné“
ohraničení tabulky: po kliknutí do tabulky se nahoře v liště aktivují Nástroje tabulky / Rozložení a nalevo
je volba Zobrazit mřížku.
Klikněte a napište pozdrav

Klikněte a napište pozdrav
Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

(Hranaté razítko použít nad vlastnoruční podpis – nepřekrývat)
(Kulaté razítko použít doprostřed pod textový sloupec)

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

(Hranaté razítko použít nad vlastnoruční podpis – nepřekrývat)
(Kulaté razítko použít doprostřed pod textový sloupec)

Přílohy
xxxxxxxx
Na vědomí
xxxxxxxx

Město Litoměřice
Mírové náměstí 15/7,
412 01 Litoměřice

Přílohy
xxxxxxxx

podatelna@litomerice.cz
ID datové schránky: tpebfnu
T: 416 916 105

www.litomerice.cz
IČO: 263958, DIČ: CZ00263958
Č. účtu: 19-1524471/0100

Na vědomí
xxxxxxxx

Město Litoměřice
Mírové náměstí 15/7,
412 01 Litoměřice

podatelna@litomerice.cz
ID datové schránky: tpebfnu
T: 416 916 105

www.litomerice.cz
IČO: 263958, DIČ: CZ00263958
Č. účtu: 19-1524471/0100
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6/9 Úřední dopis
Úřední dopis má dvě verze – verzi pro
městský úřad a verzi pro město samotné.
Liší se od sebe verzí značky města, slovním

Klikněte a zadejte název odboru

Vaše značka:
Ze dne:
DD. MM. RRRR
Č. j.:
Sp. zn.:

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE
Klikněte a zadejte název odboru

Váž en ý pan
Ing. Bc. Emil Pokusný
Velká hradební 1598/87
415 85 Ústí nad Labem

Vaše značka:
Ze dne:
DD. MM. RRRR
Č. j.:
Sp. zn.:

označením vlevo nahoře a odlišnými

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

informacemi u kontaktů v záhlaví dopisu.

Litoměřice DD. MM. RRRR

Litoměřice DD. MM. RRRR

Klikněte a zadejte heslovitý název úředního dopisu

Klikněte a zadejte heslovitý název úředního dopisu

Klikněte a napište oslovení,

Klikněte a napište oslovení,

kliknutím začněte psát text dopisu. Běžný text využívá standardního stylu „Normální“,
který má přednastavenou velikost písma 12 bodů a vkládá automatickou mezeru
za odstavcem ve výšce jednoho řádku – není tedy nutné (ani žádoucí) text formátovat
manuálně. Potřebujete-li psát text bez mezery za odstavcem, použijte k tomu prosím
(standardní) styl „Bez mezer“. Pro zvýraznění běžného textu je možné využít
(standardních) stylů „Silné“ (tučné písmo) či „Zdůraznění“ (kurzíva). V případě potřeby
je možné text strukturovat do nadpisů první až třetí úrovně opět pomocí standardních
stylů „Nadpis 1“ až „Nadpis 3“.

kliknutím začněte psát text dopisu. Běžný text využívá standardního stylu „Normální“,
který má přednastavenou velikost písma 12 bodů a vkládá automatickou mezeru
za odstavcem ve výšce jednoho řádku – není tedy nutné (ani žádoucí) text formátovat
manuálně. Potřebujete-li psát text bez mezery za odstavcem, použijte k tomu prosím
(standardní) styl „Bez mezer“. Pro zvýraznění běžného textu je možné využít
(standardních) stylů „Silné“ (tučné písmo) či „Zdůraznění“ (kurzíva). V případě potřeby
je možné text strukturovat do nadpisů první až třetí úrovně opět pomocí standardních
stylů „Nadpis 1“ až „Nadpis 3“.

Klikněte a napište pozdrav

Klikněte a napište pozdrav

Jméno Příjmení
Funkce

Jméno Příjmení
Funkce

(Hranaté razítko použít nad vlastnoruční podpis – nepřekrývat)
(Kulaté razítko použít doprostřed pod textový sloupec)

(Hranaté razítko použít nad vlastnoruční podpis – nepřekrývat)
(Kulaté razítko použít doprostřed pod textový sloupec)

Př ílohy
xxxxxxxx

Př ílohy
xxxxxxxx

Na vědomí
xxxxxxxx

Na vědomí
xxxxxxxx

Jsou sázeny písmem Roboto Light (12 b),
případně Bold se zarovnáním na levý
praporek. Odstavce se dělí zpravidla volným
řádkem. Patička vychází ze standardu
hlavičkového papíru.
Šablona pro MS Word je přílohou manuálu.

+420 416 916
@litomerice.cz

Město Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

podatelna@litomerice.cz
ID datové schránky: tpebfnu
www.litomerice.cz

T: 416 916 111
IČO: 263958, DIČ: CZ00263958
Č. účtu: 19-1524471/0100

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

Váž en ý pan
Ing. Bc. Emil Pokusný
Velká hradební 1598/87
415 85 Ústí nad Labem

+420 416 916
@litomerice.cz

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

podatelna@litomerice.cz
ID datové schránky: tpebfnu
www.litomerice.cz

T: 416 916 111
IČO: 263958, DIČ: CZ00263958
Č. účtu: 19-1524471/0100
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6/10 Úřední dopis –
osobní

EVA BŘEŇOVÁ
tisková mluvčí
Městský úřad Litoměřice

Osobní dopis zaměstnanců města vychází ze

Adresa příjemce
Jméno Příjmení
Ulice čp. 100
500 00 Město

stejných principů, jako ostatní úřední dopisy.
Text je sázen ve velikosti 10 b písmem Roboto
Light a Bold pro zvýraznění.

Adresa příjemce
Jméno Příjmení
Ulice čp. 100
500 00 Město

Litoměřice
DD. MM. RRRR
Klikněte a napište oslovení,

Šablona pro MS Word je přílohou manuálu.

EVA BŘEŇOVÁ
tisková mluvčí
Městský úřad Litoměřice

Litoměřice
DD. MM. RRRR

kliknutím začněte psát text zprávy. Běžný text využívá standardního stylu „Normální“, který má
přednastavenou velikost písma 10 bodů s výškou řádku 12 bodů a vkládá automatickou
mezeru za odstavcem ve výšce jednoho řádku – není tedy nutné (ani žádoucí) text formátovat
manuálně. Potřebujete-li psát text bez mezery za odstavcem, použijte k tomu prosím
(standardní) styl „Bez mezer.“ Pro zvýraznění běžného textu je možné využít (standardních)
stylů „Silné“ (tučné písmo) či „Zdůraznění“ (kurzíva). V případě potřeby je možné text
strukturovat do nadpisů první až třetí úrovně opět pomocí standardních stylů „Nadpis 1“ až
„Nadpis 3“.
Potřebujete-li nakopírovat text do tohoto dopisu z jiného souboru, doporučuje se vkládat jej
jako neformátovaný text, a to tak, že namísto prostého vložení (Ctrl+V) rozkliknete šipku dolů u
ikony Vložit nalevo na kartě Domů a v Možnostech vložení vyberete Zachovat jenom text.

Klikněte a napište oslovení,

kliknutím začněte psát text zprávy. Běžný text využívá standardního stylu „Normální“, který má
přednastavenou velikost písma 10 bodů s výškou řádku 12 bodů a vkládá automatickou
mezeru za odstavcem ve výšce jednoho řádku – není tedy nutné (ani žádoucí) text formátovat
manuálně. Potřebujete-li psát text bez mezery za odstavcem, použijte k tomu prosím
(standardní) styl „Bez mezer.“ Pro zvýraznění běžného textu je možné využít (standardních)
stylů „Silné“ (tučné písmo) či „Zdůraznění“ (kurzíva). V případě potřeby je možné text
strukturovat do nadpisů první až třetí úrovně opět pomocí standardních stylů „Nadpis 1“ až
„Nadpis 3“.
Potřebujete-li nakopírovat text do tohoto dopisu z jiného souboru, doporučuje se vkládat jej
jako neformátovaný text, a to tak, že namísto prostého vložení (Ctrl+V) rozkliknete šipku dolů u
ikony Vložit nalevo na kartě Domů a v Možnostech vložení vyberete Zachovat jenom text.
Klikněte a napište pozdrav

Klikněte a napište pozdrav

Jméno Příjmení

Jméno Příjmení
Přílohy

xxxxxxxx

Na vědomí

Přílohy

xxxxxxxx

xxxxxxxx

Na vědomí
xxxxxxxx

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7,
412 01 Litoměřice

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7,
412 01 Litoměřice

podatelna@litomerice.cz
ID datové schránky: tpebfnu
www.litomerice.cz

podatelna@litomerice.cz
ID datové schránky: tpebfnu
www.litomerice.cz

T: 416 916 105
IČO: 263958, DIČ: CZ00263958
Č. účtu: 19-1524471/0100

T: 416 916 105
IČO: 263958, DIČ: CZ00263958
Č. účtu: 19-1524471/0100
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6/11 Objednávka
MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE
Zde uveďte název
vašeho odboru

Formulář pro psaní objednávky vychází ze
stejných principů, jako ostatní úřední dopisy.

