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01  LOGO

Vizuální styl Slavičína netvoří 
jen značka města, ale i komplexní 
sjednocující návrh řešení tvorby 
tiskovin, propagačních materiálů, 
orientačních systémů aj. Řešeny 
jsou i vizuální identity městských 
organizací.

Inspirací je nádherná krajina, ve které 
se město nachází. Nekonečné linie 
– motiv kopcovité krajiny, Bílé Karpaty 
a Vizovické vrchy jsou zakomponovány 
přímo do samotného loga jsou jeho 
nedílnou součástí. Nabízí se tu velké 
množství možností, jak může být 
logo zobrazeno.

koncept loga
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01  LOGO

Vizuální systém je navržen tak, aby 
neomezoval rozmanitou škálu využití, 
umožnil vznik řady variací a mohl se 
elegantně rozvíjet.

Stavebním prvkem systému jsou tvarové 
variace vln. Z těchto vln vyčnívají vrchní 
části textů. Zkušenější grafičtí designéři 
mohou vlny libovolně měnit dle vlastního 
uvážení, avšak s podmínkou dodržení 
písma, šířky linií a barevností.

V základní sadě log jsou navrženy 
tři různé variace vln.

základní varianta loga  



01  LOGO

Nápis je možné umístit do libovolné 
pozice v liniích. Díky tomu může 
existovat rozmanitá škála variací loga.

základní varianta loga  



01  LOGO
základní varianta loga  



01  LOGO

Síla linie se určuje dle velikosti písma.

Při velikosti písma 72 b je síla linie 2 b. 
Vždy by tak měl být dodržen poměr 
velikosti nápisu vůči linii 1/36.

Síla čáry se může lišit i na základě 
použití velikosti formátu. V případě, 
že bude na formátu A4 logo použito 
ve velké velikosti, je možno použít linie 
tenší – z důvodu čitelnosti loga.

technické parametry loga a linie



01  LOGO

Dynamický koncept loga umožňuje 
reagovat na specifické formáty 
samotného použití. Pro zjednodušení 
práce jsou k dispozici tři varianty linií. 
Při jejich aplikaci je možné plochu 
libovolně oříznout a logo umístit 
podle potřeby konkrétního formátu.

systém práce s logem



01  LOGO

Vyznačené pole určuje ochrannou zónu 
značky, do které v žádném případě 
nesmí zasahovat jiné grafické prvky, 
text či další značky. Dodržení rozměrů 
ochranné zóny zaručuje čitelnost 
a působivost značky v kontextu dalších 
grafických prvků. Velikost ochranné 
zóny je v tomto případě stanovena na 
dvojnásobnou šířku písmene n z loga.

ochranná zóna 



01  LOGO

Rozměrová řada slouží k sjednocení 
velikosti loga pro jeho následné 
aplikace. Základní variantou 
rozměrové řady je logo ve 100 % 
velikosti (40 mm šířka), které se užívá 
pro administrativní tiskoviny, tedy 
hlavně pro velikost formátu A4. 
Velikost 30% je pak minimální 
velikost loga (12 mm šířka).

minimální velikost

min. 30%  
12 mm

DL...– 85%
30 mm

A4 – 100%
40 mm



01  LOGO
barevné varianty



01  LOGO
barevné varianty



01  LOGO

Uvedené ukázky jsou doporučeným 
návodem pro výběr vhodné varianty 
loga v kombinaci se složitým podkladem, 
jako je textura nebo fotografie. Pro 
tmavé pozadí libovolného odstínu je 
potřeba využít inverzní variantu loga.

barevné varianty

0–30% 35–60% 65 – 100% 



01  LOGO

Pro ojedinělé případy, kdy není možné 
dodržet koncept vizuální identity, existuje 
zjednodušená forma loga. Je možné 
ji využít pouze tehdy, pokud logo 
nemůže vyplnit plochu formátu (v mřížce 
značek sponzorů na plakátu apod.).

zkrácená varianta loga



01  LOGO
zkrácená varianta loga

V případě černobílé varianty jsou 
vždy všechny tvary v jedné barvě 
– buď v bílé, nebo v černé.



01  LOGO
zakzané varianty

Toto jsou některé příklady zakázané 
modifikace loga a nesprávné práce 
se značkou.

Slavičín Slavičín



01  LOGO
varianta loga na výšku

Logo existuje rovněž ve vertikální 
variantě, kdy je slovo Slavičín rozděleno 
do tří řádků. Jednotlivé slabiky jsou 
zasazeny zvlášť do vrstevnic.



