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Grafický manuál obsahuje soubor pravidel 
a předpisů pro vytváření fungujícího a jednotného 
vizuálního stylu prostřednictvím konkrétních 
grafických výstupů. Určuje parametry správného 
užívání značky, postupy pro aplikaci jednotlivých 
prvků a realizaci komunikačních, merkantilních 
a dalších materiálů.

Manuál nevyčerpává plně všechny možnosti 
použití vizuálního stylu. Při jeho další aplikaci 
je vždy nutné dbát na estetickou formu, řídit se 
typografickými pravidly, a při tvorbě jednotlivých 
aplikací v maximální možné míře dodržovat 
postupy předepsané a doporučené. Jen tak bude 
zachována dlouhodobá jednotnost výstupů.

1.1 
Jak pracovat s manuálem
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Názvy souborů
Pro soubory v příloze manuálu byl určen systém, 
podle kterého se soubory popisují. V názvu 
souboru jsou uvedeny všechny základní 
informace, které nás odkazují na část manuálu 
s více informacemi. Názorný obsah je popsán na 
levé části této strany.

Formáty
Soubory v příloze manuálu jsou uloženy 
v různých formátech s odlišnými koncovkami 
v názvech souborů. V levé části této strany jsou 
koncovky vypsány i s jejich významy a místy 
použití.

Barevné škály
Barevná škála RGB má využití na obrazovce 
(web, prezentace PowerPoint, sociální sítě aj.). 
Barevné škály CMYK a PANTONE mají využití 
v tisku. Soubory, které se zasílají do tiskárny, 
musí být uloženy v těchto škálách.

1.2 
Formáty a barevné
škály

pozorice_logo_barevne_CMYK.ai

logo

symbol

erb

barevne

černé

bílé

CMYK

RGB

PANTONE

značka	 —	 značka	Pozořice

symbol	 —	 doplňkový	symbol

erb	 —	 pozořický	erb

barevne		 —	 barevná	varianta	značky

cerne	 —	 černobílá	pozitivní	varianta	značky	(určená	na	světlé	pozadí)

bile	 —	 černobílá	negativní	varianta	značky	(určená	na	tmavé	pozadí)

CMYK	 —	 tisk

RGB	 —	 obrazovka

PANTONE	 —	 tisk	přímou	barvou

.ai	 —	 vektorový	formát	souboru	—	křivky	(soubor	určen	k profesionální	úpravě	grafiky	a její	tvorbě)

.pdf	 —	 vektorový	formát	souboru	(tiskový	formát,	běžný	formát	pro	prezentace	a úřední	komunikaci)

.png	 —	 rastrový	formát	souboru	—	průhledné	pozadí	(formát	pro	web	a online	prezentaci)

.svg	 —	 vektorový	formát	souboru	(formát	pro	web)

.ai

.pdf

.png

.svg
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Pozořice jsou místem bohaté historie a tradic, 
s nabitým kulturním programem, čistou přírodou 
a dobrými sousedskými vztahy. Skladba 
takových dílků je promítnuta i ve vizuální 
identitě. Graficky představuje různorodost, 
která je v městysu a jeho okolí obsažena. 
Jednou z inspirací pro návrh značky se stala 
místní historická pohlednice spolu s dříve hojně 
používanými cestovními štítky, které se lepily na 
turistická zavazadla.

Jednotný vizuální styl sjednocuje a řídí vizuální 
komunikaci uvnitř úřadu i vně. Je klíčový pro 
budování pozitivní prezentace značky na 
veřejnosti.

1.3 
Představení konceptu 
a funkce vizuální identity

Pozořickýšpacírek

Pozořickýšpacírek
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Značka vychází z písma GT Alpina od švýcarské 
písmolijny GrillType v základní červené barvě 
(3.1 Základní barevnost). Písmo v sobě spojuje 
prvky tradiční knižní typografie se současnými 
trendy. Vybrané litery jsou pečlivě upraveny 
tak, aby nápis působil kompaktněji. Titulní 
verzálka „P“ dostala zdobnější facelift, čímž se 
navíc stala doplňkovým symbolem celé identity 
(2.8 Symbol). 

Základní verze značky v různých formátech 
a verzích je dostupná v digitální verzi jako příloha 
tohoto manuálu.

Jakékoliv zásahy do jednotlivých tvarů, nebo 
proporcí značky jsou nepřípustné (2.6 Zakázané 
použití).

Značka se používá na všech oficiálních 
materiálech městysu.

2.1 
Základní (barevné) 
provedení značky
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V černobílém tisku nebo v případech, kdy není 
z technických důvodů možné reprodukovat 
značku barevně, se používá její černobílá 
varianta. 

Pravidla aplikace černobílého provedení značky 
na různě syté podkladové plochy definuje 
kapitola Značka na podkladových plochách.

Bílá varianta loga je proporčně rozdílná od tmavé 
varianty značky (má lehce zúžené tahy písma). 
Není vhodné varianty značky pouze přebarvit 
ze světlé na tmavou a opačně. Musí se použít 
původní zdroje pro černou a bílou variantu tak, 
jak byly vytvořeny autorem a dodány v různých 
formátech jako příloha tohoto manuálu.

Negativní varianta značky také slouží jako zdroj 
pro pískování skla.

2.2 
Černobílá pozitivní 
a negativní varianta 
značky
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Ochranná zóna vymezuje velikost prostoru kolem 
značky, do kterého nesmí zasahovat žádné jiné 
grafické nebo typografické prvky. Jedná se 
o nejmenší možnou vzdálenost od dalších prvků, 
log partnerů, motivů, případně okraje plochy, na 
kterou je značka aplikována.

Dodržování ochranné zóny je nezbytné pro 
rozpoznatelnost značky a její dobré čitelnosti. 
Vztahuje se na veškeré varianty značky. Ochran-
ná zóna značky je definována výškou litery „o“.

2.3 
Ochranná zóna  
značky
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Rozměrová řada značky představuje škálu 
doporučených velikostí, ve kterých je vhodné 
značku používat. Respektování rozměrové 
řady zaručuje udržení čitelnosti a uceleného 
užívání značky. Rozměrová řada vychází ze 
základní (100%) velikosti značky — což odpovídá 
šířce 50 mm, která je určena pro použití na 
merkantilních tiskovinách jako je hlavičkový papír 
ve formátu A4.

Minimální velikost značky je nejmenší možný 
rozměr, který zaručuje její dobrou čitelnost 
a technologické zpracování. Používat značku 
v menších velikostech není vhodné, protože 
tak může být zhoršena její čitelnost a grafické 
vyznění. Minimální velikost základní značky 
odpovídá 20 % základní velikosti, tedy šířce 
10 mm. 

2.4 
Rozměrová řada 
a minimální velikost 
značky

50 mm (100 %)

hlavičkový	papír,

materiály	formátu	A4

75 mm (150 %)

prezentační	desky,

materiály	formátu	A3

40 mm (80 %)

vizitky,	obálky,

materiály	formátu	A5

10 mm (20 %)

Minimální	velikost	značky



Značka

12Městys Pozořice — Grafický manuál

Na této straně jsou vyobrazeny příklady užití 
značky na podkladových plochách různé 
barevnosti a sytosti.

Nejvhodnější je aplikovat barevnou značku na 
bílou či doplňkovou barvu podkladu.

➀  Na světlé šedé (0–19 %) se používá 
základní varianta značky. Na šedou 
podkladovou plochu v rozmezí 20–69 % se 
umisťuje černá pozitivní varianta. Pro černý 
podklad v rozmezí 65–100 % je použita 
opět základní varianta značky.

➁  Pro černobílý podklad v sytosti 0–69 % se 
používá černobílá pozitivní varianta značky, 
pro podklad o sytosti 70–100 % černobílá 
negativní varianta značky.

➂  Na barevný podklad o nízké sytosti se 
umisťuje základní varianta značky.

➃  Barevnou variantu značky používejte pouze 
na barevných podkladech v doplňkové 
barevnosti. 

➄  Při použití na podkladové fotografii 
rozhoduje čitelnost značky. Podkladová 
plocha nedovoluje použít barvy a fotografie 
podobné barvám značky.

Zásadní je vždy dbát na čitelnost značky 
a rozpoznatelnost jednotlivých barev.

➀	 	černobílý	podklad	
barevný	tisk

➁	 	černobílý	podklad	
černobílý	tisk

➂	 	barevný	podklad		
nízká	sytost

➃	 	barevný	podklad	
vysoká	sytost

➄	 fotografie

2.5 
Použití na podkladech
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Povolené podoby značky jasně definuje tento 
manuál a jsou k dispozici v elektronickém 
formátu. Jakékoliv další úpravy celku 
i jednotlivých částí značky jsou nepřípustné.

➀  Není dovoleno značku přepisovat v textové 
podobě (ani základním písmem GT Alpina).

➁  Nepoužívat stíny, vnější záři, vnitřní záři, 
vnitřní stíny, vytlačení a jiné grafické efekty.

➂ Značku nedeformovat a nenatáčet.

➃  Nepoužívat nepovolené barvy.

Zakázané varianty značky ukázané zde 
nevyčerpávají všechny možnosti nesprávného 
použití. Ilustrují narušení estetického vnímání 
jednotného vizuálního stylu a pochybení proti 
pravidlům vizuální komunikace.

2.6 
Zakázané použití

Pozořice

➀

➂

➁

➃
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Na oficiálních dokumentech městyse je možné 
použít značku spolu s městským znakem. Řídí se 
následujícími pravidly: 
 
➀  Mezera mezi značkou a městským znakem je 

definována výškou litery „o“. 

➁  Velikost městského znaku odpovídá 
dvojnásobné výšce litery „o“.

➂  Městký znak je zarovnán k hornímu okraji 
značky Pozořice.

2.7 
Vztah mezi značkou 
a městským znakem

➀

➂

➁
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Symbol primárně používáme na propagačních 
tiskovinách, kde plní (spolu se značkou) funkci 
základního identifikujícího prvku. Symbol je 
možné použít všude, kde spojení s Pozořicemi 
vyplývá z kontextu — příspěvky na sociálních 
sítích, profilové obrázky na internetu... Symbol 
nenahrazuje značku — je tedy důležité dbát na 
jeho citlivé použití. 

Litera „P“ vychází ze základní varianty značky 
Pozořice, je však upravena pro variabilnější 
použití na sociálních sítích.

2.8 
Symbol
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Správné používání barev je důležité pro 
zachování jednotného vizuálního stylu 
a správné komunikaci města. Barevnost 
zásadně usnadňuje identifikaci města 
v tištěných i dalších materiálech.

Na této straně jsou uvedeny přesné definice 
barev:

ۆ  CMYK slouží pro běžný tisk

ۆ  RGB (v klasickém a HEX formátu) se používá 
v kancelářských aplikacích a dokumentech 
určených k zobrazování na displeji nebo 
k promítání

ۆ  PANTONE jsou určeny pro tisk přímou 
barvou. Tiskové barvy PANTONE volte 
podle druhu materiálu, barvy C (Coated) 
se používají při tisku na natíraný papír 
(např. matný křídový papír), barvy 
U (Uncoated) jsou pro nenatíraný papír 
(např. bezdřevý ofsetový papír)

3.1 
Základní barevnost

ČERVENÁ

CMYK 0 / 80 / 95 / 0
RGB 213 / 89 / 48
PANTONE 2028 C
 2028 U
HEX #D55930
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Doplňkové barvy byly navrženy tak, aby šli 
jednoduše kombinovat jak mezi sebou, tak i se 
základní červenou barvou (3.3 Doporučené 
barevné kombinace).

Na této straně jsou uvedeny přesné definice 
barev:

ۆ  CMYK slouží pro běžný tisk

ۆ  RGB (v klasickém a HEX formátu) se používá 
v kancelářských aplikacích a dokumentech 
určených k zobrazování na displeji nebo 
k promítání

ۆ  PANTONE jsou určeny pro tisk přímou 
barvou. Tiskové barvy PANTONE volte 
podle druhu materiálu, barvy C (Coated) 
se používají při tisku na natíraný papír 
(např. matný křídový papír), barvy 
U (Uncoated) jsou pro nenatíraný papír 
(např. bezdřevý ofsetový papír)

3.2 
Doplňkové barevnost

ZELENÁ

CMYK 100 / 0 / 81 / 18
RGB 0 / 129 / 85
PANTONE 2245 C 
 2245 U
HEX #008155

SVĚTLE MODRÁ

CMYK 26 / 9 / 0 / 0
RGB 202 / 218 / 240
PANTONE 2120 C 
 2120 U
HEX #CADAF0

RŮŽOVÁ

CMYK 0 / 33 / 10 / 0
RGB 238 / 196 / 205
PANTONE 1767 C 
 1767 U 
HEX #EEC4CD

ČERNÁ

CMYK 0 / 0 / 0 / 100
RGB 0 / 0 / 0
PANTONE Black 6 C 
 Black 6 U
HEX #000000

MODRÁ

CMYK 93 / 78 / 0 / 2
RGB 53 / 71 / 146
PANTONE 2126 C  
 Blue 072 U
HEX #354792

ŽLUTÁ

CMYK 6 / 0 / 82 / 0
RGB 247 / 234 / 97
PANTONE 603 C 
 3955 U
HEX #F7EA61

BÉŽOVÁ

CMYK 17 / 17 / 25 / 0
RGB 213 / 209 / 201
PANTONE 400 C  
 400 U
HEX #D5D1C9

BÍLÁ

CMYK 0 / 0 / 0 / 0
RGB 255 / 255 / 255
HEX #ffffff
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Vizuální styl hojně využívá kombinaci základních 
i doplňkových barev. Pro zjednodušení aplikací 
slouží tabulka doporučených kombinací. Tyto 
kombinace barev spolu dobře komunikují 
a nabízejí dostatečný kontrast. 