Fakturační údaje objednavatele:

Dodavatel:

Text je sázen ve velikosti 10 b písmem Roboto

Město Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

Název subjektu
Ulice a č. p.
PSČ Město

IČO: 00263958
DIČ: CZ00263958

IČO: IČO
DIČ: DIČ

Kontaktní osoba: Jméno Příjmení
Tel.: +420 000 000 000

Kontaktní osoba: Jméno Příjmení
Tel.: +420 000 000 000

Light a Bold pro zvýraznění.
Šablona pro MS Word je přílohou manuálu.

OBJEDNÁVKA č.: 000/20RR
ze dne: DD. MM. RRRR

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE
Zde uveďte název
vašeho odboru

Fakturační údaje objednavatele:

Dodavatel:

Město Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

Název subjektu
Ulice a č. p.
PSČ Město

IČO: 00263958
DIČ: CZ00263958

IČO: IČO
DIČ: DIČ

Kontaktní osoba: Jméno Příjmení
Tel.: +420 000 000 000

Kontaktní osoba: Jméno Příjmení
Tel.: +420 000 000 000

OBJEDNÁVKA č.: 000/20RR
ze dne: DD. MM. RRRR

Objednáváme u vás:

Objednáváme u vás:

Zde definujte obsah objednávky.

Zde definujte obsah objednávky.

Cena:
Cena celkem:

Cena:
Cena celkem:

Termín dodání:

,- Kč bez DPH
,- Kč včetně DPH

Termín dodání:

,- Kč bez DPH
,- Kč včetně DPH

DD. MM. RRRR

DD. MM. RRRR

Titul. Jméno Příjmení
funkce

Titul. Jméno Příjmení
funkce

58

VIZUÁLNÍ STYL

6/12 Prezentační desky
A4
Prezentační desky jsou navrženy ve
dvou variantách. Modrá verze slouží
k reprezentativnějším účelům, využívá kvalitní
modrý karton a pro zobrazení ilustrace
parciální lak, vnitřní strana kašírována
a potištěna zlatou barvou. Druhá varianta
nabízí ilustraci v základní zlaté verzi, zevnitř

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed
diam Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh
Lorem ipsum dolor sit amet,

jsou desky potištěny modrou. Výřez z ilustrace
města se řídí pravidly 5/3 Princip práce
s ilustrací města – volná úprava.
Na titulní stranu desek se aplikuje základní
inverzní varianta značky ve velikosti 65 mm
a ve středové kompozici. Na zadní straně
desek se do spodní části umístí doplňující
informace ve 2–3 sloupcích s textem
zarovnaným na levý praporek. Informace jsou
vysázeny písmem Urban Grotesk Regular
v bílé barvě, ve velikosti 10 b.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed

consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh

consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh
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6/13 Turistické razítko
30 mm

30 mm

KULATÉ RAZÍTKO

Razítko má průměr 30 mm, velikost
písma 11 b. Zadán text: Litoměřice –
Město s energií.
RAZÍTKO S LOGEM MĚSTA

Zde je použit logotyp Litoměřic
v inverzním černobílém provedení.
Minimální velikost je 40 mm.

40 mm
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6/14 PowerPoint prezentace
Zdravé město Litoměřice

Texty prezentací jsou psány doplňkovým
písmem Roboto Bold a Roboto Regular.
VELIKOSTI TEXTŮ

Nadpis č. 1: 30 b
Nadpis č. 2: 22 b
Normální text: 18 b

Název prezentace

Název prezentace

Místo a datum

Místo a datum

ÚVODNÍ STRANA

Úvodní strany prezentací jsou pouze textové,
hlavní pozornost nese název prezentace.
Velikost písma názvu je 30 b.  

Zdravé
město
Litoměřice

Název prezentace

Název prezentace

STRANA S FOTOGRAFIÍ

Fotografie slouží jako hlavní komunikační
prvek přes celou stránku.

Nadpis č. 2
qui ipidem voluptate exerepe rspitibus que cusaeTem. Nem quis ad

Další ukázky na straně 61.

tin eius dem erionse
ui ipidem voluptate exerepe rspiti
rspitibus que cusaeTem
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FOTOGRAFIE S TEXTEM

Zdravé
město
Litoměřice

Název prezentace

Název prezentace

Fotografie slouží jako doprovodná ilustrace
k textu. Zarovnáváme ji na levou polovinu
strany. Na pravé polovině strany je text

Nadpis č. 1

zarovnán na levý praporek. Zde je možno

Nadpis č. 2

použít maximální velikost textu Nadpis č. 2.
STRANA S TEXTEM

Nadpis č. 2
qui ipidem voluptate exerepe rspitibus que cusaeTem. Nem quis ad

Texty pod nadpisem řadíme do

Texty pod nadpisem řadíme do

tin eius dem erionse

dvou sloupců. Texty pod nadpisem

dvou sloupců. Texty pod nadpisem

ui ipidem voluptate exerepe rspiti

řadíme do dvou sloupců. Texty pod

řadíme do dvou sloupců.

rspitibus que cusaeTem

nadpisem řadíme do dvou sloupců.

Maximální počet znaků na straně je
200 slov / 1 str. Text nejlépe sázet do bodů,
aby delší odstavec neodradil od čtení. Text
zarovnáváme do jednoho či dvou sloupců,

Zdravé město Litoměřice

každý sloupec je zarovnán na prapor
a umístěn na střed každé poloviny strany.
Šablonu pro tvorbu prezentací naleznete
v příloze dokumentu.

Jméno a příjmení

Jméno a příjmení

Funkce
e-mail, telefonní údaje

Funkce
e-mail, telefonní údaje
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7 Propagační materiály
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PROPAGAČNÍ MATERIÁLY

7/1

Princip tvorby
plakátu

Detaily ilustrace města jsou vybírány
s ohledem na charakter akce a fotografie
se řídí pravidly 5/4 Princip práce s ilustrací

x
www.litomerice.cz

v pozadí. Výběr detailu z ilustrace města
města – obsah s textem a fotografií.
V sazbě plakátu je povolena maximálně
dvousloupcová sazba. Základní principy sazby

1/2 x

jsou zde uvedeny a je potřeba se jimi řídit.
Pokud šířku plátna vydělíme šesti, získáme
minimální požadovanou šířku značky na
modrém podkladu. Ta nám poslouží jako
vodící prvek pro porovnávání mezer a určení
vzdálenosti textu od okraje plakátu.
VELIKOSTI TEXTŮ

A3 – min. velikost 12 b
A4 – min. velikost 10 b
A5 – min. velikost 8 b

x
x
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7/2

Radniční sdělení
na výšku

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

x

y

Sazba radničního sdělení vychází ze záhlaví
složeného ze značky města na modrém
podkladu a okrové liště, kde je název instituce,
úřadu či odboru, adresa a další potřebné
kontakty.
x

Samotný textový obsah je sázen co největším
písmem a zarovnán kompozičně na levý
prapor. Vždy je dodržena správná šíře okraje,
která se rovná výšce záhlaví se značkou
města a kontakty.
Formát sdělení je možný na výšku i na šířku.
Obě varianty se řídí stejnými pravidly. Další
řešení je v kapitole 7/3 Radniční sdělení
na šířku.

29.–30. 9. 2019
bude z důvodů
organizace
městských
slavností
uzavřena ulice
Slavíkova.

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

29.–30. 9. 2019
bude z důvodů
organizace
městských
slavností
uzavřena ulice
Slavíkova.

y

Děkujeme za pochopení
x

Děkujeme za pochopení
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7/3

Radniční sdělení
na šířku

Sazba radničního sdělení vychází ze záhlaví
složeného ze značky města na modrém
podkladu a okrové liště, kde je název instituce,

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

úřadu či odboru, adresa a další potřebné
kontakty.
Samotný textový obsah je sázen co největším
písmem a zarovnán na levý praporek. Vždy je
dodržena správná šíře okraje, která se rovná
výšce záhlaví se značkou města a kontakty.
Formát sdělení je možný na výšku i na šířku.
Obě varianty se řídí stejnými pravidly.

z

x
x

x

29.–30. 9. 2019
bude z důvodů
organizace městských
slavností uzavřena
ulice Slavíkova.

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

29.–30. 9. 2019
bude z důvodů
organizace městských
slavností uzavřena
ulice Slavíkova.