01  LOGO
zkrácená varianta loga na výšku



01  LOGO
varianta loga na výšku
v černobílém provedení



01  LOGO

Motivy vrstevnic, na kterých je vizuální 
identita založena, slouží mimo logo také 
jako doplňkový motiv. Linie abstraktní 
krajiny umožňují např. grafické rozdělení 
fotografie a plochy pro vytvoření 
prostoru pro sazbu textu (viz dále).

dopňkový motiv



01  LOGO
dopňkový motiv



01  LOGO
dopňkový motiv



Všade
do

kopca

02  SLOGAN

Stejným stylem jako logo je zpracovaný 
i slogan města “všade do kopca”, který 
lze použít na propagační materiály 
aj. Opět se pracuje s liniemi, které 
částečně zakrývají písmena. Díky tomu 
zůstává vizuální styl stále konzistentní.

základní varianta



03 BAREVNOST
základní barevnost

Základní barevnost loga vychází 
z erbu města.

C: 0 %
M: 90 %
Y: 95 % 
K: 0 %

C: 100 %
M: 90 %
Y: 20 % 
K: 5 %

C: 0 %
M: 0 %
Y: 0 % 
K: 0 %

R: 230 
G: 51 
B: 27 
# e5321b

R: 39 
G: 52 
B: 118 
# 273476

R: 255 
G: 255 
B: 255 
# f5f5f5



04 PÍSMO

Základním písmem vizuálního 
stylu je Roboto, dobře čitelné lineární 
bezserifové písmo, kterým je vysázeno 
i logo samotné. Pro dostatečné
rozlišení textů byly zvoleny dva hlavní 
řezy písma – základní Roboto Bold 
a pro sazbu delších textů Roboto 
Light.

Je v zájmu jednotného stylu co nejvíce 
využít toto písmo ve všech textových 
a publikačních materiálech Slavičína. 
V případě nedostatečné variability řezů 
Bold a Light je v určitých případech 
možné sazbu doplnit některým dalším 
řezem, případně kurzívou.

Písmo je jako open-source zdarma 
ke stažení na webu fonts.google.com

základní písmo

Roboto

Extra Light
Extra Light italic
Light
Light italic
Regular
Italic

Light
Light italic

Bold
Bold italic

aábcčdeéěfghi í jk lmnopqrřsštuúůvw
xyýzž   A Á B C Č D E É Ě F G H I Í J K L M N O P Q R
Ř S Š T U Ú Ů V W X Y Ý Z Ž    1234567890?!&

aábcčdeéěfghi í jk lmnopqrřsštuúůvw
xyýzž   A Á B C Č D E É Ě F G H I Í J K L M N O P Q R
Ř S Š T U Ú Ů V W X Y Ý Z Ž    1234567890?!&

Semibold
Semibold italic
Bold
Bold italic
Black
Black italic



04 PÍSMO

Kde není kvůli technickým limitům 
možné pracovat s písmem Roboto, 
jako alternativní řešení lze volit 
systémové písmo Arial, které je 
dostupné v naprosté většině 
operačních systémů.

doplňkové písmo

Arial Regular
Italic
Bold
Bold italic

a á b c č d e é ě f g h i í j k l m n o p q r ř s š t u ú ů v w
xyýzž   AÁBCČDEÉĚFGHI Í JKLMNOPQR
ŘSŠTUÚŮVWXYÝZŽ   1234567890?!&

a á b c č d e é ě f g h i í j k l m n o p q r ř s š t u ú ů v w

xyýzž   AÁBCČDEÉĚFGHI Í JKLMNOPQR

ŘSŠTUÚŮVWXYÝZŽ   1234567890?!&

a á b c č d e é ě f g h i í j k l m n o p q r ř s š t u ú ů v w
xyýzž   AÁBCČDEÉĚFGHI ÍJKLMNOPQR
ŘSŠTUÚŮVWXYÝZŽ   1234567890?!&



05 ADMINIASTRATIVNÍ
TISKOVINY

Přední strana vizitek obsahuje kromě 
jména a funkce také náležité kontaktní 
údaje. Zadní strana pak umožňuje 
hru s vizuálním systémem, kdy každý 
zaměstnanec může mít originální lehce 
odlišnou variantu loga.

vizitky

e-



05 ADMINIASTRATIVNÍ
TISKOVINY
hlavičkový papír

Pro běžnou úřední korespondenci 
slouží hlavičkový papír, který je zároveň 
základním vzorem pro vzhled veškerých 
šablon a formulářů organizace.  