3.3 
Doporučené barevné 
kombinace



4. Písmo
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4.1 
Základní písmo

GT Alpina

aábcčdďeéěfghiíjklmnň
oópqrřsštťuúůvwxyýzž

Malá písmena (mínusky)

AÁBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLMNŇ
OÓPQRŘSŠTŤUÚŮVWXYÝZŽ

Velká písmena (verzálky)

0123456789
[(!?,@„“&%)]?/+*§

Číslice a znaky

Medium
Řezy písma

Písmo je jedním ze základních prvků vizuálního 
stylu a způsob jeho používání je jedním 
z předpokladů systematicky jednotné vizuální 
komunikace.

Základním písmem městyse Pozořice je písmo 
GT Alpina Medium od švýcarské písmolijny 
GrillType.

V rámci sazby materiálů je vhodné písmo 
používat pro nadpisy dokumentů a materiálů. 
Figuruje zejména na materiálech, které jsou 
zpracovány grafikem, např. komunikační 
a prezentační materiály, předem připravené 
merkantilní tiskoviny, propagační předměty, 
prostorové aplikace či webové stránky.

Pro používání tohoto písma je nutné mít 
zakoupenou licenci pro každého uživatele, 
který s písmem pracuje.

Odkaz k zakoupení písma:
https://www.grillitype.com/shops/gt-alpina

https://www.grillitype.com/shops/gt-alpina
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Doplňkovým písmem pro GT Alpina je písmo 
Inter v řezech Light, Regular, Medium, Semi Bold 
a Bold. Písmo je vhodné pro menší nadpisy 
i v souvislém textu. Písmo je freeware, tedy 
s volnou licencí, a je vhodné také jako písmo pro 
web (Inter je součástí Google Fonts). Odkaz ke 
stažení: fonts.google.com/specimen/Inter

4.2 
Doplňkové písmo

Inter
aábcčdďeéěfghiíjklmnň
oópqrřsštťuúůvwxyýzž

Malá písmena (mínusky)

AÁBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLMNŇ
OÓPQRŘSŠTŤUÚŮVWXYÝZŽ

Velká písmena (verzálky)

0123456789
[(!?,@„“&%)]?/+*§

Číslice a znaky

Regular
Medium
Semibold
Bold

Řezy písma

http://fonts.google.com/specimen/Inter
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V případě, že nelze použít ani hlavní, ani 
doplňkové písmo, nahradíme jej systémovým 
písmem Arial v řezech Regular, Italic, Bold 
a Bold Italic. Systémové písmo je písmo, 
které se již nemusí zvlášť instalovat a má ho 
každý v počítači v základní nabídce písem. 
Nepoužívejte nikdy substituční písmo tam, kde je 
technicky možné použít písmo doplňkové.

Arial má své využití i v elektronickém podpisu 
a v e-mailu.

4.3 
Substituční písmo

Arial

0123456789
[(!?,@„“&%)]?/+*§

Regular
Regular Italic
Bold
Bold Italic

AÁBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLMNŇ
OÓPQRŘSŠTŤUÚŮVWXYÝZŽ

aábcčdďeéěfghiíjklmnň
oópqrřsštťuúůvwxyýzž

Malá písmena (mínusky)

Velká písmena (verzálky)

Číslice a znaky Řezy písma
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Každý text, který sázíme na tiskovinách, má svá 
typografická pravidla. Nejzákladnější pravidla 
sazby jsou uvedena na této stránce. 

Kratší texty v doplňkovém písmu doporučujeme 
sázet na levý praporek ➀. Tím se vyhneme 
problémům, které mohou nastat při sazbě 
do bloku ➃. Mohou jimi být zvětšování 
a zmenšování mezer mezi slovy, řeky (pásy 
volného místa v textech) a jednoslovné znaky na 
konci řádků. Správně provedená sazba využívá 
sloupců, dělení slov, kontroly jednoznakových 
předložek, vyvarování se dvojmezer, atp.

Při sazbě textu do bloku je nutné si dávat pozor 
na správné nastavení zarovnání a odstavcového 
stylu. Do bloku je vhodné zarovnávat pouze 
v případě dostatečné šíře řádku tak, aby zmíněné 
typografické nedostatky nebyly patrné ➁.

Sazba do bloku z zakázána i v případě příliš 
úzkých sloupců a volby „obtékání rámečku“ 
textem ➂, ➄. V každém případě je doporučeno 
dát přednost textu zarovnanému na levý 
praporek. Písmo nikdy nedeformujeme, neboť tím 
zhoršujeme čitelnost.

4.4 
Princip sazby
pravidla správné sazby

Pozořice jsou městys v okrese Brno-venkov. Nachází se 15 km východně od Brna pod jižními vrcholky Drahanské vrchoviny  a západním směrem 
od Rousínova. Pozořice se rozkládají podél Pozořičkého potoka a na úpatí vrcholku Baba (420 m.n.m.), jež se zvedá severozápadně nad Měs-
tečkem. Od severního okraje městečka se rozprostírají rozlehlé lesy a v okrajové části těchto lesů a nedaleko městečka je roztorušeno několik 
chat. Východním směrem od městečka jsou v oblasti lesa nevelké terénní pozůstatky po malém hrádku Hradištěk z druhé poloviny 13. století. 
Severovýchodním směrem od Pozořice se nachází zřícenina hradu Vildenberk, jež byl vybudován na počátku 14. století a v roce 1371 se uvádí 
jako pustý. Z původního hradu se dochovaly části reliéfů a dva zbytky zdí. Do Pozořic vede část Naučné stezky Bitva u Slavkova a křižuje se tu 
několik značených cyklistických tras. Pozořicemi vede Naučná stezka Františka Neužila a NS Poustka přes stejnojmenný vrch. 

Pozořice jsou městys v okrese Brno-ven-
kov. Nachází se 15 km východně od Brna 
pod jižními vrcholky Drahanské vrchoviny  
a západním směrem od Rousínova. Pozořice 
se rozkládají podél Pozořičkého potoka 
a na úpatí vrcholku Baba (420 m. n. m.), 
jež se zvedá severozápadně nad Městeč-
kem. Od severního okraje městečka se 
rozprostírají rozlehlé lesy a v okrajové části 
těchto lesů a nedaleko městečka je rozto-
rušeno několik chat. Východním směrem 
od městečka jsou v oblasti lesa nevelké 
terénní pozůstatky po malém hrádku 
Hradištěk z druhé poloviny 13. století. 
Severovýchodním směrem od Pozořice 
se nachází zřícenina hradu Vildenberk.

Pozořice jsou městys v okrese Brno-venkov. Nachází 
se 15 km východně od Brna pod jižními vrcholky Dra-
hanské vrchoviny  a západním směrem od Rousíno-
va. Pozořice se rozkládají podél Pozořičkého potoka 
a na úpatí vrcholku Baba (420 m. n. m.), jež se zvedá 
severozápadně nad Městečkem. Od severního okra-
je městečka se rozprostírají rozlehlé lesy a v okrajové 
části těchto lesů a nedaleko městečka je roztorušeno 
několik chat. Východním směrem od městečka jsou 
v oblasti lesa nevelké terénní pozůstatky po malém 
hrádku Hradištěk z druhé poloviny 13. století. Severo-
východním směrem od Pozořice se nachází zříceni-
na hradu Vildenberk, jež byl vybudován na počátku 
14. století a v roce 1371 se uvádí jako pustý. Z původ-
ního hradu se dochovaly části reliéfů a dva zbytky zdí.

➀  Správná sazba textu 
zarovnaného na levý prapor

➁  Správná sazba textu 
zarovnaného do bloku

➅  Příliš široký sloupec

Pozořice jsou městys v okrese Brno-
v e n k o v . 
Nachází se 15 
km východně 
od Brna pod 
jižními vrcholky 
D r a h a n s k é 
v r c h o v i n y  
a západním 
směrem od 
R o u s í n o v a . 
Pozořice se 
r o z k l á d a j í 
p o d é l 
Pozoř ičkého 
potoka a na 
úpatí vrcholku Baba ( 420 m. n. m.), 
jež se zvedá severozápadně.

Pozořice jsou městys v okrese 
Brno-venkov. Nachází se 15 km
 východně od Brna pod jižními vr-
cholky Drahanské vrchoviny a zá-
padním směrem od Rousínova. 
Pozořice se rozkládají podél 
Pozořičkého potoka a na úpatí 
vrcholku Baba (420 m. n. m.), jež 
se zvedá severozápadně nad 
Městečkem. Od severního okra-
je městečka a se rozprostírají 
rozlehlé lesy a v okrajové části 
těchto lesů a nedaleko     městečka je 
roztorušeno několik chat. Východ-
ním směrem od městečka jsou v 
oblasti lesa    nevelké terénní pozů-
statky po    malém hrádku Hradištěk 
z druhé poloviny 13. století. 

Pozořice jsou městys 
v okrese Brno-venkov. 
Nachází se 15 km vý-
chodně od Brna pod již-
ními vrcholky Drahanské 
vrchoviny  a západním 
směrem od Rousínova. 
Pozořice se rozkládají 
podél Pozořičkého po-
toka a na úpatí vrcholku 
Baba ( 420 m. n. m.), jež 
se zvedá severozápadně 
nad Městečkem. Od se-
verního okraje městečka 
se rozprostírají rozlehlé 
lesy a v okrajové části 
těchto lesů a nedaleko...

➃  Nevyvážená sazba na prapor, 
jednoznakovky na konci řádku

➄  Volba obtékání rámečků 
textem je zakázaná 

➂  Sazba s příliš 
krátkými řádky
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Nadpisy
Na větší nadpisy vždy používáme základní písmo 
GT Alpina Medium. Nadpisy nikdy nesázíme 
pomocí verzálek (velká písmena). 

Odstavcová sazba
Pro sazbu delšího odstavcového textu, 
a drobných poznámek používáme vždy písmo 
Inter Regular.

4.5 
Princip sazby
styly nadpisů a textů

Nadpis	H2

GT	Alpina	Medium,	40	b.,		
proklad	40	b,	prostrkání	0	%

Příklad užití: názvy kapitol

Nadpis	H1

GT	Alpina	Medium,	100	b.,		
proklad	100	b,	prostrkání	-10	%

Příklad užití: nadpis na obálce 
	

→

→

→

→

→

→

Text	P1

Inter	Regular,	10	b.,		
proklad	14	b,	prostrkání	0	%

Příklad užití: sazba dlouhých textů

Text	P2	
Inter	Regular,	7	b.,		

proklad	10	b,	prostrkání	0	%

Příklad užití: poznámky, popisky

Nadpis	H4

Inter	Semibold,	10	b.,		
proklad	14	b,	prostrkání	0	%

Příklad užití: nadpis v článku

Nadpis	H3

Inter	Semibold,	17	b.,		
proklad	19	b,	prostrkání	0	%	

Příklad užití: perex v článku
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Nadpisy
Na větší nadpisy vždy používáme základní písmo 
GT Alpina Medium. Nadpisy nikdy nesázíme 
pomocí verzálek (velká písmena). 

Odstavcová sazba
Pro sazbu delšího odstavcového textu, 
a drobných poznámek používáme vždy písmo 
Inter Regular.

4.5 
Princip sazby
styly nadpisů a textů

Sumpet hil 
init quitam

Offi  c tenisitatust: 
estem inihitem laut
quiderum id quid
Tempostr undisquis dolores equissu 
sandam, officit, corepro il ea nos 
Magnimpor asinum nat iniae cum es re, solumquam enihit alicit, et 
mo ipsant. Molupta doluptatem nis conse modit elita suntiurepero 
bereperum essit, ut restoriatem eum dolupitaspis et occupta voluptae 
necus dolor re voluptu ribusapit lam invelendam aut aute endero 
miliqua.

Lorem Ipsum
Molupta doluptatem nis conse modit elita suntiurepero bereperum essit, 
ut restoriatem eum dolupitaspis et occupta voluptae necus dolor re 
voluptu ribusapit lam invelendam aut aut* endero miliquaUcitatusam, 
cus sit enis eumenti umquid quid ut et exceribusae nestem alique cus 
ad quias pos aut laccatur moditas quunti in natium dis ut est omnihilit et 
accust alit aut voles de vollab is qui dis entore, cor ressin cus dolorem 
nonsequi offictatus dolla nulpa ant rate endunt.