Děkujeme za pochopení
x

Děkujeme za pochopení
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4

7/4

Leták

Leták je navržen na standardní velikost
297 × 210 mm na šířku a přeložen na tři části.
Titulní strana letáků se řídí pravidly z kapitoly
5/4 Princip práce s ilustrací města –
obsah s textem a fotografií, ve které je
jasně určen návod, jak pracovat s výseky
ilustrace města. Dále je na titulní straně

Vydejte se společně s námi za krásami královského
města Litoměřice. Veškeré potřebné informace získáte v informačním centru 1 v podloubí radnice na
Mírovém náměstí. V doprovodu průvodce lze vystoupat na vyhlídkovou věž Kalich 2 a pohlédnout na
historické jádro města z ptačí perspektivy. Nebo si
můžete v IC zakoupit vstupenky do podzemní expozice Důl Richard v proměnách času 3, která mapuje
pohnutou historii i současnost veřejnosti nepřístupného dolu Richard či navštívit Muzeum Křišťálový
dotek 4 – unikátní expozici autentických otisků
rukou slavných osobností v podobě českého křišťálu.
Jen několik desítek metrů od IC můžete spatřit dům
U Černého orla 5, tedy jeden z nejvýznamnějších
renesančních domů, postavený v první polovině
16. století. Nepřehlédnutelnou dominantou náměstí
je kostel Všech svatých 6. Naproti němu se nachází
impozantní renesanční budova muzea 7 se stálou
expozicí historie regionu od pravěku až po současnost. Opodál stojí i bývalý jezuitský kostel Zvěstování Panně Marii 8, který je významnou památkou
barokní architektury, postavenou v letech 1701–1731
věhlasným italským stavitelem Octaviem Broggiem.
V její blízkosti se nachází Gotické dvojče 9,
nenápadná stavba z 2. poloviny 15. století, jež
je ve skutečnosti nejstarším zachovaným měšťanským domem v Litoměřicích. Označení „Dvojče“ se
váže k dvojitému štítu. Nyní je zde umístěna expozice, kterou provozuje Severočeská galerie výtvarného
umění. Úchvatný pohled na Dómské náměstí nabízejí
parkány José Rizala 10, jež jsou součástí vnějšího
opevnění města z roku 1513. Umístěna je zde i busta
José Rizala, filipínského národního hrdiny, jehož
vázalo přátelství s litoměřickým středoškolským
profesorem Ferdinandem Blumentrittem. Odsud se
dostaneme k domu Na Vikárce, respektive k Máchově světničce 11, kde strávil slavný básník poslední
týdny svého života. Na veřejně nepřístupnou biskupskou rezidenci 12 můžeme pohlédnout z vyhlídkové

Entdecken Sie gemeinsam mit uns die Schönheiten
der königlichen Stadt Litoměřice. Alle notwendigen
Informationen erhalten Sie im Informationszentrum,
1 das sich im Laubengang am Rathaus auf dem Platz
20
Mírové náměstí9befindet. In der Begleitung einer
Fremdenführerin kann man den Aussichtsturm des
2 13
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roque St. Wenceslas Church 14. The next point
of interest closely located to the square is the North
Bohemia Fine Arts Gallery 15 with a permanent
local arts exhibit acquainting visitors with art pieces that have lasted across ages, from the medieval
until the present. The gallery is the venue of numerous topical displays throughout the season. Worth
attention is the burgess house At Five Maidens 16,
taking pride in the most elaborate Baroque facade
in Litoměřice. Especially kids might get attracted by
the exposition at the Gallery of Puppets 17 situated in the polygonal tower of the Jesuit Observatory
which is part of the preserved town crenelated fortifications. It is located next to the new park carrying
the name of Václav Havel 18. A bust created by
academic sculptress Alžběta Kumstátová features
the first Czech president. A solid structure overlooking its close surroundings happens to be the former Gothic Castle 19 from the 13th century. Today
it hosts the Exposition of Czech Viniculture, inviting
visitors to taste or purchase the produce. Along with
the castle or the observatory, also the building in
Velká Dominikánská Street, the seat of Hand-made
Paper-work Room 20, used to be an integral part of
the town‘s fortification system.
With enthusiasm remaining for some more experience, you should certainly take a walk to Mostná Hill;
installed at its base is a cast bronze sculpture
depicting K. H. Mácha 21, originating from the master Jan Myslbek’s workshop. You can continue
your tour to other interesting sites, among other
Hill Radobýl 22 offering a grand view of the romantic Litoměřice city, almost within reach of your hand,
nested above the confluence of the Elbe and Ohře
rivers, embraced within the magic landscape
of the Central Bohemian Uplands.
Published by Town Litoměřice
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Město
s energií

Stadt mit
Energie

Mírové náměstí 16/8a
412 01 Litoměřice
Tel.: +420 416 916 440
E-mail: info@litomerice.cz
www.litomerice.eu

City with
energy!

Opening hours:
April–September
Daily 9 a.m.–6 p.m.
March–October
Mon–Fri 9 a.m.–5 p.m.
Sat 9 a.m.–12 p.m.

umístěna značka města s variantou na
modrém podkladu. Její velikost je definována
polovinou šířky titulní strany, značka města
má šířku 49,5 mm.

Přední strana může použít detaily ilustrace města
více způsoby. Ilustrace může být doplněna i
grafickými prvky. Vlajka a značka města musí být
umístěny vždy na stejném místě.
3

Grafická úprava vnitřních stran je šíří
sloupců a velikostí fotografií přizpůsobena
konkrétnímu obsahu. Sloupce jsou sázeny na
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Roll-up

Roll-up pro prezentaci města je navržen pro
formát 2000 × 800 mm na výšku.
Grafické provedení se řídí pravidly z kapitoly
5/4 Princip práce s ilustrací města –
obsah s textem a fotografií, ve kterých je
ilustrace města.

Město
s energií

Značka města je široká 500 mm a zarovnaná

www.litomerice.cz
Facebook:
Litoměřice Srdcem

jasně určen návod, jak pracovat s výseky

na pravou část roll-upu.
VELIKOSTI TEXTŮ

Nadpis: 270 b
Normální text: 130 b

Město
s energií
www.litomerice.cz
Facebook: Litoměřice Srdcem

Město s energií
www.litomerice.cz
Facebook: Litoměřice Srdcem

Ke komplikovanějšímu podkladu se nabízí
manipulace s ilustrací v části, kde je vyobrazen Radobýl. Okrová část se tak netříští
s obrazovým podkladem.
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Radniční zpravodaj –
titulní strana, logo
dvouměsíčník
ročník XIII.

Velikost jedné strany Radničního zpravodaje
je A4. Titulní strana zpravodaje vychází
z navržených principů vizuálního stylu.
Zpravodaj je sázen písmem Urban Grotesk.

3. dubna
zdarma

La Manche
zdolali

ZUŠ se loučí
koncertem

Zahájení
sezóny

Co bude
s mrazírnami?

Iberibus derum audaerum unt
idel magnate mporepero officillab
ipsande bitionse licidunt mod min
re volent et velenisqui ut ea
/více na str. 8/

Iberibus derum audaerum unt
idel magnate mporepero officillab
ipsande bitionse licidunt mod min
re volent et velenisqui ut ea
/více na str. 2/

Iberibus derum audaerum unt
idel magnate mporepero officillab
ipsande bitionse licidunt mod min
re volent et velenisqui ut ea
/více na str. 3/

Iberibus derum audaerum unt
idel magnate mporepero officillab
ipsande bitionse licidunt mod min
re volent et velenisqui ut ea
/více na str. 10/

V záhlaví je ilustrace města přizpůsobena
potřebám hlavičky zpravodaje. Obsahuje vždy

ŠKOLSTVÍ

DĚKUJEME

Zápisy se blíží

Díky za fotografie
Máte také tričko s motivem oslav
800 let města? Nebo bambusový kelímek, šátek, případně jiný
upomínkový předmět zakoupený
v infocentru? Pokud ano, zapojte
se do soutěže o nejzajímavější fotografii. V průběhu celého roku lze
na facebookové stránky „Litoměřice Srdcem“ nebo na e-mailovou
adresu info@litomerice.cz zasílat
fotografie, na kterých cestujete s upomínkovými předměty
vydanými u příležitost oslav 800.
výročí.
„Na konci roku vyhodnotíme
nejzajímavější fotky a autory
oceníme pěkným dárkem,“ uvedla
vedoucí odboru komunikace,
marketingu a cestovního ruchu
MěÚ Eva Břeňová. První snímky
již dorazily nejen z Čech, ale
i z Ománu, Bangkoku, Keni, Srí
Lanky a dalších míst. Prohlédnout
si je můžete ve fotogalerii na
facebookových stránkách města
Litoměřice Srdcem.

Předškoláci mají před sebou důležitý den – zápis do
školy. Ve všech sedmi základních školách se budou
konat 23. a 24. dubna od 14 do 17 hodin.
Celkem se letos otevře dvanáct prvních tříd ve
školách zřizovaných městem a jedna v soukromé Lingua
Universal. V září může do ZŠ nastoupit 350 prvňáčků.
„Dlouhodobě bývá kapacitně zaplněna ZŠ Ladova a ZŠ
Masarykova. Volná místa nabízejí ZŠ Havlíčkova a ZŠ Na
Valech,“ uvedla Andrea Křížová, vedoucí odboru školství,
kultury, sportu a památkové péče MěÚ.
Zároveň byly oznámeny i termíny zápisů do mateřinek. Uskuteční se 2. a 6. května od 13 do 16 hodin.
Postupně se konají Dny otevřených dveří. Rodiče tak
mají možnost poznat učitelky a učitele, zjistit, jak
jsou školky vybaveny, případně jaká atmosféra v nich
panuje.
„Přijmeme každé dítě s trvalým pobytem v Litoměřicích, které dovrší tří let do 31. srpna 2019,“
upřesnila Monika Mejtová, ředitelka Mateřské školy
Litoměřice, příspěvkové organizace města. Do běžné
třídy je přijímáno maximálně 24 dětí. V současné
době je v jedenácti zařízeních celkem 859 míst.
Nejvíce dětí by mělo odejít do prvních tříd z Masarykovy MŠ, tudíž je zde největší šance na přijetí.
„Pokud se dítě nedostane na školu, zařadíme jej
do jiné, kde je volno,“ dodala ředitelka Mejtová.

název zpravodaje, značku města na modrém
podkladu a informace vztahující se ke
konkrétnímu vydání. V pozadí záhlaví se mění
fotografie, s 40% filtrem Gaussianovského
rozostření přizpůsobena aktuálnímu
ročnímu období. Pod záhlavím jsou stručně
představeny 4 hlavní články s odkazy na
konkrétní strany.