Mullarbisside esus, se derem aurni patqui se ne nita, nonsum o unum arterum te, sentio, silla nosta, 
nuloctu squodiis hiciam esena, facta, unt.

Tiorum ve, non suliendi senint? Bus, Ti. Udam untia viris obsedep erorbem publicibes senatus contese 
ndicit veriocta L. Gracia pro unum spervigilneHarchili gnimped quis aut minis accullorro exerum sus 
magnat reic tem et, seque nimus, omniet libus, vellat ressus dolupiet et pero consequatem autem adis 
quostectur militaspe provid quae nonse eiusandicae dolut re, nonsed modit quia nonseque pratem est 
ommodi ut vit velissenda sequi odis volorec tenisinim facerum dollabore vidus ende voloria aut que 
volupta quuntem es comniandit dolorum eveliati cuptatumque si dolorro con reribus, aut doluptam quiat.

Nimaximo dolore nosam, unt inia assequias erit at eat.
Ullume nonse nissenis arum ideniscid quundaerore, volo occum quam quid quia dolori dusae es 
esequam, conseni tasimus aperum inctata aces provita tiatis cusdandae pos essum quatem voles 
accusci endionsequo officid ma consendem fuga. Inumque nonet eseque volor.

Adias iunt. Hendi occuptum ium, ullaboriosam es ea eumquae volores simo quatem explabora quamus 
este estiis aut earia dis enis eium volut vendae elique debit essequiam, autem latur, quae ilitis res 
esecto odist ut aut eumquaecto vellorion nonestrum facitatus et eaquis volorer eperrum volupta 
temporro modisit velique voluptam, optiam fugiatum ex ea deratatur as aut labore pratqua tureptusa 
aut explaborerro dolupta sundeniet es estrupt aturem ut aut que dunt re mi, omniminvero venditatum 
quatatu repeliquas as endi adionem laccum faccaboribus quos anditi dusam dolorporit int es aut audis 
maximus essim nonseque solor aut quo et aciam ad modisintem quas suntio erempor ruptatae quodi 
doluptat magnis inum iundamus, utatibus et essinis adis autaqui auta doluptist, omniat fugia dolesti 
nvelestiaest voluptur sitiur, quae voloritiis modigen ducius.

Oslovení, 

Město Slavičín
Tit. Jméno Příjímení
funkce

S pozdravem
dolor sit amet

O s v o b o ze n í  2 5
7 6 3  2 1  S l a v i č í n

I Č :  0 0 2 8 4 4 5 9
D I Č :  C Z 0 0 2 a 8 4 4 5 9

w w w. m e sto - s l a v i c i n .c z
p o d ate l n a @ m e sto - s l a v i c i n .c z

te l . :  5 7 7  0 0 4  8 0 0
č . ú . :  2 9 2 4 6 6 1 / 0 1 0 0 ,  K B  a . s .



05 ADMINIASTRATIVNÍ
TISKOVINY
hlavičkový papír



05 ADMINIASTRATIVNÍ
TISKOVINY
hlavičkový papír s erbem

Mullarbisside esus, se derem aurni patqui se ne nita, nonsum o unum arterum te, sentio, silla nosta, 
nuloctu squodiis hiciam esena, facta, unt.

Tiorum ve, non suliendi senint? Bus, Ti. Udam untia viris obsedep erorbem publicibes senatus contese 
ndicit veriocta L. Gracia pro unum spervigilneHarchili gnimped quis aut minis accullorro exerum sus 
magnat reic tem et, seque nimus, omniet libus, vellat ressus dolupiet et pero consequatem autem adis 
quostectur militaspe provid quae nonse eiusandicae dolut re, nonsed modit quia nonseque pratem est 
ommodi ut vit velissenda sequi odis volorec tenisinim facerum dollabore vidus ende voloria aut que 
volupta quuntem es comniandit dolorum eveliati cuptatumque si dolorro con reribus, aut doluptam quiat.

Nimaximo dolore nosam, unt inia assequias erit at eat.
Ullume nonse nissenis arum ideniscid quundaerore, volo occum quam quid quia dolori dusae es 
esequam, conseni tasimus aperum inctata aces provita tiatis cusdandae pos essum quatem voles 
accusci endionsequo officid ma consendem fuga. Inumque nonet eseque volor.