*  moditas quunti in natium cus sit enis eumenti umquid quid ut et exceribusae 
nestem alique cus ad quias pos aut laccatur moditas quunti in

Nadpis	H2

GT	Alpina	Medium,	40	b.,		
proklad	40	b,	prostrkání	0	%

Příklad užití: názvy kapitol

Nadpis	H1

GT	Alpina	Medium,	100	b.,		
proklad	100	b,	prostrkání	-10	%

Příklad užití: nadpis na obálce 
	

→

→

→

→

→

→

Text	P1

Inter	Regular,	10	b.,		
proklad	14	b,	prostrkání	0	%

Příklad užití: sazba dlouhých textů

Text	P2	
Inter	Regular,	7	b.,		

proklad	10	b,	prostrkání	0	%

Příklad užití: poznámky, popisky

Nadpis	H4

Inter	Semibold,	10	b.,		
proklad	14	b,	prostrkání	0	%

Příklad užití: nadpis v článku

Nadpis	H3

Inter	Semibold,	17	b.,		
proklad	19	b,	prostrkání	0	%	

Příklad užití: perex v článku
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Několik příkladů jak lze kombinovat styly nadpisů 
a textů 

➀ H1 + H2 + P1

➁ H1 + P1

➂ H2 + H3 + P2

➃ H1 + H2 + P2

4.6 
Princip sazby
ukázky kombinací stylů

Offic tenisitatust: estem 
inihitem laut quiderum 
id quidestem

Emrepe 
lendam
Offic tenisitatust: estem 
inihitem laut quiderum 
id quidestem
Molupta doluptatem nis conse modit 
elita suntiurepero bereperum essit, 
ut restoriatem eum dolupitaspis et 
occupta voluptae necus dolor re 
voluptu ribusapit lam invelendam aut.

Molupta doluptatem nis conse modit elita suntiurepero bereperum essit, ut 
restoriatem eum dolupitaspis et occupta voluptae necus dolor re voluptu 
ribusapit lam invelendam aut aut* endero miliquaUcitatusam, cus sit enis 
eumenti umquid quid ut et exceribusae nestem alique cus ad quias pos aut 
laccatur moditas quunti in natium dis ut est omnihilit et accust alit aut voles 
de vollab is qui dis entore, cor ressin cus dolorem nonsequi offictatus dolla 
nulpa ant rate endunt. Molupta doluptatem nis conse modit elita suntiurepero 
bereperum essit, ut restoriatem

Ulliqui de 
proratur am 
quo beatur
Molupta doluptatem nis conse modit 
elita suntiurepero bereperum essit, 
ut restoriatem eum dolupitaspis et 
occupta voluptae necus dolor re 
voluptu suntiurepero

Tempostr	undisquis	dolores	equissu	sandam	officit,	
corepro	il	ea	nos	dolorem	laccatur	voluptu

➀

➂

➁

➃

Emrepe te 
lendam

Offic tenisitatust: estem 
inihitem laut quiderum 

id quidestem
mquid quid ut 
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4.7 
Příklady použití 

Mgr. Veronika Barták Benčíková
referent

Stavební úřad

Loučíme se
a brzy na viděnou

t

2022
15.30 NS Orelská chasa vod Pozořic

a DNS Orlík slaví 10 let!
Skautské středisko Pozořice
slavnostní předání ocenění

17.30 Kašpárek v rohlíku — bejbypunk

19.30 Ukulele Orchestra jako Brno

21.30 Vertex

Předprodej vstupenek od: 23. 8. na podatelně radnice v Pozořicích
a v pekárně Kulhánek a Drápal na Městečku v Pozořicích
V průběhu akce tvořivé workshopy pro malé i velké
Vstupné dospělí: 150 Kč v předprodeji, 200 Kč na místě, 
děti do 18 let zdarma, senioři 150 Kč 

5. září od 14.00 U fotbalového hřiště

Hlavní
pořadatel Sponzoři

Vánoční 
 koncert

21. 12. 2022
v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie

Městský úřad 
bude 16. 10.

z technických 
důvodů uzavřen

Městys Pozořice si vás dovoluje pozvat na

Slavnostní zahájení 
vánoční sezóny

Molo	quiandandunt	volorest,	officie	niscipsam	dolorro	renducia	iminverenti	
optam,	ut	dolenih	iligend	itaspedit,	cum	rerum	ditaquiae	ipid	esercium	cuptati-
orro	estiat	optatincia	que	res	mil	il	maxim	sam	sus	porit	re,	ullia	porrorp	orissin	
rerumet	intedit,	cum	rerum	ditaquiae	ipid	esercium	cuptatiorro	estiat	optatincia	
que	res	mil	il	maxim	sam	sus	porit	re,	ullia	porrorp	orissin	rerumet	int

Městys	Pozořice
Na	Městečku	14
664	07	Pozořice

+420	608	114	652
komunikace@pozorice.cz

dne 1. prosince od 16.30 v kostele Nanebevzetí Panny Marie Titul	Jméno	Příjmení
funkční	zařazení

Nadpis události
Molo quiandandunt volorest, officie niscipsam dolorro renducia iminverenti optam, ut 
dolenih iligend itaspedit, cum rerum ditaquiae ipid esercium cuptatiorro estiat opta-
tincia que res mil il maxim sam sus porit re, ullia porrorp orissin rerumet intedit, cum 
rerum ditaquiae ipid esercium cuptatiorro estiat optatincia que res mil il maxim sam sus 
porit re, ullia porrorp orissin rerumet int Molo quiandandunt volorest, officie niscipsam 
dolorro renducia iminverenti optam, ut dolenih iligend itaspedit, cum rerum ditaquiae 
ipid esercium cupta

Přečtěte si více

Nenechte si ujít
Molo quiandandunt volorest, officie niscipsam dolorro renducia iminverenti optam, 
ut dolenih iligend itaspedit.

Název akce  1. 1. 2023 Místo konání

Název akce  1. 1. 2023 Místo konání

Název akce  1. 1. 2023 Místo konání

Název akce  1. 1. 2023 Místo konání

Molo quiandandunt volorest, officie niscipsam dolorro renducia iminverenti optam, ut dolenih iligend itaspedit. Molo quiandandunt volorest, 
officie niscipsam dolorro renducia iminverenti optam, ut dolenih iligend itaspedit.

Nadpis události
Molo quiandandunt volorest, officie 
niscipsam dolorro renducia iminveren-
ti optam, ut dolenih iligend itaspedit, 
cum rerum ditaquiae ipid esercium 
cuptatiorro estiat optatincia que res mil 
il maxim.

Přečtěte si více

Nadpis události
Molo quiandandunt volorest, officie 
niscipsam dolorro renducia iminveren-
ti optam, ut dolenih iligend itaspedit, 
cum rerum ditaquiae ipid esercium 
cuptatiorro estiat optatincia que res mil 
il maxim.

Přečtěte si více

Molo quiandandunt volorest, officie niscipsam dolorro renducia iminverenti optam, 
ut dolenih iligend itaspedit, cum rerum 

Pokud se vám tento e-mail nezobrazuje dobře, můžete ho zobrazit zde.

8/2022

Pozořický newsletter

Stránka zobrazuje různorodou práci s typografií.
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Minctaqu idelectorit, venis int dentis mo voloribus abo. Bitat fuga. Omniminis veliquatem quistota ped 
esci blam ipsam rae ipiciet dolor sam, quodicatur, odictio nsendae deliti dolorehenis dis dolliquodi 
ipsanihic temolorernam hil incilla borenis que volles nectus ea consequi consed eosseque sum que 
sitae dolorestem eosam iderruptatur aute sus exero mo quis voluptatis alique et maximag natureria 
voluptiam, offi ci sit, nihit la sincienimus.

Cia comnihicia voluptatium, siti velit il isint volupta essimus evellorrum quodigenim qui tem etum et 
restem core net omnis ut utem quatus, sitiur? Secum que ne cum acius. Erit, quam et ea delluptatur 
moluptur? Iquatus. Facerrum fugiam restist ruptiat uremporemo ommoluptat prae nonsequi odionse 
quodis quis inveles sedite pore eum ulpa voluptus et, sa porerum aut aborum experuntur? Vitatas 
perchictur, qui custrum eature odigendanto blanimus.

Ratur, odi int optae nit, ut rem audam, sectem eum que precaborae. Mus am volor apicate eniet abo. 
Imusdae cturiat et voluptatquae quo milias perum consequi derum ut aut vel ea dolorecusam res ven-
dit, ulpa con eum et eum invelestis ipidunt urenimus sit es et verro doluptia dolupti re, omnimus simo-
dit eum volestrum que nonsequis sus. Vid que molorenda dunt. Iberia deliquo intincipsam raectem qui 
quo quas doluptatet occus. Modigen dicienem a si tecuscidus. Derio. Sequae is est, est utet rem qui 
conet voluptat inia quas rem aut exerchil et dis aces explit plab incid maximin con porero volendandi 
tem explic tem quam ipist essusam lab intiorae aut ut aut et in exped quodi dit, sinisquis in endit modis 
cus volessitas eos alit represtis ant quist od que dis et et doluptia quas aliqui ipitem quiscid esenihicia 
consect ecepudaeped qui audae nobisquunt optaspe recatur aut ipsuntorio quo odis min nonsequi 
berspero init enda nonsenis quias ut harum qui bea dest quaecus ipsam que de consendionet ant 
alibus et aute viducit quatur, ut ommolent litinusto offi ci sum cum vel mincimo lorerci simin cuptios es 
abor as sedit volluptia nobissit et fuga. Itatata dolupta tissime cones quam, conse voles dolora com-
molo rerchit et re inctesti te eos necte voloreres sit, opta volum aute repe doles ea ne aut audam hiciis 
sandis nobit eum dolupta tenisin none sunt laccaepel molupta tatur, cuptatemo quatur aute minulpa 
ribusam, consediatur minia volor autempe rcipsaperum eumenisint, aut quae natas quo berupit atiume 
eaquias dellorro tem rendios imustis dolorum dolor aut quae conseditame eosa quam earciet doles 
sendi dolore volorro blabore mperfer uptatqui vel eium earcient quiati bernam, ipienitem autenia volup-
ta dit autendit ab ipsaepudis conse cum fuga. Odit mi, offi c torum litem et magnis et, aditate lia venis 
vellabora peris estiae offi c to et ut prat.

Um ea dolorrume plignis verum ium nobitatem quatur? Delles il ipsam eos exerepudi to dolores sequid 
mollabo. Itatisque volupicidem. Nam solesequis ipitatis id ut aut quatur, cusda provit ratibus quam, 
ipsunt maximin vendaerume velendam iume aut quaturibus recus, quaessitiis molor sum suntius et, 
odisto eatur mi, cus enihilit di velent unt aut que venis ad ulpa parunt ut a eostis ut re istem face-
rumque magnatium landam acest, occullit que Um ea dolorrume plignis verum ium nobitatem quatur? 
Delles il ipsam eos exerepudi to dolores sequid mollabo. Itatisque volupicidem. Nam solesequis ipitatis 
id ut aut quatur, cusda provit ratibus quam, ipsunt maximin vendaerume velendam iume aut quaturi-
bus recus, quaessitiis molor sum suntius et, odisto eatur mi, cus enihilit di velent unt aut que venis ad 
ulpa parunt ut a eostis ut re istem facerumque magnatium landam acest, occullit que Um ea dolorrume 
plignis verum ium nobitatem quatur? Delles il ipsam eos exerepudi to dolores sequid mollabo. Ita-
tisque volupicidem. Nam solesequis ipitatis id ut aut quatur, cusda provit ratibus quam, ipsunt maximin 
vendaerume velendam iume aut quaturibus recus, quaessitiis molor sum suntius et, odisto eatur mi, 
cus enihilit di velent unt aut que venis ad ulpa parunt ut a eostis ut re istem facerumque magnatium 
landam acest, occullit queest, occullit que Um ea dolorrume plignis verum ium nobitatem quatur? 

Úřad	městyse	Pozořice
Na	Městečku	14
664	07	Pozořice

IČO:	00282375,	DIČ:	CZ00282375
ID	datové	schránky:	ysfbvvi
Č.	účtu:	xx-xxxxxxx/xxxx

pozorice@pozorice.cz
T.:	123	456	789
www.pozorice.cz

5.1 
Ukázky aplikací  
vizuálního stylu

Stránka zobrazuje různé materiály a aplikace, 
které demonstrují správné použití vizuálního 
stylu městysu Pozořice.Vedle správného použití 
logotypu je zásadní dodržování barevnosti 
a typografie.