/red/

/dod/

VAŠE PŘÍSPĚVKY

banner_800_let_ltm_2500x2000.pdf 1 3. 12. 2018 19:28:43

Trička s logem oslav 800. výročí města
doputovala až na Srí Lanku

Pro sazbu je nutné používat zdrojový soubor

Slečna Sahodha a její sestra
Sithmi ho dostaly jako dárek od
Litoměřičanky Kateřiny Černé.
Město a okolní krajinu, které jsou
v motivu oslav na tričku vyobrazeny, si Sahodha brzy prohlédne
na vlastní oči.
„Trička jsem zaslala jako dárek
a vzpomínku na naše setkání,“
sděluje Kateřina Černá, která se
s osmičlennou rodinou seznámila
během dovolené na tropickém
ostrově. Na oplátku jí přišla pěkná fotografie. „Trička jsem zaslala
jako dárek a vzpomínku na naše
setkání,“ sděluje Kateřina Černá,
která se s osmičlennou rodinou

zpravodaje s definovanými styly. Tyto definice
je nutné respektovat.
Radniční zpravodaj má svou vlastní značku.

seznámila během dovolené na
tropickém ostrově. Na oplátku jí
přišla pěkná fotografie.
16letá Sahodha uzaslala
jako dárek a vzpomínku na naše
setkání,“ sděluje Kateřina Černá,
která se s osmičlennou rodinou
seznámila během dovolené na
tropickém ostrově. Na oplátku jí
přmí jako jediná z chudé rodiny
anglicky. Aby mohly spřátelené
rodiny zůstat v kontaktu, zakoupila Kateřina dívce telefon s připojením na internet. Pokud vše
dobře dopadne, měla by Sahodha
přijet na návštěvu do Čech.
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Por mostiam fugia et, optinul
parchilia ex exerchillab ipiti dolorit
optatem porerfero illacest, omnis
eturiatur, nonseri siment maximus utem. Ra conectur?
Icipsandis quis volore qui verunte
catem. Liandist et aute.

/pek/

Zdrojové soubory značky RZ jsou přílohou
manuálu.

Značka Radničního zpravodaje
určena v plnobarevné, jednobarevné
i inverzní variantě

Titulní strana Radničního zpravodaje
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Radniční zpravodaj –
dvoustrana

Velikost jedné strany Radničního zpravodaje
je A4. V záhlaví stran je paginace, název
zpravodaje a název tématu aktuální strany.
Zpravodaj je sázen písmem Urban Grotesk.
Pro sazbu je nutné používat jeho zdrojový
soubor s definovanými styly. Jsou v něm
definovány velikosti písma, mezer mezi
sloupci, odstavcové a znakové styly, barvy,
manipulace s obrázky a popisky, šablony stran
pro správné rozvržení odstavců aj. To vše je
nutné respektovat.

2

DOPRAVA A ÚKLID
REKONSTRUKCE

I. Etapa (2015)
úpravy veřejného prostoru na
hlavní pěší trase, rekultivace okolí
potoka, parkové a sadové úpravy,
výsadba zeleně, oprava lávky
a pěších komunikací, doplnění
městského mobiliáře

Regenerace pokratického sídliště
bude pokračovat

II. Etapa (2016)
úpravy na veřejném prostoru, tentokrát podél pokratického potoka,
kolonáda, rekultivace okolí, výsadba zeleně, oprava pěších komun
kací, doplnění mobiliáře
III. Etapa (2017)
oprava dětských hřišť ve vnitrobloku ulic Kubínova / Na Výsluní,
oprava pěších komunikací, výsadba zeleně, doplnění mobiliáře, VO,
řešení dopravy v klidu – parkovací
stání

DOPRAVNÍ OPRAVY

Regenerace sídliště v Pokraticích pokračuje. Pravděpodobně již v dubnu bude zahájena čtvrtá etapa
rekonstrukce týkající se lokality ohraničené ulicemi
Ladova a Alfonse Muchy. Zároveň s tím město zahájilo projektové práce na realizaci páté etapy. V té
souvislosti opět vyzvalo občany, aby se prostřednictvím ankety i účastí na procházce s architekty
zapojili do diskuse o výsledné podobě projektu.
„Obyvatele, kteří chtěli sdělit své představy související s chystanou 5. etapou, jsme pozvali 3. dubna
na prohlídku lokality,“ uvedla vedoucí odboru územního rozvoje MěÚ Venuše Brunclíková. Rekonstruováno

IV. Etapa (2019)
oprava dětského hřiště mezi
ulicemi A. Muchy a Ladova, prořez
a výsadba zeleně, doplnění mobiliáře, úprava schodišť, dopravní
řešení ul. Ladova a A. Muchy,
parkovací stání
V. Etapa (2020)
oprava dětského hřiště, doplnění
ploch pro rekreaci a odpočinek,
prořez a výsadba nové zeleně,
doplnění aktuálního městského
mobiliáře, úprava veřejného prostoru v nároží ul. Janáčkova a A.
Muchy, oprava pěších komunikací,
řešení dopravy v klidu –
parkovací stání, parkovací dům,
doplnění work-outových prvků pro

Sazba spolu s obrázky musí respektovat
zrcadlo sazby. Pravidla sazby zpravodaje
najdete dále v kapitole 7/8 Radniční zpravodaj
– princip a pravidla sazby.
Vizualizace Ing. Arch. Hubičky,
sídliště A.Muchy, ul. Muchova

Šablona pro sazbu celého zpravodaje

DOPRAVA A ÚKLID

HARMONOGRAM

Opravy silnic již začaly

má být dětské hřiště, doplněny odpočinkové plochy,
venkovní prvky pro mladé, opraveny pěší komunikace, dojde k prořezu a výsadbě zeleně, doplnění
mobiliáře a změnám v parkování.
Kdo se nemohl procházky s architektem zúčastnit, má příležitost vyjádřit svůj názor v anketě na
webových stránkách města. Anketní lístky byly
distribuovány do všech domácností v dané lokalitě.
Vyplněné mohou být odevzdány do 15. dubna. Sběrným místem je vinotéka U Kapličky.
Zatímco projekt 5. etapy revitalizace sídliště je
ve fázi příprav, na realizaci 4. etapy probíhá výběrové
řízení. Práce zahrnou opravu dětského hřiště mezi
ulicemi A. Muchy a Ladova, prořez a výsadbu zeleně,
doplnění městského mobiliáře, úpravu exteriérových
schodišť, změny v parkování apod. Zahájeny budou
na jaře a skončí zřejmě na podzim. „Město i pro
letošní rok získalo ze Státního fondu rozvoje bydlení
dotaci ve výši 6 milionů korun, přičemž zhruba
stejnou částku přidá na realizaci projektu ze svého,“
informoval místostarosta Václav Červín.
Celkové náklady na realizaci první až čtvrté etapy
regenerace sídliště dosahují cca 35,5 milionu korun,
z toho dotace činí 18 milionů.
/pek/

⟵ Jeden z návrhů Ing. Arch. Hubičky. Sídliště
Alfonse Muchy, pohled ze shora

Renovace školních
budov pokračují

Oprava pivovaru začala,
radní vybrali nájemce

Rekonstrukce školních objektů pokračuje. Od dubna
do konce července bud e revitalizován objekt Centra pro zdravotně postižené děti a mládež Srdíčko.
Během letních prázdnin přijde na řadu mateřská
škola v Mládežnické ulici.

V plném proudu je rekonstrukce levé části objektu
bývalého pivovaru. Části určené k demolici již jsou
zbourány. Zahájena byla betonáž konstrukcí.
Cílem probíhající revitalizace je oživení objektu
o hrubé podlažní ploše 765 metrů čtverečních pro
účely průmyslové výroby a podnikání a zároveň obnovení tradice výroby piva. Celkové náklady projektu
jsou vyčísleny na 22 milionů, radnice získala dotaci
ve výši 11,4 milionu korun. Stavba potrvá zhruba rok
a finišovat má ve spolupráci s budoucím provozovatelem pivovaru tak, aby objekt vyhovoval jeho
potřebám.
Jméno nájemce je již v tuto chvíli známo. Do
výběrového řízení na pronájem objektu se přihlásila
jen společnost s ručením omezeným Hutár Agro.
Podmínky řízení splnila. K podpisu smlouvy o pronájmu dojde na základě rozhodnutí rady města
v následujících dnech.
„Rádi bychom navázali na tradici původního
měšťanského pivovaru a znovu uvedli na trh značku
Kalich. Co se týče produkce, počítáme, že se dostaneme na
6 tisíc hektolitrů ročně,“ uvedl jednatel společnosti Daniel Hutár. Kdy se Kalich dostane na pulty, si
prozatím netroufá odhadnout. Každopádně k instalaci technologií potřebných k výrobě má dojít v příštím
roce.
Město hodlá revitalizovat i pravou část areálu
bývalého pivovaru, a poté ji obdobným způsobem
pronajmout. „V průběhu letošního roku chceme
požádat o dotaci na vybudování podmínek pro vznik
turisticky veřejně přístupné sklárny,“ nastínil plány
místostarosta Karel Krejza.