Ing. Aleš Krč
starosta

Na	Městečku	14
664	07	 Pozořice
+420	724	186	156
starosta@pozorice.cz
pozorice.cz

Úřad městyse Pozořice
kancelář	starosty

Nadpis do 
tří delších 
řádků

Nadpis do 
dvou řádků
Doplňkový podnadpis
na dva řádky

Úřad	městyse	Pozořice
Na	Městečku	14
664	07	 Pozořice
pozorice.cz



Vizuální styl

30Městys Pozořice — Grafický manuál

5.2 
Prvky vizuálního stylu

Základními prvky vizuálního stylu jsou 
značka (A), barevnost (B), písmo (C), symbol 
(D) a štítky (E). Jednotlivé součásti se variabilně 
kombinují dle potřeby konkrétních formátů 
a materiálů, a dodávají tak vizuálnímu stylu 
městysu nezaměnitelný ráz.Aa Bb Cc

123 *

A) značka

B) barevnost

C) písmo	

D) symbol

E) štítky
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5.3 
Grafické štítky

Základním kamenem pro tvorbu doplňkového 
vizuálního stylu jsou grafické štítky. Pomocí 
nich skládáme pestré mozaiky (pozadí plakátů, 
doprovodné ilustrace). 

Barevnost štítků není pevně daná — lze využít 
celou barevnou škálu definovanou v kapitole 
3.3 Doporučené barevné kombinace.

Na následujicích stránkách jsou znázorněny 
příklady užití těchto grafických štítků. 
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5.4 
Grafická mozaika 
na pozadí

Pomocí štítků můžeme skládat pestré mozaiky, 
které slouží jako pozadí pro externí komunikaci 
(plakáty akcí, letáky, knížky). Pokud slouží 
mozaika jako pozadí pro text, vždy se skládá 
maximálně ze třech objektů + barvy na pozadí. 
Výběr kombinací tvarů a barev záleží na typu 
komunikace a formátu. Vybrané barvy lze mezi 
sebou libovolně kombinovat. Je však důležité 
zachovat dobrý kontrast a čitelnost textu.

V závislosti na účelu aplikace, je vhodné pro lepší 
čitelnost přizpůsobit měřítko mozaiky. Platí, že 
čím větší měřítko, tím lepší čitelnost textu.

2022
15.30 NS Orelská chasa vod Pozořic

a DNS Orlík slaví 10 let!
Skautské středisko Pozořice
slavnostní předání ocenění

17.30 Kašpárek v rohlíku — bejbypunk

19.30 Ukulele Orchestra jako Brno

21.30 Vertex

Předprodej vstupenek od: 23. 8. na podatelně radnice v Pozořicích
a v pekárně Kulhánek a Drápal na Městečku v Pozořicích
V průběhu akce tvořivé workshopy pro malé i velké
Vstupné dospělí: 150 Kč v předprodeji, 200 Kč na místě, 
děti do 18 let zdarma, senioři 150 Kč 

5. září od 14.00 U fotbalového hřiště

Hlavní
pořadatel Sponzoři

2022
15.30 NS Orelská chasa vod Pozořic

a DNS Orlík slaví 10 let!
Skautské středisko Pozořice
slavnostní předání ocenění

17.30 Kašpárek v rohlíku — bejbypunk

19.30 Ukulele Orchestra jako Brno

21.30 Vertex

Předprodej vstupenek od: 23. 8. na podatelně radnice v Pozořicích
a v pekárně Kulhánek a Drápal na Městečku v Pozořicích
V průběhu akce tvořivé workshopy pro malé i velké
Vstupné dospělí: 150 Kč v předprodeji, 200 Kč na místě, 
děti do 18 let zdarma, senioři 150 Kč 

5. září od 14.00 U fotbalového hřiště

Hlavní
pořadatel Sponzoři
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5.5 
Grafická mozaika 
jako ilustrace

V případě, že používáme mozaiku jako ilustraci 
bez textu, je možné při jejím návrhu využít více 
tvarů a barev. 

V rámci balíčku s grafickými výstupy byla 
vytvořena jedna základní mozaika, kterou lze 
otáčet, zrcadlit a zvětšovat. Tím lze jednoduše 
vytvářet nové ilustrace.
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5.6 
Štítky se značkou

Do grafických štítků můžeme umisťovat 
samotnou značku městyse. Uplatnění naleznou 
například jako samolepky, či jako součást velké 
grafické mozaiky. Doporučujeme barevnost 
kombinovat dle kapitoly 3.3 Doporučené barevné 
kombinace.

Pozor: tato varianta je určena pouze pro externí 
komunikaci — není možné tuto rozšířenou 
variantu používat na oficiálních listinách 
městysu.
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5.7 
Štítky s nápisy

Pro účely velké grafické mozaiky 
můžeme vytvářet další nápisy (například 
hlášky, názvy památek, významných 
osobností) a umisťovat je do štítků.

Dělňák
Kostel 

Nanebevzetí 
panny Marie

František
Neužil

Pozořický
špacírek ŠmigulaHrdý 

Pozorák!

Pozořice
+Jezera

Pozor
Pozořičtí!

Jezerský 
slámový 
betlém
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5.8 
Štítky s nápisy
tvorba nápisů

Při tvorbě nových štítků je potřeba dodržovat 
správné umístění nápisu. Zarovnáváme 
jej vždy na střed s dostatečnými okraji 
kolem nápisu (cca 20 % šířky nápisu).František

Neužil

100	%20	% 20	%

20	%

20	%

➀	 GT	Alpina	Medium
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5.9 
Velká grafická mozaika 
s textem

Slouží k potisku velkých ploch (např. venkovní 
banery, potisk informačních stánků). Tento typ 
mozaiky není vhodné používat na menší ploše ani 
jako pozadí pro textové sdělení. Funguje hlavně 
jako dekorativní prvek. 



6. Merkantilní tiskoviny
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6.1 
Vizitka

Vizitky jsou reprezentativní součástí komunikace 
městysu. Vizitky mají formát 85 × 55 mm. 
Přední strana obsahuje městský znak a text 
v černé barvě. Webová adresa je zvýrazněna 
červenou barvou. Zadní strana obsahuje značku 
v negativním (bílém) provedení na podkladu 
v základní červené barvě. 

Vizitky doporučujeme tisknout v profesionální 
tiskárně na kvalitní nenatíraný a nestrukturovaný 
papír (např. Munken Kristall 300—400 g/m2).

Ing. Aleš Krč
starosta

Na	Městečku	14
664	07	 Pozořice
+420	724	186	156
starosta@pozorice.cz
pozorice.cz

Úřad městyse Pozořice
kancelář	starosty

Přední strana5

5

5

5

20

Zadní strana

➀

➂

➃

➄

➁

➀	 Základní	logo	—	šířka	40	mm	(80	%)

➁	 Městský	znak	—	šířka	12	mm

➂	 Inter	Bold	8	/	10	b.,	červená

➃	 Inter	Regular	8	/	10	b.,	černá

➄	 Inter	Regular	8	/	10	b.,	červená
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6.2 
Hlavičkový papír
úřad městyse

Hlavičkový papír formátu A4 obsahuje základní 
značku Pozořic ve 100% velikosti a zápatí 
s erbem a kontaktními informacemi v černé 
barvě. Webová adresa je zvýrazněna červenou 
barvou. Text se vyplňuje do šablony v textovém 
editoru. Následně se tiskne ideálně na 
předtištěný papír.

Text se do šablon MS Word vyplňuje doplňkovým 
písmem Arial, velikosti 9 b, proklad 11 b a je 
zarovnáván na levý praporek. 

250 21075 185

20

10

1/2

Minctaqu idelectorit, venis int dentis mo voloribus abo. Bitat fuga. Omniminis veliquatem quistota ped 
esci blam ipsam rae ipiciet dolor sam, quodicatur, odictio nsendae deliti dolorehenis dis dolliquodi 
ipsanihic temolorernam hil incilla borenis que volles nectus ea consequi consed eosseque sum que 
sitae dolorestem eosam iderruptatur aute sus exero mo quis voluptatis alique et maximag natureria 
voluptiam, offi ci sit, nihit la sincienimus.

Cia comnihicia voluptatium, siti velit il isint volupta essimus evellorrum quodigenim qui tem etum et 
restem core net omnis ut utem quatus, sitiur? Secum que ne cum acius. Erit, quam et ea delluptatur 
moluptur? Iquatus. Facerrum fugiam restist ruptiat uremporemo ommoluptat prae nonsequi odionse 
quodis quis inveles sedite pore eum ulpa voluptus et, sa porerum aut aborum experuntur? Vitatas 
perchictur, qui custrum eature odigendanto blanimus.

Ratur, odi int optae nit, ut rem audam, sectem eum que precaborae. Mus am volor apicate eniet abo. 
Imusdae cturiat et voluptatquae quo milias perum consequi derum ut aut vel ea dolorecusam res ven-
dit, ulpa con eum et eum invelestis ipidunt urenimus sit es et verro doluptia dolupti re, omnimus simo-
dit eum volestrum que nonsequis sus. Vid que molorenda dunt. Iberia deliquo intincipsam raectem qui 
quo quas doluptatet occus. Modigen dicienem a si tecuscidus. Derio. Sequae is est, est utet rem qui 
conet voluptat inia quas rem aut exerchil et dis aces explit plab incid maximin con porero volendandi 
tem explic tem quam ipist essusam lab intiorae aut ut aut et in exped quodi dit, sinisquis in endit modis 
cus volessitas eos alit represtis ant quist od que dis et et doluptia quas aliqui ipitem quiscid esenihicia 
consect ecepudaeped qui audae nobisquunt optaspe recatur aut ipsuntorio quo odis min nonsequi 
berspero init enda nonsenis quias ut harum qui bea dest quaecus ipsam que de consendionet ant 
alibus et aute viducit quatur, ut ommolent litinusto offi ci sum cum vel mincimo lorerci simin cuptios es 
abor as sedit volluptia nobissit et fuga. Itatata dolupta tissime cones quam, conse voles dolora com-
molo rerchit et re inctesti te eos necte voloreres sit, opta volum aute repe doles ea ne aut audam hiciis 
sandis nobit eum dolupta tenisin none sunt laccaepel molupta tatur, cuptatemo quatur aute minulpa 
ribusam, consediatur minia volor autempe rcipsaperum eumenisint, aut quae natas quo berupit atiume 
eaquias dellorro tem rendios imustis dolorum dolor aut quae conseditame eosa quam earciet doles 
sendi dolore volorro blabore mperfer uptatqui vel eium earcient quiati bernam, ipienitem autenia volup-
ta dit autendit ab ipsaepudis conse cum fuga. Odit mi, offi c torum litem et magnis et, aditate lia venis 
vellabora peris estiae offi c to et ut prat.

Um ea dolorrume plignis verum ium nobitatem quatur? Delles il ipsam eos exerepudi to dolores sequid 
mollabo. Itatisque volupicidem. Nam solesequis ipitatis id ut aut quatur, cusda provit ratibus quam, 
ipsunt maximin vendaerume velendam iume aut quaturibus recus, quaessitiis molor sum suntius et, 
odisto eatur mi, cus enihilit di velent unt aut que venis ad ulpa parunt ut a eostis ut re istem face-
rumque magnatium landam acest, occullit que Um ea dolorrume plignis verum ium nobitatem quatur? 
Delles il ipsam eos exerepudi to dolores sequid mollabo. Itatisque volupicidem. Nam solesequis ipitatis 
id ut aut quatur, cusda provit ratibus quam, ipsunt maximin vendaerume velendam iume aut quaturi-
bus recus, quaessitiis molor sum suntius et, odisto eatur mi, cus enihilit di velent unt aut que venis ad 
ulpa parunt ut a eostis ut re istem facerumque magnatium landam acest, occullit que Um ea dolorrume 
plignis verum ium nobitatem quatur? Delles il ipsam eos exerepudi to dolores sequid mollabo. Ita-
tisque volupicidem. Nam solesequis ipitatis id ut aut quatur, cusda provit ratibus quam, ipsunt maximin 
vendaerume velendam iume aut quaturibus recus, quaessitiis molor sum suntius et, odisto eatur mi, 
cus enihilit di velent unt aut que venis ad ulpa parunt ut a eostis ut re istem facerumque magnatium 
landam acest, occullit queest, occullit que Um ea dolorrume plignis verum ium nobitatem quatur? 

Úřad	městyse	Pozořice
Na	Městečku	14
664	07	Pozořice

IČO:	00282375,	DIČ:	CZ00282375
ID	datové	schránky:	ysfbvvi
Č.	účtu:	xx-xxxxxxx/xxxx

pozorice@pozorice.cz
T.:	123	456	789
www.pozorice.cz

10

60

255

270

287

297 10 10

➀	 Základní	logo	—	šířka	50	mm	(100	%)

➁	 Městský	znak	—	šířka	15	mm

➂	 Arial	Regular	10	/	12	b.,	černá

➃	 Inter	Regular	8	/	10	b.,	červená

➄	 Inter	Regular	8	/	10	b.,	červená

➅	 Arial	Regular	6	/	10	b.,	černá

➀

➁

➃ ➅➄

➂
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6.3 
Hlavičkový papír 
s okénkem adresáta
úřad městyse 

Hlavičkový papír formátu A4 obsahuje základní 
značku Pozořic ve 100% velikosti a zápatí 
s erbem a kontaktními informacemi v černé 
barvě. Webová adresa je zvýrazněna červenou 
barvou. Text se vyplňuje do šablony v textovém 
editoru. Následně se tiskne ideálně na 
předtištěný papír.

Text se do šablon MS Word vyplňuje doplňkovým 
písmem Arial, velikosti 9 b, proklad 11 b a je 
zarovnáván na levý praporek. 

250 2109775 118 185

20

37

10

Minctaqu idelectorit, venis int dentis mo voloribus abo. Bitat fuga. Omniminis veliquatem quistota ped 
esci blam ipsam rae ipiciet dolor sam, quodicatur, odictio nsendae deliti dolorehenis dis dolliquodi 
ipsanihic temolorernam hil incilla borenis que volles nectus ea consequi consed eosseque sum que 
sitae dolorestem eosam iderruptatur aute sus exero mo quis voluptatis alique et maximag natureria 
voluptiam, offi ci sit, nihit la sincienimus.

Cia comnihicia voluptatium, siti velit il isint volupta essimus evellorrum quodigenim qui tem etum et 
restem core net omnis ut utem quatus, sitiur? Secum que ne cum acius. Erit, quam et ea delluptatur 
moluptur? Iquatus. Facerrum fugiam restist ruptiat uremporemo ommoluptat prae nonsequi odionse 
quodis quis inveles sedite pore eum ulpa voluptus et, sa porerum aut aborum experuntur? Vitatas 
perchictur, qui custrum eature odigendanto blanimus.

Ratur, odi int optae nit, ut rem audam, sectem eum que precaborae. Mus am volor apicate eniet abo. 
Imusdae cturiat et voluptatquae quo milias perum consequi derum ut aut vel ea dolorecusam res ven-
dit, ulpa con eum et eum invelestis ipidunt urenimus sit es et verro doluptia dolupti re, omnimus simo-
dit eum volestrum que nonsequis sus. Vid que molorenda dunt. Iberia deliquo intincipsam raectem qui 
quo quas doluptatet occus. Modigen dicienem a si tecuscidus. Derio. Sequae is est, est utet rem qui 
conet voluptat inia quas rem aut exerchil et dis aces explit plab incid maximin con porero volendandi 
tem explic tem quam ipist essusam lab intiorae aut ut aut et in exped quodi dit, sinisquis in endit modis 
cus volessitas eos alit represtis ant quist od que dis et et doluptia quas aliqui ipitem quiscid esenihicia 
consect ecepudaeped qui audae nobisquunt optaspe recatur aut ipsuntorio quo odis min nonsequi 
berspero init enda nonsenis quias ut harum qui bea dest quaecus ipsam que de consendionet ant 
alibus et aute viducit quatur, ut ommolent litinusto offi ci sum cum vel mincimo lorerci simin cuptios es 
abor as sedit volluptia nobissit et fuga. Itatata dolupta tissime cones quam, conse voles dolora com-
molo rerchit et re inctesti te eos necte voloreres sit, opta volum aute repe doles ea ne aut audam hiciis 
sandis nobit eum dolupta tenisin none sunt laccaepel molupta tatur, cuptatemo quatur aute minulpa 
ribusam, consediatur minia volor autempe rcipsaperum eumenisint, aut quae natas quo berupit atiume 
eaquias dellorro tem rendios imustis dolorum dolor aut quae conseditame eosa quam earciet doles 
sendi dolore volorro blabore mperfer uptatqui vel eium earcient quiati bernam, ipienitem autenia volup-
ta dit autendit ab ipsaepudis conse cum fuga. Odit mi, offi c torum litem et magnis et, aditate lia venis 

Oslovení
Titul, Jméno Příjmení
Ulice 123
PSČ  Město

V Pozořicích dne xx. xx. xxxx
Spisová značka: xxxxxxxxxxx
Číslo jednací: xxxxxxxx
Vaše číslo jednací: xxxxxxx

Vyřizuje: xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Tel.: +420 xxx xxx xxx
E-mail: xxxxxx@xxxxxx.xx

1/2

Úřad	městyse	Pozořice
Na	Městečku	14
664	07	Pozořice

IČO:	00282375,	DIČ:	CZ00282375
ID	datové	schránky:	ysfbvvi
Č.	účtu:	xx-xxxxxxx/xxxx

pozorice@pozorice.cz
T.:	123	456	789
www.pozorice.cz
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➀

➁

➃

➂

➀	 Základní	logo	—	šířka	50	mm	(100	%)

➁	 Městský	znak	—	šířka	15	mm

➂	 Arial	Regular	10	/	12	b.,	černá

➃	 Inter	Regular	8	/	10	b.,	červená

➄	 Inter	Regular	8	/	10	b.,	červená

➅	 Arial	Regular	6	/	10	b.,	černá

➅➄
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6.4 
Hlavičkový papír
městys

Hlavičkový papír formátu A4 obsahuje základní 
značku Pozořic ve 100% velikosti a zápatí 
s erbem a kontaktními informacemi v černé 
barvě. Webová adresa je zvýrazněna červenou 
barvou. Text se vyplňuje do šablony v textovém 
editoru. Následně se tiskne ideálně na 
předtištěný papír.

Text se do šablon MS Word vyplňuje doplňkovým 
písmem Arial, velikosti 9 b, proklad 11 b a je 
zarovnáván na levý praporek. 
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Minctaqu idelectorit, venis int dentis mo voloribus abo. Bitat fuga. Omniminis veliquatem quistota ped 
esci blam ipsam rae ipiciet dolor sam, quodicatur, odictio nsendae deliti dolorehenis dis dolliquodi 
ipsanihic temolorernam hil incilla borenis que volles nectus ea consequi consed eosseque sum que 
sitae dolorestem eosam iderruptatur aute sus exero mo quis voluptatis alique et maximag natureria 
voluptiam, offi ci sit, nihit la sincienimus.

Cia comnihicia voluptatium, siti velit il isint volupta essimus evellorrum quodigenim qui tem etum et 
restem core net omnis ut utem quatus, sitiur? Secum que ne cum acius. Erit, quam et ea delluptatur 
moluptur? Iquatus. Facerrum fugiam restist ruptiat uremporemo ommoluptat prae nonsequi odionse 
quodis quis inveles sedite pore eum ulpa voluptus et, sa porerum aut aborum experuntur? Vitatas 
perchictur, qui custrum eature odigendanto blanimus.

Ratur, odi int optae nit, ut rem audam, sectem eum que precaborae. Mus am volor apicate eniet abo. 
Imusdae cturiat et voluptatquae quo milias perum consequi derum ut aut vel ea dolorecusam res ven-
dit, ulpa con eum et eum invelestis ipidunt urenimus sit es et verro doluptia dolupti re, omnimus simo-
dit eum volestrum que nonsequis sus. Vid que molorenda dunt. Iberia deliquo intincipsam raectem qui 
quo quas doluptatet occus. Modigen dicienem a si tecuscidus. Derio. Sequae is est, est utet rem qui 
conet voluptat inia quas rem aut exerchil et dis aces explit plab incid maximin con porero volendandi 
tem explic tem quam ipist essusam lab intiorae aut ut aut et in exped quodi dit, sinisquis in endit modis 
cus volessitas eos alit represtis ant quist od que dis et et doluptia quas aliqui ipitem quiscid esenihicia 
consect ecepudaeped qui audae nobisquunt optaspe recatur aut ipsuntorio quo odis min nonsequi 
berspero init enda nonsenis quias ut harum qui bea dest quaecus ipsam que de consendionet ant 
alibus et aute viducit quatur, ut ommolent litinusto offi ci sum cum vel mincimo lorerci simin cuptios es 
abor as sedit volluptia nobissit et fuga. Itatata dolupta tissime cones quam, conse voles dolora com-
molo rerchit et re inctesti te eos necte voloreres sit, opta volum aute repe doles ea ne aut audam hiciis 
sandis nobit eum dolupta tenisin none sunt laccaepel molupta tatur, cuptatemo quatur aute minulpa 
ribusam, consediatur minia volor autempe rcipsaperum eumenisint, aut quae natas quo berupit atiume 
eaquias dellorro tem rendios imustis dolorum dolor aut quae conseditame eosa quam earciet doles 
sendi dolore volorro blabore mperfer uptatqui vel eium earcient quiati bernam, ipienitem autenia volup-
ta dit autendit ab ipsaepudis conse cum fuga. Odit mi, offi c torum litem et magnis et, aditate lia venis 
vellabora peris estiae offi c to et ut prat.

Um ea dolorrume plignis verum ium nobitatem quatur? Delles il ipsam eos exerepudi to dolores sequid 
mollabo. Itatisque volupicidem. Nam solesequis ipitatis id ut aut quatur, cusda provit ratibus quam, 
ipsunt maximin vendaerume velendam iume aut quaturibus recus, quaessitiis molor sum suntius et, 
odisto eatur mi, cus enihilit di velent unt aut que venis ad ulpa parunt ut a eostis ut re istem face-
rumque magnatium landam acest, occullit que Um ea dolorrume plignis verum ium nobitatem quatur? 
Delles il ipsam eos exerepudi to dolores sequid mollabo. Itatisque volupicidem. Nam solesequis ipitatis 
id ut aut quatur, cusda provit ratibus quam, ipsunt maximin vendaerume velendam iume aut quaturi-
bus recus, quaessitiis molor sum suntius et, odisto eatur mi, cus enihilit di velent unt aut que venis ad 
ulpa parunt ut a eostis ut re istem facerumque magnatium landam acest, occullit que Um ea dolorrume 
plignis verum ium nobitatem quatur? Delles il ipsam eos exerepudi to dolores sequid mollabo. Ita-
tisque volupicidem. Nam solesequis ipitatis id ut aut quatur, cusda provit ratibus quam, ipsunt maximin 
vendaerume velendam iume aut quaturibus recus, quaessitiis molor sum suntius et, odisto eatur mi, 
cus enihilit di velent unt aut que venis ad ulpa parunt ut a eostis ut re istem facerumque magnatium 
landam acest, occullit queest, occullit que Um ea dolorrume plignis verum ium nobitatem quatur? 

Městys	Pozořice
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➀	 Základní	logo	—	šířka	50	mm	(100	%)

➁	 Městský	znak	—	šířka	15	mm

➂	 Arial	Regular	10	/	12	b.,	černá

➃	 Inter	Regular	8	/	10	b.,	červená

➄	 Inter	Regular	8	/	10	b.,	červená

➅	 Arial	Regular	6	/	10	b.,	černá
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➄
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6.5 
Hlavičkový papír 
s okénkem adresáta
městys

Hlavičkový papír formátu A4 obsahuje základní 
značku Pozořic ve 100% velikosti a zápatí 
s erbem a kontaktními informacemi v černé 
barvě. Webová adresa je zvýrazněna červenou 
barvou. Text se vyplňuje do šablony v textovém 
editoru. Následně se tiskne ideálně na 
předtištěný papír.

Text se do šablon MS Word vyplňuje doplňkovým 
písmem Arial, velikosti 9 b, proklad 11 b a je 
zarovnáván na levý praporek. 
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Minctaqu idelectorit, venis int dentis mo voloribus abo. Bitat fuga. Omniminis veliquatem quistota ped 
esci blam ipsam rae ipiciet dolor sam, quodicatur, odictio nsendae deliti dolorehenis dis dolliquodi 
ipsanihic temolorernam hil incilla borenis que volles nectus ea consequi consed eosseque sum que 
sitae dolorestem eosam iderruptatur aute sus exero mo quis voluptatis alique et maximag natureria 
voluptiam, offi ci sit, nihit la sincienimus.

Cia comnihicia voluptatium, siti velit il isint volupta essimus evellorrum quodigenim qui tem etum et 
restem core net omnis ut utem quatus, sitiur? Secum que ne cum acius. Erit, quam et ea delluptatur 
moluptur? Iquatus. Facerrum fugiam restist ruptiat uremporemo ommoluptat prae nonsequi odionse 
quodis quis inveles sedite pore eum ulpa voluptus et, sa porerum aut aborum experuntur? Vitatas 
perchictur, qui custrum eature odigendanto blanimus.