Podle slov Ivany Humlové, ředitelky Srdíčka, který
před několika dny získalo ocenění za vysokou kvalitu
poskytovaných služeb (více v příštím vydání zpravodaje), provoz centra úpravy nenaruší. „Jsme domluveni s pracovníky firmy, aby v době odpoledního
spánku dětí neprováděli příliš hlučné práce,“ sdělila
Ivana Humlová. V rámci projektu rekonstrukce dojde
k montáži nového ocelového únikového schodiště,
výměně klempířských prvků, k zateplení stěn objektu
a vybudování okapových chodníků.
Stavební práce budou na mateřské škole v Mládežnické ulici probíhat od července do srpna, aby
děti zahájily školní rok v novém prostředí. „Připravujeme revitalizaci střechy a obvodového pláště budovy.
Dále plánujeme opravit přístupové komunikace do
MŠ a zrekonstruovat nevyhovující okapový chodník kolem celého objektu,“ popsal úpravy Vladimír
Kolbaba, vedoucí oddělení investic odboru územního
rozvoje městského úřadu.
Zateplení obou staveb výrazně přispěje ke snížení
energetické náročnosti a hlučnosti v budovách.
Náklady na revitalizaci jsou hrazeny z finančních
prostředků města.
/pek/

s předdefinovanými styly je přílohou manuálu.

/eva, bub/

S příchodem jara byly pracovníky Technických služeb města (TSM) zahájeny rekonstrukce komunikací
nacházejících se v majetku města.
Jako první přišla na řadu Alšova ulice. Frézování
a další přípravné práce právě probíhají v ulicích Hálkova a Turgeněvova. Následovat bude ulice Květinová
a Rooseveltova, úsek mezi křižovatkami s ulicemi
Pražská a Sládkova. Pracovníci TSM zároveň opravují
i lokální výtluky.
„TSM mají v rozpočtu na opravy silnic pro letošní
rok osm milionů korun. V loňském roce bylo za
stejnou částku opraveno celkem deset komunikací.
Letos by rekonstrukce měly pokračovat ve stejném
objemu. Plánujeme opravit až deset silnic,“ informoval ředitel Technických služeb města (TSM).
Pracovníci TSM frézují staré asfaltové nebo beto-

nové povrchy, odvážejí vyfrézovaný materiál, následně vozovku vyčistí, případně vymění obrubníky. Dále
zvedají kanály a technická zařízení vodařů a plynařů
na potřebnou výšku či případně vytvoří nájezdy do
garáží a chodníky.
Na nový asfalt nemohou být minimálně den a půl
vpuštěna vozidla. Životnost položeného povrchu
je přinejmenším 10 let. Občané jsou o opravách
informováni na webových stránkách města (www.
litomerice.cz). Obyvatelé rekonstruovaných ulic obdrží v předstihu do domovních schránek informační
letáčky.
Loni takato byly zrekonstruovány ulice Liškova,
Bratří Mrštíků, Chelčického, Fillova, Vančurova, Kořenského, Baarova, Jiřího z Poděbrad a Eliášova.
/pek/

Pozor na odtahy vozidel
Čištění ulic po zimě začalo. Ručním úklidem procházejí chodníky již od začátku března. Stroje na
čištění silnic vyjely 1. dubna. Občané jsou o úklidu
informováni sedm dní předem dopravním značením,
které rozmísťují pracovníci Technických služeb
města (TSM).
Ulice prochází ručním a strojním zametáním,
následně je umyta. V letním období jsou ulice zkrápěny, aby se snížila prašnost. Jako první byly 1. a 2.
dubna uklizeny komunikace bloku č. 2 Kocanda. Na
řadu . a 4. dubna přijde Dalimilova – 1 . dubna Střed
a 8. a 9. dubna blok Kozinova. „Oproti loňskému roku
jsme prodloužili prodlevy mezi termíny čištění ulic.
Každá by měla být uklizena jednou za osm týdnů.

Loni bylo odtaženo 331 vozidel řidičům, jež
nerespektovali dopravní značení. Automobily jsou
umisťovány v areálech TSM, kde si je mohou majitelé
vyzvednout. Na místě musí zaplatit poplatek za
odtah, který činí 1 500 Kč. Pokud se však řidič
nedostaví, druhý den je automobil vrácen na původní
místo, a poplatek za odtah se tím dvojnásobí.
„Dále mohou na auta strážníci umístit předvolání
pro nepřítomného řidiče,“ informoval velitel Městské
policie Litoměřice Ivan Králik. Nedodržení dopravního
značení řeší policie jako přestupek pokutou 500 Kč.
Kompletní harmonogram čištění ulic je zveřejněn
na webových stránkách města (www.litomerice.cz/
cisteni-komunikaci).
/pek/

MHD je stále zatím
v omezeném režimu

Diskuze
s veřejností
Napadá vás, co ve městě změnit?
Máte nápad, který by mohl být
pro všechny přínosem? Dorazte
10. dubna v 17 hodin do Kulturního a konferenčního centra.
Uskuteční se zde další ročník
akce s názvem „Desatero priorit
Litoměřic“.

V omezeném provozu zatím stále
funguje městská autobusová doprava v Litoměřicích. Tu od února
nouzově převzala společnost Autobusy Karlovy Vary a.s. poté, co
dosavadní provozovatel firma TD
BUS vypověděla městu smlouvu
k poslednímu lednovému dni.
Kapacitní a technické důvody
novému dopravci v současné
době neumožňují zajistit provoz v takovém rozsahu, jako
tomu bylo dříve, a proto dochází
k omezení provozu části spojů na
obou linkách. Jde o některé brzké
autobusové spoje po čtvrté hodi-
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Informace o dopravě

ně ranní a takové, u nichž by bylo
třeba více řidičů na jedné lince
najednou. Dále pak večerní spoje
po osmnácté hodině. Stav se má
průběžně lepšit s postupným
navyšováním počtu řidičů.
Plný provoz zahájí společnost
Autobusy Karlovy Vary, a.s. od
července letošního roku. Počítá
s nasazením nových autobusů
a navýšením linek z dosavadních
dvou na čtyři. Nízkopodlažní autobus bude nově zajíždět například
i na Mírové náměstí.
/bub/

Obyvatelé dostávají každoročně příležitost ovlivnit dění ve městě i to, kam se bude jeho rozvoj
ubírat. „Zahájení jsme letos posunuli z 16. na 17. hodinu, aby mělo
více lidí šanci přijít. Na všechny
nápady se těšíme,“ zve na setkání
Irena Vodičková, koordinátorka
Zdravého města Litoměřice.
Loni se diskuzního fóra zúčastnilo téměř 200 obyvatel. Nejvíce
volali po modernizaci a rozšíření
plaveckého bazénu, renovaci atletického oválu na Základní škole
Havlíčkova a instalaci vodních
prvků vedoucích ke snížení prašnosti.
/bub/

Uzavírky
Alšova: od 11. 3. do 23. 4.
Hálkova: od 1. 4. do 3. 5.
Turgeněvova: od 15. 4. do 24.5.
Květinová: od 13. 5. do 21. 6.
Rooseveltova (úsek PražskáSládkova): od 13. 5. do 21. 6.
Havlíčkova (úsek RevolučníNezvalova): od 17. 6. do 16. 8.
Růžovka: od 26. 8. do 11. 10.
Družstevní: od 30. 9. do 29. 11.

Vavřinvocá bude zářit
novotou
Stavební úpravy části ulice
Vavřinecké byly dokončeny.
V současné chvíli probíhá dláždění
chodníku na křižovatce s Dlouhou
ulicí. Práce budou dále pokračovat k části napojení do Dominikánské ulice. Ve Vavřinecké ulici
byly upraveny povrchy v celé
šíři komunikace, včetně nových
bezbariérových chodníků a vytvoření nového koridoru s povrchem
z hladkých žulových desek pro
cyklisty.

Opravy sítí
uzavřou ulice
Ulice Na Mostku, Březinova cesta,
Svatojiřská, Jarošova, Máchova
a Horní Dubina. Těchto ulic se
dotknou uzavírky.
Od 16. května do 31. srpna
dojde k úplnému uzavření ulice
Březinova cesta (po etapách).
V mezidobí do 16. května zde
budou probíhat přípravné práce –
frézování vozovky apod., to však
proběhne při částečném omezení
opravy. Důvodem omezení je
rekonstrukce vodovodu.
Z důvodu rekonstrukce kanalizace a vodovodu dojde k uzavírce
ul. Jarošova, Máchova a Horní Dubina: Jarošova od 1. 4. do 15. 4.,
Máchova od 15. 4. do 30. 6., Horní
Dubina od 24. 6. do 31. 8.
K úplné uzavírce dojde kvůli
plánované rekonstrukci plynovodu
v ulici Svatojiřské (od Václavského
nám. k Rybářskému nám.), a to od
1. dubna do 28. června.

Budeme volit
europoslance
V Česku se na konci května uskuteční čtvrté volby do Evropského
parlamentu. V pátek 24. května
od 14 do 22 hodin a v sobotu.
25. května od 8 do 14 hodin
budou v Litoměřicích otevřeny
volební místnosti. Za jakých
podmínek má občan právo volit?
Kde a jak hlasovat? Jak si může
volič opatřit voličský průkaz? Vše
najdete na webových stránkách
města v sekci „volby“.

VELIKOSTI TEXTŮ

Nadpis č. 1: 21 b
Nadpis č. 2: 12 b

Vnitřní dvojstrana Radničního zpravodaje

Normální text: 8 b
Popisky: 8 b
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PROPAGAČNÍ MATERIÁLY
a)

7/8

Radniční zpravodaj –
princip a pravidla sazby

obsah

b)

obsah

obsah

c)

obsah

Sazba zpravodaje má jasně definovanou
strukturu sazby, kterou je třeba respektovat.
Vždy se vybere jedna z několika možných
šablon pro sazbu jednotlivých stran. Každá
šablona má jinou kompozici, liší se od
sebe počtem textových sloupců a jejich
uspořádáním na stránce.
V náhledu je rozvržení sloupců (rozdílné délky
článků se od sebe liší barevně):

d)

a) titulní strana,
b) celostránkový rozhovor,
c) kratší rozhovor,
d) ukázky správně kombinovaných počtů
sloupců s různě dlouhými články.
Šablona pro sazbu zpravodaje s definovanými
styly je přílohou manuálu.
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PROPAGAČNÍ MATERIÁLY
a)

b)

c)
Správná sazba

foto
co?

kdo?

foto

kdo?

co?

Sazba je přizpůsobená různým tématům
zpravodaje. Je určena sazba pro rozhovory,
pro medailonky, sazba pro zveřejnění programu
organizací na nadcházející měsíc aj.
Jsou zde uvedena pravidla sazby medailonků
(a), anket s delšími odpověďmi (b), přehled
programu organizací (c) i zakázaná sazba na
stránce (d).
Je třeba respektovat pravidla z manuálu,
který je určen přímo pro sazbu Radničního

d)
Nesprávná sazba

zpravodaje v Litoměřicích.
Šablona pro sazbu zpravodaje s definovanými
styly je přílohou manuálu.
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PROPAGAČNÍ MATERIÁLY

7/9

Tužka

Tužka je bez klipsny v základním provedení.
V jiných případech je logo města zarovnáno
vždy na střed s dostatečnou vzdáleností od
klipsny.
Značka města je použita v základním
provedení bez modrého podkladu. Značka
je v minimálních rozměrech pro použití, a to
20 mm na šířku. Logo respektuje definici
modré barvy, více v kapitole 3/1 Základní
barevnost.
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7/10 Hrnek
Návrh hrnku využívá základní barevnost
určenou v definici RAL, značku města
v negativní variantě a detaily ilustrace města,
které jsou v souladu s kapitolou 5/3 Princip
práce s ilustrací města – volná úprava.
V případě modrého hrnku se značkou města
v negativní variantě je šíře bílé značky na
hrnku 70 mm.
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7/11 Látková taška
Návrh plátěných tašek pracuje se základní
barevností, značkou v negativních variantách,
zástupným symbolem města – Kalichem,
s jazykovou hrou a s ilustrací města, se kterou
se zachází v souladu s kapitolou 5/3 Princip
práce s ilustrací města – volná úprava.
Značku je také možné nechat našít do
postranního švu jako tkanou etiketu (viz.
návrhy s bílou taškou). Minimální výška liter
ve značce města je v případě tkané etikety
6 mm. V menší velikosti dochází k destrukci
a snížení čitelnosti loga.
Doporučené zpracování je tisk sítotiskem
s definicí barev v souladu s kapitolou
3/1 Základní barevnost.
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PROPAGAČNÍ MATERIÁLY

7/12 Triko
Návrh triček pracuje se základní barevností,
značkou v negativních variantách, zástupným
symbolem města – Kalichem, s jazykovou
hrou a s výseky ilustrace, které respektují
pravidla z kapitoly 5/3 Princip práce s ilustrací
města – volná úprava.
Logo města na zádech má rozměr 200 mm na
šířku, symbol města ve tvaru kalichu na prsou
má rozměr 40 mm na šířku. Nápis „Jsem“
umístěn zepředu na bílém triku má rozměry
150 mm na šířku. Motiv s ilustrací a logem
v negativní variantě má rozměry 180 mm na
šířku na dámských trikách a 200 mm na šířku
na pánských trikách.
Doporučené zpracování je tisk sítotiskem
s definicí barev v souladu s kapitolou
3/1 Základní barevnost.
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ONLINE KOMUNIKACE

8/1

E-mailový podpis

E-MAILOVÝ PODPIS DLOUHÝ

E-mailový podpis obsahuje zástupný symbol
města. Je použit výchozí bezpatkový font (pro
Outlook konkrétně font Calibri) zarovnaný na
levý prapor. Jednotlivé bloky informací jsou
odlišeny okrovou linkou o síle 1 px, jejíž délka
je určena na 30 % šířky buňky. Velikost textu
pro jméno zaměstnance je 12 b, pro ostatní
kontaktní údaje 11 b. Barvy textů a dělících
čar jsou definovány v kapitole 3/1 Základní
barevnost, hodnoty RGB.
E-MAILOVÝ PODPIS KRÁTKÝ

Je použit výchozí bezpatkový font (pro
Outlook konkrétně font Calibri) zarovnaný
na levý prapor. Velikost textu pro jméno
zaměstnance je 12 b, pro ostatní kontaktní
údaje 11 b.
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8/2 Sociální sítě
Celá i zkrácená verze značky města

Příspěvky na sociální sítě se liší podle
typu sdělení. Dělí se na textové informační
příspěvky a na příspěvky obrazové s fotografií
a heslovitou informací.
Textové příspěvky se sází písmem Urban
Grotesk, text je zarovnán na střed. Jsou
doplněny buď značkou města Litoměřice
a nebo zástupným symbolem města v inverzní
variantě.
Obrazové příspěvky obsahují základní lištu,
vlevo nahoře umístěný symbol na modrém

Běžný příspěvek na sociálních sítích

Aktivity města

Oficiální oznámení

Podrobnější zpráva o aktivitách města

podkladu a vedle okrový prostor pro text
s názvem tématu příspěvku. Současně je
možné okrový pruh využít i ve spodní části
pro rozvedení tématu příspěvku.
Rozměry facebookového příspěvku jsou
400 × 209 px.
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8/3

Formáty a příprava
grafiky pro sociální sítě

Uvedené formáty jsou aktuální pro rok 2019.

safe zone

FORMÁTY

safe zone

Doporučované rozměry se nicméně čas od
času mění, a proto je vhodné ověřovat aktuální
informace přímo u zřizovatelů jednotlivých
sociálních sítí. Na sociálních sítích musí být
zajištěna především čitelnost značky města.
BEZPEČNOSTNÍ ZÓNA / SAFE ZONE

Při tvorbě grafiky pro sociální sítě je vhodné
příspěvek vždy zkontrolovat zároveň na více
zařízeních, jestli není někde nevhodně oříznutý
apod. Důležité prvky se musí umisťovat blíže
středu, pokud důležitý prvek umístíme na okraj
grafiky, riskujeme, že se na jiném zařízení
nezobrazí nebo nevhodně ořízne. Musí být
tudíž respektována tzv. bezpečná zóna.
PROFILOVÁ FOTOGRAFIE

Zástupný symbol města zajistí čitelnost
i v nejmenším zobrazení na mobilním
zařízení. Pozadí za symbolem je modré
(viz 3/1 Základní barevnost) nebo
stejné jako aktuální úvodní fotografie

Velikost úvodní fotografie na Facebooku je 360 × 820 px. Bezpečná zóna,
která zaručí viditelnost loga i v zobrazení na mobilním zařízení je 320 × 560 px.
Velikost značky je rovna 1/4 šířky úvodní fotografie.

s 60% Gaussovským rozostřením.
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ÚVODNÍ FOTOGRAFIE

Při umístění fotografie musíme dbát na
bezpečnostní zónu, tzn. okraje fotografie,
které např. na mobilním zařízení budou
skryty. Značka města nesmí být umístěna
mimo bezpečnostní zónu a musí být vždy ve
velikosti 1/4 z šířky úvodní fotografie.
FACEBOOK

Facebookové formáty je ideální tvořit ve
velikosti 1200 × 628 px (2019), zároveň lze
užívat čtvercové formáty 1200 × 1200 px,
Facebook cover 360 × 820 px,
Facebook profilový obrázek 170 × 170 px
INSTAGRAM

Ideální velikost příspěvků na Instagram je
čtvercový formát 1080 × 1080 px. Dále je
možné využít následující formáty:
Foto na výšku – 1080 × 1350 px
Foto na šířku – 1080 × 566 px
Instastories – 1080 × 1920 px
LINKED IN

Background image – 1536 × 768 px
Standard logo – 300 × 300 px
Business banner image – 646 × 220 px
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ORIENTAČNÍ SYSTÉM

9/1

Jmenovky u kanceláří

U jmenovek kanceláří je nutné dodržovat
určené rozvržení informací, tj. číslo kanceláře
v levém horním rohu a název odboru v levém
dolním rohu.
Text je sázen 15 mm od okraje formátu.
Velikost horní modré části jmenovky je
57 × 150 mm.