Ratur, odi int optae nit, ut rem audam, sectem eum que precaborae. Mus am volor apicate eniet abo. 
Imusdae cturiat et voluptatquae quo milias perum consequi derum ut aut vel ea dolorecusam res ven-
dit, ulpa con eum et eum invelestis ipidunt urenimus sit es et verro doluptia dolupti re, omnimus simo-
dit eum volestrum que nonsequis sus. Vid que molorenda dunt. Iberia deliquo intincipsam raectem qui 
quo quas doluptatet occus. Modigen dicienem a si tecuscidus. Derio. Sequae is est, est utet rem qui 
conet voluptat inia quas rem aut exerchil et dis aces explit plab incid maximin con porero volendandi 
tem explic tem quam ipist essusam lab intiorae aut ut aut et in exped quodi dit, sinisquis in endit modis 
cus volessitas eos alit represtis ant quist od que dis et et doluptia quas aliqui ipitem quiscid esenihicia 
consect ecepudaeped qui audae nobisquunt optaspe recatur aut ipsuntorio quo odis min nonsequi 
berspero init enda nonsenis quias ut harum qui bea dest quaecus ipsam que de consendionet ant 
alibus et aute viducit quatur, ut ommolent litinusto offi ci sum cum vel mincimo lorerci simin cuptios es 
abor as sedit volluptia nobissit et fuga. Itatata dolupta tissime cones quam, conse voles dolora com-
molo rerchit et re inctesti te eos necte voloreres sit, opta volum aute repe doles ea ne aut audam hiciis 
sandis nobit eum dolupta tenisin none sunt laccaepel molupta tatur, cuptatemo quatur aute minulpa 
ribusam, consediatur minia volor autempe rcipsaperum eumenisint, aut quae natas quo berupit atiume 
eaquias dellorro tem rendios imustis dolorum dolor aut quae conseditame eosa quam earciet doles 
sendi dolore volorro blabore mperfer uptatqui vel eium earcient quiati bernam, ipienitem autenia volup-
ta dit autendit ab ipsaepudis conse cum fuga. Odit mi, offi c torum litem et magnis et, aditate lia venis 

Oslovení
Titul, Jméno Příjmení
Ulice 123
PSČ  Město

V Pozořicích dne xx. xx. xxxx
Spisová značka: xxxxxxxxxxx
Číslo jednací: xxxxxxxx
Vaše číslo jednací: xxxxxxx

Vyřizuje: xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Tel.: +420 xxx xxx xxx
E-mail: xxxxxx@xxxxxx.xx
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➀	 Základní	logo	—	šířka	50	mm	(100	%)

➁	 Městský	znak	—	šířka	15	mm

➂	 Arial	Regular	10	/	12	b.,	černá

➃	 Inter	Regular	8	/	10	b.,	červená

➄	 Inter	Regular	8	/	10	b.,	červená

➅	 Arial	Regular	6	/	10	b.,	černá
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6.6 
E-mailový podpis

Veškerý text v e-mailové zprávě je vždy 
vyvedený fontem Arial zarovnaným doleva ve 
velikosti 12 b. V zápatí jsou uvedeny kontaktní 
údaje v černé barvě (dark mode — bílá barva) 
ve velikosti 10 b a základní varianta značky. 
Zápatí se odděluje od hlavního textu zprávy 
dvouřádkovou mezerou (2× enter), tyto údaje 
jsou nastaveny i pro automatické odpovědi.

Logo se umisťuje na konec ve velikosti 200 px 
na šířku.

Vážená paní xxx,

It et as adis explaut imagnitae nient quataspicto doluptatem intusda ndiciae pelicae erio. Oc-
cum, none pore andit modia nonetur sita corporeium laccull enihillit, sequaspis volupta tquatet 
prae iliqui alit doluptia non ped ut occati oditat delictam et, solore nus rerum, odit ipsunto tati-
ore re, se simi, suntorio. Ibust, eiur, qui te nest, aut la ea premporis ex et eicientem eos il ma 
evernam fugit, sunt lat ex eatque nis nobis acerias ma a cuptam vellatur sinvel mollese quidun-
tibera imilias pitam, oditi doloribusdam eatquistoria quunt volestia intures edionet aut ut labo. 

Optatem es que coreper rovidunt vendae nobit, tem ullecup tatem. Otatur sam voluptium, utem 
et voloreium rerum everfereptas dolorrovit inumet laut quos dist res iuntio. Erissit ibusam faciet 
venda enis quibero omnihic ipsumento ipician dandendae. Cat et quiasi solori qui ipsunt.
Facit que illuptatist hit hilla non pa quo ommos es im rerum ut porerat inctiam, sit ressed es et 
moluptat lates mint.

S pozdravem,

Tereza Jiráčková
místostarostka (radní)

Úřad městyse Pozořice
Na Městečku 14
664 07 Pozořice
+420 723 990 864
mistostarosta@pozorice.cz
pozorice.cz

200	px
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6.7 
Obálky

Pro veškerou korespondenci se používají obálky 
s jednotnou grafickou úpravou. Na obálku 
se umísťuje značka v základním provedení 
ve velikosti 40 mm. Kontaktní informace jsou 
vysázeny doplňkovým písmem ve velikosti 8 b.

Před objednávkou obálek s okénky ověřte, že 
umístění okénka vyhovuje zamyšlenému užití.

Potisk obálek se provádí ofsetovým tiskem na 
standardně vyráběné obálky.Úřad	městyse	Pozořice

Na	Městečku	14
664	07	 Pozořice
pozorice.cz
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➀	 Základní	logo	—	šířka	40	mm	(80	%)

➁	 Městský	znak	—	šířka	12	mm

➂	 Inter	Regular	8	/	10	b.,	černá

➃	 Inter	Regular	8	/	10	b.,	červená

➀

➁

➂

➃
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7.1 
Zpravodaj
titulka

Velikost jedné strany Pozořického zpravodaje 
je A5. Titulní strana obsahuje vždy název 
zpravodaje, titulní fotku, značku městysu 
a informace vztahující se k číslu vydání.

Pro sazbu je nutné používat zdrojový soubor 
zpravodaje s definovanými styly. Tyto definice je 
nutné respektovat.

Pozořický zpravodaj
4/2022
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7.2 
Zpravodaj
vnitřní strany

Velikost jedné strany Pozořického zpravodaje je 
A5. V záhlaví stran je název kategorie, v zápatí je 
umístěna paginace. Pro sazbu je nutné používat 
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. 

Sazba spolu s obrázky musí respektovat zrcadlo 
sazby. Šablona pro sazbu celého zpravodaje 
s předdefinovanými styly je přílohou manuálu.

f-plyny.	Označují	se	také	zkratkou
HFC.	Ty	nenarušují	ozonovou	vrstvu,
ale	podílí	se	na	oteplování	naší	planety.
Pokud	je	tedy	poškozen	chladící	okruh
chladničky,	jsou	vypouštěny	do	ovzdu-
ší.
Pro	chlazení	některých	chladniček
se	nově	používají	i přírodní	chladiva.
Ozonovou	vrstvu	nenarušují,	jsou	ale
buď	vysoce	hořlavé	nebo	jedovaté.
Odborníci	tvrdí,	že	celosvětově
má	neodborná	demontáž	chladicích
zařízení	ročně	na	svědomí	vznik	osmi
milionů	tun	ekvivalentu	CO2.	To	je
stejné	množství,	o jaké	se	postarají
roční	emise	šesti	milionů	aut.	Zhruba
stejný	počet	osobních	automobilů	jezdí
dnes	po	českých	silnicích.
Mějte	to	prosím	na	zřeteli,	když	váš
spotřebič	doslouží!	Nezasahujte	do	něj	
a kompletní	jej	bezplatně	odevzdejte.

Tereza Jiráčková
místostarostka městyse Pozořice

Třídění 
elektrospotřebičů
Češi	se	svým	přístupem	k třídění	odpa-
du	úspěšně	podílejí	na	celoevropském	
recyklačním	průmyslu,	významným	
způsobem	pomáhají	šetřit	přírodní	
zdroje	surovin	a přispívají	tak	k vyšší	
ochraně	životního	prostředí.	Jedním	
z palčivých	problémů,	který	bohu-
žel	neustále	řešíme,	je	kompletnost	
spotřebičů	předávaných	k recyklaci.	
Mnoho	z nich	obsahuje	nebezpečné	
látky,	které	při	neodborném	zacházení	
mohou	ohrozit	zdraví	a bezpečnost	lidí	
nebo	poškodit	životní	prostředí.	Zjed-
nodušeně	se	dá	říci,	že	kompletní	elek-
trozařízení	obsahuje:	•	hnací	část	(mo-
tor,	kompresor,	topné	těleso,	indukční	

či	mikrovlnný	zdroj,	apod.),	•	hnanou	
část	(např.	převodovka,	buben,	plotna,	
trouba,	fritovací	nádoba,	čerpadlo,	
chladicí	okruh),	•	nosnou	konstrukci	či	
plášť.	U chladicích	zařízení	představuje	
největší	riziko	neodborná	demontáž.	
Základní	funkci	–	chlazení	–	totiž	zajiš-
tují	látky,	které	mohou	z dlouhodobého	
hlediska	výrazně	poškozovat	životní	
prostředí,	ale	také	bezprostředně	ohro-
zit	lidské	zdraví.	

Freony nejsou jediný strašák 
Lednice	a mrazáky	plněné	freony	byly	
a stále	ještě	jsou	největším	strašákem.	
Nejen,	že	je	už	jejich	výroba	zaká-
zána:	nesmějí	se	už	ani	opravovat,	
pouze	odborně	likvidovat.	Freony	totiž	
narušují	ozonovou	vrstvu	a způsobují	
globální	oteplování.	Úbytek	ozonové	

3

Radnice

vrstvy	umožňuje	pronikání	UV	záření	na	
zemský	povrch.	To	má	dopad	na	po-
škození	očí,	ale	především	to	přispívá	
ke	vzniku	rakoviny	kůže.	Nebezpečné	
jsou	ale	i přímé	dopady	–	podrážení	
i poškození	dýchacích	cest,	očí	i kůže,	
vyšší	koncentrace	mají	negativní	vliv	na	
srdeční	činnost	a na	centrální	nervovou	
soustavu.	Ve	výrobě	je	nahradila	chla-
dicí	zařízení	plněná	takzvanými	f-plyny.	
Označují	se	také	zkratkou	HFC.	Ty	
nenarušují	ozonovou	vrstvu,	ale	podílí	
se	na	oteplování	naší	planety.	Pokud	je	
tedy	poškozen	chladící	okruh	chlad-
ničky,	jsou	vypouštěny	do	ovzduší.	Pro	
chlazení	některých	chladniček	se	nově	
používají	i přírodní	chladiva.	Ozonovou	
vrstvu	nenarušují,	jsou	ale	buď	vysoce	
hořlavé	nebo	jedovaté.	Odborníci	tvrdí,	
že	celosvětově	má	neodborná	demon-
táž	chladicích	zařízení	ročně	na	svědo-
mí	vznik	osmi	milionů	tun	ekvivalentu	
CO2.	To	je	stejné	množství,	o jaké	se	
postarají	roční	emise	šesti	milionů	aut.	
Zhruba	stejný	počet	osobních	auto-
mobilů	jezdí	dnes	po	českých	silnicích.	
Mějte	to	prosím	na	zřeteli,	když	váš	
spotřebič	doslouží!	Nezasahujte	do	něj	

a kompletní	jej	bezplatně	odevzdejte:	
•	na	vyznačeném	místě	zpětného	od-
běru,	•	přímo	v prodejnách	při	nákupu	
nového	spotřebiče,	•	na	sběrném	
dvoře	v Pozořicích	M	Tereza	Jiráčková	
místostarostka	městyse	Pozořice	

Záchrana lidského 
života 
Doplnění	V minulém	čísle	jsme	psa-
li	o záchraně	života	muže,	který	byl	
napaden	v říjnu	v autobusu	z Brna.	
Přímí	svědci	události	nás	upozornili,	že	
by	byla	škoda	zapomenout	na	mladého	
muže	Jendu	Ondráčka	z Pozořic,	který	
podle	pokynů	paní	doktorky	Pospíši-
lové	pohotově	poskytl	pomoc	raněné-
mu.	Chybu	tedy	napravujeme	a ještě	
jednou	děkujeme	všem,	kteří	se	tehdy	
podíleli	

3

Radnice
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7.3 
Zpravodaj
vnitřní strany — rozkres

Velikost jedné strany Pozořického zpravodaje je 
A5. V záhlaví stran je název kategorie, v zápatí je 
umístěna paginace. Pro sazbu je nutné používat 
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. 

Sazba spolu s obrázky musí respektovat zrcadlo 
sazby. Šablona pro sazbu celého zpravodaje 
s předdefinovanými styly je přílohou manuálu.

➀	 Nadpis	H1	—	GT	Alpina	Medium	15	/	20	b.,	červená

➁		 Nadpis	H2	—	Inter	Semibold	8,5	/	10,5	b.,	černá

➂	 Text	P1	—	Inter	Regular	8,5	/	10,5	b.,	černá

➃	 Kategorie,	paginace,	poznámky	—	Inter	Regular	8,5	/	10,5	b.,	červená

➀

➀

➁

➂

➃

➃
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7.4 
Leták

Leták je navržen na standardní velikost 
297 × 210 mm na šířku a přeložen na tři části.

Titulní strana letáků může být buď prázdná, 
s mozaikou, nebo fotkou. Při použití mozaiky se 
řídíme pravidly z kapitoly 5.5 Grafická mozaika 
jako ilustrace. Dále je na titulní straně umístěno 
logo. Pro správný výběr barevné varianty slouží 
kapitola 3.3 Doporučené barevné kombinace.

Grafická úprava vnitřních stran je šíří sloupců 
a velikostí fotografií přizpůsobena konkrétnímu 
obsahu. Sloupce jsou sázeny vždy na levý 
prapor.

Nadpis do 
tří delších 
řádků
Doplňkový podnadpis
na dva řádky

fotografie, ilustrace

Nadpis do 
tří delších 
řádků

Nadpis do 
dvou řádků
Doplňkový podnadpis
na dva řádky

Duciatusda	si	sundus	qui	nim	haritatatem	quatur	aut	
ex	et	enis	doluptam,	sumquasin	rerspic	ipsundipidio	
to	illuptam,	solupta	porestis	ditati	nis	eos	molorum	
voluptat.

Onsed	ea	sita	quat	fugiatus,	ut	que	poreper	epu-
dion	seditatur	assedit	ex	et,	imil	maximpore	od	quis	
doluptium	nem	laborep	eriaecus	moluptatur?	Sequi	
nonsequaerro	dolestiberro	commo	et	la	si	ipissust	a	
escienimos	mi,	quasitio.	Ut	exped	mos	eniatiureium	
ipicium	haria	vitio	moluptamus	ese	magnam	ex	ea	
iuntotasint,	ut	eicipsuntur	rem	re,	corem.	Itatur	min-
ctae	persped	que	et,	sam	expland	aesequu	ntotassit	
hil	ma	destibusa	vitasincia	vene	dolore	quae	nece-
pero	vel	expla	sit	pera	cus	dem.	Et	il	isintia	tectatur,	

te	et	volo	es	ellum	illupit	aci	offic	totatem	ratempos	
acepell	aborum	faceptatur,	sent	archil	iur,	coria	ex	
es	nos	perferum	ersperspit	doluptaquam	faccus	
moluptae	dolorem	quo	et	qui	siminum	in	prat	id	ut	
volum	re	consequis	voluptam	exerrquae	niaturio	mi,	
quaeresti	dolupta	turitiu	mquate	ad	eturitasit	quis	et	
oditiunt	resedias	dolut	perum	est	lam,	omnientur?

Tempostr
Di	bearum	autaspid	quam,	optatur	aut	et	que	mo-
sande	licium	et	et	voluptate	omni	te	prem	inctore	
nihille	ntincte	mporate	mpostores	sectate	si	culpa-
rumquae	perchic	tota	natur	aliciis	int	prendeb	iscilit	
quae	maio	ipsae.	Lesse	voluptatem	venisci	tiossed	
moditae	ctatiuntota	ipsum	videllorest,	sum	dolut	
expligendel	moluptae	porepel	icabore	expliqui	cum	
il	elluptat	qui	ut	quam	quaspiet	qui	dolo	qui	odite	
elecerferum	fugit,	et	occus	dolupta	doloreped	quis	
pore,	sum	et	latem	archici	atquid	mendel	moluptae	
porepel	icabore	expliqui	cum	il	elluptat	qui	ut	quam	
quaspiet	qui	dolo	qui	odit,	sum	et	latem	archici	
atquid	magnam,	ulpa	volorem	voloratium	quunt	ut	
experorem.	Ut	am	ipsam,	quisim	isseces	senimpo	
rehenditios	mo	to	maximusam	nonseri	tatiur?

Oluptatem	sint	eliquam	none	la	vellaborum	iurisci	
psandip	sumqui	voluptatem	qui	volupta	tionseq	

Offi  c tenisitatust: 
estem inihitem 
laut quiderum id 
quidestem

Tempostr undisquis dolores equissu 
sandam officit, corepro il ea nos 
dolorem laccatur voluptu

mquate	ad	eturitasit	quis	et	oditiunt	resedias	dolut	
perum	est	lam,	omnientur?

Oluptatem
Di	bearum	autaspid	quam,	optatur	aut	et	que	mo-
sande	licium	et	et	voluptate	omni	te	prem	inctore	
nihille	ntincte	mporate	mpostores	sectate	si	culpa-
rumquae	perchic	tota	natur	aliciis	int	prendeb	iscilit	
quae	maio	ipsae.	Lesse	voluptatem	venisci	tiossed	
moditae	ctatiuntota	ipsum	videllorest,	sum	dolut	
expligendel	moluptae	porepel	icabore	expliqui	cum	
il	elluptat	qui	ut	quam	quaspiet	qui	dolo	qui	odite	
elecerferum	fugit,	et	occus	dolupta	doloreped	quis	
pore,	sum	et	latem	archici	atquid	magnam,	ulpa	vo-
lorem	voloratium	quunt	ut	experorem.	Ut	am	ipsam,	
quisim	isseces	senimpo	rehenditios	mo	to	maxi-
musam	nonseri	tatiur?

Oluptatem	sint	eliquam	none	la	vellaborum	iurisci	
psandip	sumqui	voluptatem	qui	volupta	tionsequunt	
mostem	dolo	qui	repuda	id	exerio.	Onsed	ea	sita	
quat	fugiatus,	ut	que	poreper	epudion	seditatur	
assedit	ex	et,	imil	maximpore	volupeturitasit	quis	et	
oditiunt	resedias	dolut	perum

10

10

10

10

10

10

➀	 Základní	logo	—	šířka	40	mm	(80	%)

➁		 Nadpis	H1	—	GT	Alpina	Medium	36	/	40	b.,	červená

➂	 Nadpis	H2	—	GT	Alpina	Medium	36	/	40	b.,	červená

➃	 Nadpis	H3	—	Inter	Medium	14	/	16	b.,	černá

➄	 Nadpis	H4	(perex)	—	Inter	Semibold	12	/	16	b.,	černá/červená

➅	 Text	P1	—	Inter	Regular	9	/	12	b.,	černá

➀

➁

➂

➃

➃

➅
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7.5 
Plakát

Pozadí plakátu se řídí pravidly 5.4 Grafická 
mozaika na pozadí. Vždy je nutné brát v potaz 
typ akce a přizpůsobit tak výběr barev a tvarů.

Velikost okraje je dána formátem (v náhledu 
pracujeme s formátem A4):

ۆ  Okraj formátu A5: 10 mm
ۆ  Okraj formátu A4 — A3: 15 mm
ۆ  Okraj formátu A2 — A1: 30 mm

Bílá lišta pro umístění log pořadatele a sponzorů 
má pak dvojnásobnou velikost pro daný formát.

2022
15.30 NS Orelská chasa vod Pozořic

a DNS Orlík slaví 10 let!
Skautské středisko Pozořice
slavnostní předání ocenění

17.30 Kašpárek v rohlíku — bejbypunk

19.30 Ukulele Orchestra jako Brno

21.30 Vertex

Předprodej vstupenek od: 23. 8. na podatelně radnice v Pozořicích
a v pekárně Kulhánek a Drápal na Městečku v Pozořicích
V průběhu akce tvořivé workshopy pro malé i velké
Vstupné dospělí: 150 Kč v předprodeji, 200 Kč na místě, 
děti do 18 let zdarma, senioři 150 Kč 

5. září od 14.00 U fotbalového hřiště

Hlavní
pořadatel Sponzoři

2022
15.30 NS Orelská chasa vod Pozořic

a DNS Orlík slaví 10 let!
Skautské středisko Pozořice
slavnostní předání ocenění

17.30 Kašpárek v rohlíku — bejbypunk

19.30 Ukulele Orchestra jako Brno

21.30 Vertex

Předprodej vstupenek od: 23. 8. na podatelně radnice v Pozořicích
a v pekárně Kulhánek a Drápal na Městečku v Pozořicích
V průběhu akce tvořivé workshopy pro malé i velké
Vstupné dospělí: 150 Kč v předprodeji, 200 Kč na místě, 
děti do 18 let zdarma, senioři 150 Kč 

5. září od 14.00 U fotbalového hřiště

Hlavní
pořadatel Sponzoři

2022
15.30 NS Orelská chasa vod Pozořic

a DNS Orlík slaví 10 let!
Skautské středisko Pozořice
slavnostní předání ocenění

17.30 Kašpárek v rohlíku — bejbypunk

19.30 Ukulele Orchestra jako Brno

21.30 Vertex

Předprodej vstupenek od: 23. 8. na podatelně radnice v Pozořicích
a v pekárně Kulhánek a Drápal na Městečku v Pozořicích
V průběhu akce tvořivé workshopy pro malé i velké
Vstupné dospělí: 150 Kč v předprodeji, 200 Kč na místě, 
děti do 18 let zdarma, senioři 150 Kč 

5. září od 14.00 U fotbalového hřiště

Hlavní
pořadatel Sponzoři

15 15

30

15
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7.6 
Pozvánka
tištěná

Pozvánka DL slouží k osobnímu pozvání na 
událost městyse. Karta obsahuje záhlaví 
s kontaktními informacemi, hlavní sdělení, zápatí 
s logem a znakem, prázdné místo na jméno 
a příjmení zvané osoby. Jméno a příjmení píšeme 
ručně tenkým černým perem.

Mozaika na zadní straně se řídí pravidly 
5.5 Grafická mozaika jako ilustrace. Vždy je nutné 
brát v potaz vyznění akce a přizpůsobit tak výběr 
barev a tvarů.

Doporučujeme pozvánky tisknout v profesionální 
tiskárně na kvalitní nenatíraný a nestrukturovaný 
papír (např. Munken Kristall, 300—400 g/m2).

Městys Pozořice si vás dovoluje pozvat na

Slavnostní zahájení 
vánoční sezóny

Molo	quiandandunt	volorest,	officie	niscipsam	dolorro	renducia	iminverenti	
optam,	ut	dolenih	iligend	itaspedit,	cum	rerum	ditaquiae	ipid	esercium	cuptati-
orro	estiat	optatincia	que	res	mil	il	maxim	sam	sus	porit	re,	ullia	porrorp	orissin	
rerumet	intedit,	cum	rerum	ditaquiae	ipid	esercium	cuptatiorro	estiat	optatincia	
que	res	mil	il	maxim	sam	sus	porit	re,	ullia	porrorp	orissin	rerumet	int

Městys	Pozořice
Na	Městečku	14
664	07	Pozořice

+420	608	114	652
komunikace@pozorice.cz

dne 1. prosince od 16.30 v kostele Nanebevzetí Panny Marie Titul	Jméno	Příjmení
funkční	zařazení

89

99

10

10 150 200 210

➀	 Základní	logo	—	šířka	35	mm	(70	%)

➁		 Nadpis	H1	—	GT	Alpina	Medium	30	/	32	b.,	červená

➂	 Nadpis	H2	—	Inter	Medium	11	/	13	b.,	červená/černá

➃	 Text	P1	—	Inter	Regular	8	/	10	b.,	červená/černá

➀

➁

➂

➂

➃

➃

➃
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7.7 
Pozvánka
digitální

Pozvánka v digitálním formátu se řídí stejnými 
pravidly jako v případě pozvánky tištěné, 
obsahuje však jen jednu stranu. Grafická mozaika 
je ve zjednodušené podobě umístěna do záhlaví.

Městys Pozořice si vás dovoluje pozvat na

Slavnostní zahájení 
vánoční sezóny

Molo	quiandandunt	volorest,	officie	niscipsam	dolorro	renducia	iminverenti	
optam,	ut	dolenih	iligend	itaspedit,	cum	rerum	ditaquiae	ipid	esercium	cuptati-
orro	estiat	optatincia	que	res	mil	il	maxim	sam	sus	porit	re,	ullia	porrorp	orissin	
rerumet	intedit,	cum	rerum	ditaquiae	ipid	esercium	cuptatiorro	estiat	optatincia	
que	res	mil	il	maxim	sam	sus	porit	re,	ullia	porrorp	orissin	rerumet	int

Městys	Pozořice
Na	Městečku	14
664	07	Pozořice

+420	608	114	652
komunikace@pozorice.cz

dne 1. prosince od 16.30 v kostele Nanebevzetí Panny Marie
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7.8 
Sociální sítě

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 GT Alpina, text 
je zarovnán na střed. Jsou doplněny buď značkou 
městyse Pozořice a nebo zástupným symbolem.

Obrazové příspěvky obsahují fotografii, vpravo 
je umístěn symbol, v levé části je výřez štítku, do 
kterého se umisťuje text. Nadpisy se sází písmem 
GT Alpina, doprovodné texty pak písmem Inter.