000–000
000–000

000

Odbor komunikace,
komunikace, marketingu
marketingu
Odbor
cestovního ruchu
ruchu
aa cestovního

Rozdělení správního
správního obvodu
obvodu
Litoměřice – terénní
terénní sociální
sociální práce
práce

Ing. Mgr. Martina Vondráková

marketingový manažer

Ing. Mgr. Martina Vondráková

marketingový manažer

Mgr. Štěpánka Kňourková Horáková

referent komunikace

Mgr. Štěpánka Kňourková Horáková

referent komunikace

Titul. Titul. křestní jméno a příjmení

název funkce

Titul. Titul. křestní jméno a příjmení

název funkce

Titul. Titul. křestní jméno a příjmení

název funkce

Titul. Titul. křestní jméno a příjmení

název funkce

DEFINICE SAZBY:

Číslo kanceláře – 40 b
Název odboru – 30 b

000

Meziřádkový proklad – 40 b
Jméno zaměstnance – 16 b
Funkce zaměstnance – 12 b

Městský úřad – Matrika
Ing. Mgr. Martina Vondráková

Číslo kanceláře a název odboru jsou sázeny
písmem Urban Grotesk řezy Bold a Regular.
Jména a funkce zaměstnanců jsou
sázeny doplňkovým písmem Roboto, řezy

marketingový manažer

Mgr. Štěpánka Kňourková Horáková

referent komunikace

Titul. Titul. křestní jméno a příjmení

název funkce

Titul. Titul. křestní jméno a příjmení

název funkce

Bold a Regular, tudíž je možné, aby volně
dostupným písmem Roboto jmenovky
zaměstnanců připravil zaměstnanec města.
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9/2 Jmenovky vedení
města

000

U jmenovek vedení města je nutné dodržovat
určené rozvržení informací. Číslo kanceláře

Vedení města
Vedení města

Mgr. Karel Krejza

v levém horním rohu, název odboru v pravém

místostarosta

horní rohu a jméno zaměstnance a jeho funkci
do pravého dolního rohu.
Text je sázen 15 mm od okraje formátu.
Velikost směrovky je 110 × 210 mm
a 125 × 210 mm.
DEFINICE SAZBY

Číslo kanceláře – 40 b
Název odboru – 30 b
Meziřádkový proklad – 40 b
Texty jsou sázeny písmem Urban Grotesk,
řezy Bold a Regular.

000
Odbor komunikace,
marketingu a cestovního ruchu

Mgr. Eva Břeňová
vedoucí odboru a tisková mluvčí

84

ORIENTAČNÍ SYSTÉM

9/3

Směrovky

U směrovek je nutné dodržovat určené
rozvržení informací. Číslo kanceláře je
umístěno v levém horním rohu, směrová šipka
v pravém horním rohu a jméno zaměstnance

000
000

000–000
000–000

a jeho funkce v pravém dolním rohu.
Text je sázen 15 mm od okraje formátu.
Velikost směrovky je 99 × 210 mm.

Odbor
OdborSVaZ
SVaZOddělení
Oddělní sociálně
sociálně právní
právní
ochrany dětí
ochrany
dětí aa mládeže
mládeže

Mgr. Simona
Simona Barčíková
Barčíková
marketingový
marketingovýmanažer
manažer

DEFINICE SAZBY

Jméno zaměstnance – 40 b
Název odboru a funkce zaměstnance – 30 b
Meziřádkový proklad – 40 b
Texty jsou sázeny písmem Urban Grotesk,
řezy Bold a Regular.

000

Ing. Eva Břeňová
Břeňová

vedoucí Odboru komunikace,
komunikace,
marketingu aa cestovního
cestovního ruchu,
ruchu
marketingu
tisková mluvčí
města
mluvčí města
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9/4

Navigační cedule

a/ MALÁ

b/ VELKÁ

c/ EXTERNÍ

X

Při navrhování navigačních cedulí je dána

X

maximální šíře cedule daného typu, velikost
písma, meziřádkových prokladů a rozměry
základního čtverce, kterým je vymezen prostor
mezi řádky, nadpisy, čísly a navigačními prvky
na ceduli. Jsou 3 základní typy cedule:
a/ NAVIGAČNÍ CEDULE – MALÁ

Tato cedule nás informuje o konkrétních
kancelářích a odboru s kancelářemi.

Sekretariát
000
000
000

starosta
tajemník
Sekretariát starosty

Základní rozměr x = 25 × 25 mm
Max. šířka tabule = 300 mm
Velikost nadpisu = 200 b
Velikost písma = 40 b
Meziřád. proklad = 50 b

Budova A
centrum
0 Informační
Zasedací místnost
Czech Point,
ověřování podpisů

1

starosta města
Sekretariát
tajemník
místostarostové
Matrika
Obřadní síň

2

Obdor správy majetku města
prodeje a pronájmy bytů,
domu a pozemku
Přestupky
Interní audit
Účtárna, inventruy
Personální a mzdové odd.

b/ NAVIGAČNÍ CEDULE – VELKÁ

Tato cedule nás informuje, jaké místnosti
najdeme v jakém patře.
c/ NAVIGAČNÍ CEDULE – EXTERNÍ

Tato cedule nás informuje, jaké odbory
a pracoviště najdeme uvnitř budovy.
Tato cedule se liší od jiných aplikací značky
města na horní část cedule. Velikost značky
se svou výškou rovná velikosti základního
čtverce, tzn. 45 mm.
Texty jsou sázeny písmem Urban Grotesk,
řezy Bold a Regular.

Základní rozměr x = 45 ×  45 mm
Max. šířka tabule = 500 mm
Velikost nadpisu = 200 b
Velikost písma = 70 b
Meziřád. prokl. = 100 b

Městský úřad
Odbor územního rozvoje
Odbor životního prostředí
Odbor stavební úřad
Odbor školství, kultury, sportu,
státní památkové péče

Základní rozměr x = 45 × 45 mm
Max. šířka tabule = 500 mm
Velikost nadpisu = 200 b
Velikost písma = 70 b
Meziřád. prokl. = 100 b
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9/5

Jmenovky
sekretariátu

NAVIGAČNÍ CEDULE – MALÁ

Základní rozměr x, kterým je vymezen prostor
mezi řádky, nadpisy a čísly, má 25 × 25 mm.
Šíře cedule nesmí být větší než 300 mm,
výše cedule se přizpůsobí textovému obsahu.
Více v kapitole 9/4 Navigační cedule.
DEFINICE SAZBY

Číslo kanceláře – 40 b

Sekretariát

000

Mgr. Vladislav Chlupáč
starosta

000
000
000

000

Mgr. Milan Čigáš
tajemník

000

Eva Šimková
Jana Váchová
Eva Chrudimská
Sekretriát starosty

starosta
tajemník
Sekretariát starosty

Název odboru – 40 b
Meziřádkový proklad – 50 b
Nadpis – 70 b

Orientační cedule – MALÁ

Texty jsou sázeny písmem Urban Grotesk,
řezy Bold a Regular.
Orientační cedule – MALÁ
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9/6 Informační a směrové
tabule pro navigaci

Objednávací
Objednávací systém
systém

Budova A

NAVIGAČNÍ TABULE BUDOVY

Základní rozměr x, kterým je vymezen prostor
mezi řádky, textem a okrajem, nadpisy a čísly,

0

Informační centrum
Zasedací místnost
Czech Point,
ověřování podpisů

1

starosta města
Sekretariát
tajemník
místostarostové
Matrika
Obřadní síň

má 45 × 45 mm.
NAVIGAČNÍ CEDULE PATRA

Základní rozměr x, kterým je vymezen prostor
mezi řádky, nadpisy a čísly má, 45 × 45 mm.
OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM

Základní rozměr x, kterým je vymezen prostor
mezi řádky, nadpisy a čísly, má 45 × 45 mm.
Návodné cedule mohou mít textový návod
obohacen obrazovým.
OTEVÍRACÍ DOBA

Základní rozměr x, kterým je vymezen prostor

2

Obdor správy majetku města
prodeje a pronájmy bytů,
domu a pozemku
Přestupky
Interní audit
Účtárna, inventruy
Personální a mzdové odd.

mezi řádky, nadpisy a čísly, má 25 × 25 mm.
Texty jsou sázeny písmem Urban Grotesk,
řezy Bold a Regular.

Orientační cedule – VELKÁ

1
000
000
000
000
000

Nejdříve si vyberte z nabídky
si vyberte z nabídky
aNejdříve
zvolte službu.
a zvolte službu.

starosta
Sekretariát starosty
tajemník
místostarosta
místostarosta

Vezměte lístek a jděte se
Vezměte lístek a jděte se poposadit.
sadit.
Vyčkejte na vyvolání.
Vyčkejte na vyvolání.