U nás 
v Pozořicích

Vánoční 
 koncert

21. 12. 2022
v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie

Městský úřad 
bude 16. 10.

z technických 
důvodů uzavřen

Městský úřad bude 16. 10.
z technických důvodů 

uzavřen

➀	 Úvodní	grafika	na	Facebooku	

➁		 Profilovka	v kruhovém	formátu

➂	 Grafika	události	s fotkou

➃	 Příspěvek	textový	—	obdélníkový

➄	 Příspěvek	textový	—	čtvercový	se	symbolem

➀

➁

➂

➃ ➄
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7.9 
Newsletter

Grafické ztvárnění newsletteru si klade za cíl 
jednoduchost, přehlednost a snadnou orientaci 
uživatele. V grafické úpravě newsletteru je 
doporučeno používat béžovou barvu jako pozadí 
( 2.1 Doplňkové barevnost), využívá se fixní 
dvousloupcový layout o celkové šířce 600 px. 

Nadpis události
Molo quiandandunt volorest, officie niscipsam dolorro renducia iminverenti optam, ut 
dolenih iligend itaspedit, cum rerum ditaquiae ipid esercium cuptatiorro estiat opta-
tincia que res mil il maxim sam sus porit re, ullia porrorp orissin rerumet intedit, cum 
rerum ditaquiae ipid esercium cuptatiorro estiat optatincia que res mil il maxim sam sus 
porit re, ullia porrorp orissin rerumet int Molo quiandandunt volorest, officie niscipsam 
dolorro renducia iminverenti optam, ut dolenih iligend itaspedit, cum rerum ditaquiae 
ipid esercium cupta

Přečtěte si více

Nenechte si ujít
Molo quiandandunt volorest, officie niscipsam dolorro renducia iminverenti optam, 
ut dolenih iligend itaspedit.

Název akce  1. 1. 2023 Místo konání

Název akce  1. 1. 2023 Místo konání

Název akce  1. 1. 2023 Místo konání

Název akce  1. 1. 2023 Místo konání

Molo quiandandunt volorest, officie niscipsam dolorro renducia iminverenti optam, ut dolenih iligend itaspedit. Molo quiandandunt volorest, 
officie niscipsam dolorro renducia iminverenti optam, ut dolenih iligend itaspedit.

Nadpis události
Molo quiandandunt volorest, officie 
niscipsam dolorro renducia iminveren-
ti optam, ut dolenih iligend itaspedit, 
cum rerum ditaquiae ipid esercium 
cuptatiorro estiat optatincia que res mil 
il maxim.

Přečtěte si více

Nadpis události
Molo quiandandunt volorest, officie 
niscipsam dolorro renducia iminveren-
ti optam, ut dolenih iligend itaspedit, 
cum rerum ditaquiae ipid esercium 
cuptatiorro estiat optatincia que res mil 
il maxim.

Přečtěte si více

Molo quiandandunt volorest, officie niscipsam dolorro renducia iminverenti optam, 
ut dolenih iligend itaspedit, cum rerum 

Pokud se vám tento e-mail nezobrazuje dobře, můžete ho zobrazit zde.

8/2022

Pozořický newsletter

600	px

➀	 Základní	logo	—	šířka	140	px

➁		 Nadpis	H1	—	GT	Alpina	Medium	60,	prostrkání	-10,	červená

➂	 Nadpis	H2	—	GT	Alpina	Medium	32	/	36	b.,	červená

➃	 Text	P1	—	Inter	Regular	13	/	17	b.,	černá

➄	 Text	P2	—	Inter	Medium	9	/	12	b.

➅	 Poznámky	—	Inter	Medium	8	/	12	b.

➀

➁

➂

➃

➄

➄

➅

➅
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8.1 
Homepage



9. Orientační systém
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9.1 
Jmenovky u kanceláří

U jmenovek kanceláří je nutné dodržovat určené 
rozvržení informací, tj. logo Pozořice v pravém 
horním rohu a název odboru v levém dolním rohu.

Velikost horní červené části jmenovky je 
57 × 150 mm.

➀	 Základní	logo	—	šířka	50	mm	(100	%	velikost)

➁		 GT	Alpina	Medium	40	/	44	b.

➂	 Inter	Semi	Bold	16	b.

➃	 Inter	Regular	12

Stavební úřad

Hospodářsko 
správní oddělení

Matrika

Ing. Richard Zukal vedoucí	odboru	

Název oddělení

Titul. Křestní jméno a příjmení název	funkce

Mgr. Veronika Muselíková koordinátor	komunikace

Petra Valehrachová referentka

Ing. arch. Klára Kuklínková referent

Helena Paluchová účetní

Mgr. Veronika Barták Benčíková referent

Miluše Křížová referentka

Titul. Křestní jméno a příjmení název	funkce

Titul. Křestní jméno a příjmení název	funkce

➀

➁

➂ ➃
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9.2 
Jmenovky vedení města

U jmenovek vedení města je nutné dodržovat 
určené rozvržení informací. Logo Pozořic je 
umístěno v pravém horním rohu, vlevo pod 
ním název odboru, jméno zaměstnance a jeho 
funkce. 

Velikost směrovek je 210 × 110 mm.

Mgr. Veronika Barták Benčíková
referent

Stavební úřad

Mgr. Veronika Muselíková
koordinátor	komunikace

Hospodářsko správní oddělení

Ing. Aleš Krč
starosta

Sekretariát

➀	 Základní	logo	—	šířka	50	mm	(100	%	velikost)

➁		 GT	Alpina	Medium	40	b.

➂	 Inter	Semi	Bold	25	b.

➃	 Inter	Regular	25	b.	

➀

➁

➂

➃
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9.3 
Směrovky

U jmenovek vedení města je nutné dodržovat 
určené rozvržení informací. Logo Pozořic je 
umístěno v pravém horním rohu, naproti je 
šipka umístěna v levém horním roh, vlevo pod 
ní je název odboru, jméno zaměstnance a jeho 
funkce. 

Velikost směrovek je 210 × 99 mm.

Mgr. Veronika Barták Benčíková
referent

Mgr. Veronika Muselíková
koordinátor	komunikace

Hospodářsko správní 
oddělení

➀	 Základní	logo	—	šířka	50	mm	(100	%	velikost)

➁		 GT	Alpina	Medium	40/44	b.,	prostrkání	-10

➂	 Inter	Semi	Bold	25	b.

➀

➁
➂
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9.4 
Otevírací doba

Doporučujeme aplikaci pomocí pískované fólie. 
Velikost cedule je 130 × 210 mm.

Úřední hodiny

Úřad městyse
Pondělí 8.00–11.30 12.30–17.00
Středa 8.00–11.30 12.30–17.00

Stavební úřad
Pondělí 8.00–11.30 12.30–17.00
Středa 8.00–11.30 12.30–17.00

Obecní knihovna
Středa 13.00–17.00
Pátek 14.00–18.00
Neděle 8.00–11.00

➀	 Inter	Semi	Bold	20	b.

➁		 GT	Alpina	Medium	32	b.,	prostrkání	-10

➂	 Inter	Medium	20	b.

➀

➁

➂
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9.5 
Navigační cedule
— patra

Tato cedule nás informuje, jaké místnosti 
najdeme v jakém patře.

Městský úřad

Přízemí číslo dveří

1. patro

Podatelna 3

Sekretariát 17

Obecní knihovna 4

	 Starosta

Pošta 5

	 Místostarosta

	 Vedoucí

	 Vedoucí

	 Pokladna

	 Pokladna

	 Matrikářka

WC pro veřejnost 6

Hospodářsko-správní oddělení 30

Stavební úřad 28

Matrika 29

➀	 Základní	logo	—	šířka	50	mm	(100	%	velikost)

➁		 Inter	Semibold	20	b.

➂	 GT	Alpina	Medium	32	b.

➃	 Inter	Medium	12	b.

➄		 Inter	Regular	20	b.

➀

➁

➁ ➁

➂ ➃

➄
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9.6 
Vítací cedule

Na vítací ceduli je značka města, mozaika 
s doplňujícím textem „Vítáme vás“, „Loučíme se 
a  brzy na viděnou“. Značka města v inverzní 
variantě má rozměr 1100 mm. Velikost je 
vhodné dodržet kvůli dobré čitelnosti pro řidiče 
dopravních prostředků. Rozměry cedule jsou 
1490 × 1490 mm.

Loučíme se
a brzy na viděnou

t

Vítáme vás

t

➀	 Základní	logo	—	šířka	1100	mm

➁		 GT	Alpina	Medium	270	/	282	b.,	prostrkání	-10

➀

➁
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9.7 
Piktogramy

Piktogramy jsou doplněny slovy v českém 
i anglickém jazyce. ➺

Technická 
místnost

Sklad

ženy / ladies
muži / gents

WC
toilet

ženy / ladies muži / gents disabled

➀	 GT	Alpina	Medium

➁		 Inter	SemiBold

➀

➁
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9.8 
Rozcestník

Text na cedulkách je bílý na červeném pozadí a je 
vysázen písmem GT Alpina Medium. 

Stará pošta
pozořická

Hřbitov Městský úřad

Kostel Nanebevzetí 
Panny Marie
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10.1 
Plátěná taška

Materiály
Materiál vybírejte s ohledem na předpokládanou 
životnost předmětu nebo tisku. Při výrobě 
jsou preferovány kvalitnější materiály, nejlépe 
z udržitelných zdrojů.

Barvy
Doporučujeme tisk pomocí přímé barvy 
PANTONE než tisk barvami CMYK.



Merchandising

69Městys Pozořice — Grafický manuál

10.2 
Kelímek

Materiály
Materiál vybírejte s ohledem na předpokládanou 
životnost předmětu nebo tisku. Při výrobě 
jsou preferovány kvalitnější materiály, nejlépe 
z udržitelných zdrojů.

Barvy
Doporučujeme tisk pomocí přímé barvy 
PANTONE než tisk barvami CMYK.



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Výstup byl zpracován v období leden – červenec 2022.

Zpracovatel: Lemon Design – Štěpán Holič

Výstup byl realizován v rámci projektu PŘÍVĚTIVÝ ÚŘAD 
MĚSTYSE POZOŘICE, který je spolufinancován Evropskou 
Unií z Operačního programu Zaměstnanost,  
reg. č. projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016758.

Materiál je výhradním právem městyse Pozořice.




	1. Úvod
	1.1 
	Jak pracovat s manuálem

	1.2 
	Formáty a barevné
	profily

	1.3 
	Představení konceptu a funkce vizuální identity


	2. Značka
	2.1 
	Základní (barevné)
provedení značky

	2.2 
	Černobílá pozitivní a negativní varianta značky

	2.3 
	Ochranná zóna 
značky

	2.4 
	Rozměrová řada a minimální velikost značky

	2.5 
	Použití na podkladech

	2.6 
	Zakázané použití

	2.7 
	Vztah mezi značkou a městským znakem

	2.8 
	Symbol


	3. Barevnost
	3.1 
	Základní barevnost

	3.2 
	Doplňkové barevnost

	3.3 
	Doporučené barevné kombinace


	4. Písmo
	4.1 
	Základní písmo

	4.2 
	Doplňkové písmo

	4.3 
	Substituční písmo

	4.4 
	Princip sazby
	pravidla správné sazby

	4.5 
	Princip sazby
	styly nadpisů a textů

	4.6 
	Princip sazby
	ukázky kombinací stylů

	4.7 
	Příklady použití


	5. Vizuální styl
	5.1 
	Ukázky aplikací 
vizuálního stylu

	5.2 
	Prvky vizuálního stylu

	5.3 
	Grafické štítky

	5.4 
	Grafická mozaika na pozadí

	5.5 
	Grafická mozaika jako ilustrace

	5.6 
	Štítky s logotypem

	5.7 
	Štítky s nápisy

	5.8 
	Štítky s nápisy
	tvorba nápisů

	5.9 
	Velká grafická mozaika s textem


	6. Merkantilní tiskoviny
	6.1 
	Vizitka

	6.2 
	Hlavičkový papír
	úřad městyse

	6.3 
	Hlavičkový papír s okénkem adresáta
	úřad městyse 

	6.4 
	Hlavičkový papír
	městys

	6.5 
	Hlavičkový papír s okénkem adresáta
	městys

	6.6 
	E-mailový podpis

	6.7 
	Obálky


	7. Propagační materiály
	7.1 
	Zpravodaj
	titulka

	7.2 
	Zpravodaj
	vnitřní strany

	7.3 
	Zpravodaj
	vnitřní strany — rozkres

	7.4 
	Leták

	7.5 
	Plakát

	7.6 
	Pozvánka
	tištěná

	7.7 
	Pozvánka
	digitální

	7.8 
	Sociální sítě

	7.9 
	Newsletter


	8. Webové stránky
	8.1 
	Homepage


	9. Orientační systém
	9.1 
	Jmenovky u kanceláří

	9.2 
	Jmenovky vedení města

	9.3 
	Směrovky

	9.4 
	Otevírací doba

	9.5 
	Navigační cedule
	— patra

	9.6 
	Vítací cedule

	9.7 
	Piktogramy

	9.8 
	Rozcestník


	10. Merchandising
	10.1 
	Plátěná taška

	10.2 
	Kelímek