Služba pro klienty
Služba pro objednání
klienty
Internetové
Internetové objednání
Atem. Ut reprere hendigentur,
Atem.
Ut reprere
odit
periani
quo et hendigentur,
est optis
odit periani
quoendanih
et est optis
eliquamus
eatis
illaudi
eliquamusnus
eatis
endanihilliquosa
illaudi
tesequam,
cullorest
tesequam,
cullorest
invelenihil
et,nus
quunt
dolup-illiquosa
invelenihil
tis
endunt, et, quunt doluptis endunt,
lum Nam, il ipsanda quid qui
lum Nam,
il ipsanda
quid
qui rereprehe
ndebis
natusap
idebis
prehe ndebis
natusap
idebis ararcilibus,
con enda
nia quostiehe
cilibus,natusap
con enda
nia quostiehe
ndebis
idebis
arcilibus,
ndebis
idebis arcilibus,
con
endanatusap
nia quosti
con enda nia quosti

Po rozvícení zeleného signaPo rozvícení
zeleného
signalilizačního
světla
a vašeho
začního
světla a vašeho čísla
čísla
vstupte.
vstupte.

Orientační cedule – VELKÁ
000
000
000

Matrika
Obřadní síň
místostarosta

Orientační cedule – VELKÁ

Pro vstup k přepážkám si vytiskněte
pořadové číslo a počkejte na vyzvání.

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8.00 – 17.00
8.00 – 15.00
8.00 – 17.00
8.00 – 17.00
zavřeno

Pictibus. Net re net quamus, quia dis imod quis et que
diossit ellit inctotaerem est, eum acero te il moloribusant
eliquam illabor emodipsunt autectatquod unt.

Orientační cedule – MALÁ

Více v kapitole 9/4 Navigační cedule.
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velká navigační cedule pro všechny budovy
- 1. část

9/7

Hlavní navigační
cedule v budově

Navigační cedule ve vestibulu je z kovového
materiálu. Nápisy na ní se nechají vyřezat do

Starosta
Sekretariát
Tajemník
Místostarostové
Matrika
Obřadní síň

2

Číslo patra – 130 b
Název úřadu a služby – 130 b

Obdor správy majetku města, prodeje
a pronájmy bytů, domu a pozemku
Přestupky, Interní audit
Účtárna, inventury, mzdová odd.

2

0

Značka města je umístěna v pravém horním
rohu cedule.
1

Molor si dolenditas
ducitat
Illandam sim re aut aribus
Bus rerionsequam ero
dolupie ndandigent
temodis cipsapelit enimintenem
vendusae con conseque
vidignihil id molectur
quis ent quam endest everiberiam
cume parum eatur recto
etum ipsae maximol

ducitat
Illandam sim re aut aribus

Budova C
0

Molor si dolenditas
ducitat
Illandam sim re aut aribus
s rerionsequam ero

1

dolupie ndandigent

2

temodis cipsapelit enimintenem
vendusae con conseque
vidignihil id molectur

Budova B

Nadpis – 150 b

řezy Bold a Regular.

Budova B

1

DEFINICE SAZBY

Texty jsou sázeny písmem Urban Grotesk,

Městský úřad

Budova A
Informační centrum
Zasedací místnost

ROZMĚRY

Celkový rozměr cedule – 1002 × 2147 mm
Širší modrý pruh – 92 × 1002 mm
Užší stříbrný pruh – 60 × 1002 mm

Městský úřad

0

samolepící fólie.

velká navigační cedule pro všechny budovy
- 1. část

Budova D
0

Molor si dolenditas
ducitat
Illandam sim re aut aribus
s rerionsequam ero

1

dolupie ndandigent

2

temodis cipsapelit enimintenem
vendusae con conseque
vidignihil id molectur
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9/8 Orientační mapa budov

Informační mapa budov

Jednotlivé budovy jsou označeny velkými
literami A–E. Mapa respektuje princip barev
orientačního systému, tedy modrý podklad

A

a bílé písmo. Zdi jsou označeny okrovou linií.
Červený bod značí místo umístění tabule.

Informační
centrum

F

Zasedací
místnost

DEFINICE SAZBY

Průchod

Nadpis – 200 b

A

Služby, úřad – 40 b

Vedení města
Matrika
Obřadní síň

Texty jsou sázeny písmem Urban Grotesk,
řezy Bold a Regular.
Recepce
Podatelna

Hlavní
vchod

B
Průkazy ZTP
dávky a výhody
zde
stojíte

B

D

Majetek města
Přestupky
Ekonomický odbor
Interní audit

Dávky soc. péče
Péče o seniory
Bytové hosp.

Péče o rodinu
a dítě
Zasedací
místnost

Hospodářská
správa

Poplatky
Živnost.
úřad

Vymáhání pohled.
Právník
Stížnosti

Průchod

Typ prostoru – 50 b

Sociální
kurátoři

Průchod

Občanské průkazy
Cestovní doklady
Evidence obyvatel

Obrana
a krizová
řízení

E
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9/9 Elektronická úřední
deska

Úřední deska

Elektronická úřední deska respektuje logiku
barev orientačního systému, tedy modrý
podklad a bílé písmo.
Texty jsou sázeny písmem Urban Grotesk,
řezy Bold a Regular.
Rozměry tabule: 1115 × 1115 mm.
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9/10 Výlohy a vchody
LUNETY

Městský úřad

Městský úřad

Občanské průkazy
Cestovní doklady
Evidence obyvatel
Odbor soc. věcí a zdravotnictví
Poplatky
Živnostenský úřad
Právní oddělení
Vymáhání poplatků
Obrana, krizové řízení
Bytové hospodářství

Sociální pracovník pro seniory
a zdravotně postižené

Rozměr značky města v lunetě výlohy je
176×600 mm. Samolepa v pozadí značky
je modrá (definici viz kapitola 3/1 Základní
barevnost) nebo pro větší průchodnost světla
samolepa typu mléčného skla. Velikost nápisu
názvu úřadu je 400 b.

Městský úřad

NAVIGAČNÍ CEDULE – EXTERNÍ

Podatelna

Základní rozměr x, kterým je vymezen
prostor mezi řádky, okrajem formátu od textu
a nadpisy a čísly, má 45 × 45 mm. Velikost
logotypu se svou výškou rovná velikosti

Lunety

120 mm

9/4 Navigační cedule.
Orientační cedule – EXTERNÍ

PIKTOGRAMY S UPOZORNĚNÍM A SAMOLEPY

sebe v maximální šíři 120 mm. Samolepy
umisťujeme do výše očí poblíž vchodovým

Orientační cedule – EXTERNÍ

Úřední hodiny:
pondělí a středa 8–17 h

základního čtverce, tzn. 45 mm. Více na:

Piktogramy a samolepy vkládáme pod

Referent státní správy
a samosprávy zdravotnictví
a přestupky

Městský úřad
Při vyřizování
svých záležitostí
je možné požádat
na podatelně MzÚ
o přivolání příslušného pracovníka

dveřím. Jako první umisťujeme piktogramy
týkající se technického zázemí budovy, až pod
ně vkládáme samolepy s informací o aktivitě
města. Každou samolepu musí nejdříve
schválit vedení města.

Vstup na městský úřad Pekařská 2
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9/11 Externí značení budov
NAVIGAČNÍ CEDULE – EXTERNÍ

Základní rozměr x, kterým je vymezen
prostor mezi řádky, okrajem formátu od
textu a nadpisy a čísly má 45 × 45 mm.
Velikost logotypu se svou výškou rovná
velikosti základního čtverce, tzn. 45 mm.
Více v kapitole 9/4 Navigační cedule.

Budova F
Odbor správní,
úsek volební agendy
Odbor komunikace,
marketingu a cestovního
ruchu

Orientační cedule – VELKÁ

Městský úřad
Odbor územního rozvoje
Odbor životního prostředí
Odbor stavební úřad
Odbor školství, kultury, sportu,
státní památkové péče

Orientační cedule – EXTERNÍ
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Technická
místnost

9/12 Doporučená sada
piktogramů
Doporučenou sadou piktogramů jsou

Sklad

navigační piktogramy po cestě do věže
Kalichu a označení technických místností
a toalet.
Označení technických místností je vypsáno
celými slovy v češtině. Text je sázen písmem
Urban Grotesk Bold ve velikosti 120 b.
Označení toalet je stylizováno do jednotlivých
potřebných cedulí. Ženy, muži, ženy a muži,
ženy a handicapovaní, handicapovaní
a základní označení WC. Piktogramy jsou
doplněny slovy v českém i anglickém jazyce.

toilet

muži / gents

ženy / ladies

disabled

Popisky jsou sázeny v písmu Urban Grotesk
Bold ve velikosti 50 b.

ženy / muži
ladies / gents

ženy / ladies
disabled
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V

V

9/13 Vítací cedule
Na vítací ceduli je značka města, ilustrace
města a doplňující text „Vítáme vás“
a „Loučíme se, brzy na viděnou“.

Vítáme vás

Loučíme se,
brzy na viděnou

Značka města v inverzní variantě má
rozměr 1060 mm. Velikost je nutné dodržet
kvůli dobré čitelnosti pro řidiče dopravních
prostředků.
Ilustrace města v pozadí značky města je
upravena v souladu s pravidly v kapitole
5/3 Princip práce s ilustrací města – volná
úprava.
Rozměry cedule jsou 1490 × 1490 mm.
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9/14 Ukazatele
Ukazatele v externím navigačním systému
města budou navrženy později. V tuto chvíli
není dostatek informací pro zhotovení jejich

Knihovna K. H. Máchy

návrhu. Obrázek je pouze ilustrativní.

Divadlo K. H. Máchy
Kino Máj
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