Adias iunt. Hendi occuptum ium, ullaboriosam es ea eumquae volores simo quatem explabora quamus 
este estiis aut earia dis enis eium volut vendae elique debit essequiam, autem latur, quae ilitis res 
esecto odist ut aut eumquaecto vellorion nonestrum facitatus et eaquis volorer eperrum volupta 
temporro modisit velique voluptam, optiam fugiatum ex ea deratatur as aut labore pratqua tureptusa 
aut explaborerro dolupta sundeniet es estrupt aturem ut aut que dunt re mi, omniminvero venditatum 
quatatu repeliquas as endi adionem laccum faccaboribus quos anditi dusam dolorporit int es aut audis 
maximus essim nonseque solor aut quo et aciam ad modisintem quas suntio erempor ruptatae quodi 
doluptat magnis inum iundamus, utatibus et essinis adis autaqui auta doluptist, omniat fugia dolesti 
nvelestiaest voluptur sitiur, quae voloritiis modigen ducius.

Oslovení, 

Město Slavičín
Tit. Jméno Příjímení
funkce

S pozdravem
dolor sit amet

Hlavičkový papír s erbem smí 
pro písemnou komunikaci použít 
výhradně starosta města.

O s v o b o ze n í  2 5
7 6 3  2 1  S l a v i č í n

I Č :  0 0 2 8 4 4 5 9
D I Č :  C Z 0 0 2 a 8 4 4 5 9

w w w. m e sto - s l a v i c i n .c z
p o d ate l n a @ m e sto - s l a v i c i n .c z

te l . :  5 7 7  0 0 4  8 0 0
č . ú . :  2 9 2 4 6 6 1 / 0 1 0 0 ,  K B  a . s .



05 ADMINIASTRATIVNÍ
TISKOVINY
dopisní papír



05 ADMINIASTRATIVNÍ
TISKOVINY
vzor tiskové zprávy

Mullarbisside esus, se derem aurni patqui se ne nita, nonsum o unum arterum te, sentio, silla nosta, 
nuloctu squodiis hiciam esena, facta, unt.

Tiorum ve, non suliendi senint? Bus, Ti. Udam untia viris obsedep erorbem publicibes senatus contese 
ndicit veriocta L. Gracia pro unum spervigilneHarchili gnimped quis aut minis accullorro exerum sus 
magnat reic tem et, seque nimus, omniet libus, vellat ressus dolupiet et pero consequatem autem adis 
quostectur militaspe provid quae nonse eiusandicae dolut re, nonsed modit quia nonseque pratem est 
ommodi ut vit velissenda sequi odis volorec tenisinim facerum dollabore vidus ende voloria aut que 
volupta quuntem es comniandit dolorum eveliati cuptatumque si dolorro con reribus, aut doluptam quiat.

Nimaximo dolore nosam, unt inia assequias erit at eat.
Ullume nonse nissenis arum ideniscid quundaerore, volo occum quam quid quia dolori dusae es 
esequam, conseni tasimus aperum inctata aces provita tiatis cusdandae pos essum quatem voles 
accusci endionsequo officid ma consendem fuga. Inumque nonet eseque volor.

Město Slavičín
dd. mm. rrrr

Tit. Jméno Příjímení
funkce

Tisková zpráva

Me vent vendebit et optaquis adipsam 
quo blatemquamus vid molorep uditae et.

O s v o b o ze n í  2 5
7 6 3  2 1  S l a v i č í n

I Č :  0 0 2 8 4 4 5 9
D I Č :  C Z 0 0 2 a 8 4 4 5 9

w w w. m e sto - s l a v i c i n .c z
p o d ate l n a @ m e sto - s l a v i c i n .c z

te l . :  5 7 7  0 0 4  8 0 0
č . ú . :  2 9 2 4 6 6 1 / 0 1 0 0 ,  K B  a . s .



05 ADMINIASTRATIVNÍ
TISKOVINY
vzor obálky

formát C6 – 164 x 114 mm



05 ADMINIASTRATIVNÍ
TISKOVINY
vzor obálky



05 ADMINIASTRATIVNÍ
TISKOVINY
vzor obálky
pro speciální situace



05 ADMINIASTRATIVNÍ
TISKOVINY
vzor obálky

formát DL – 220 x 110 mm



05 ADMINIASTRATIVNÍ
TISKOVINY
vzor blahopřání k jubileu

Blahopřání k jubileu je navrženo 
ve formátu přeložené A5. Tento formát 
je zvolen z důvodu případného zaslání 
poštou v obálce.

Uvnitř se nachází už samotný text 
s blahopřáním.
 
 



05 ADMINIASTRATIVNÍ
TISKOVINY
vzor blahopřání k narození dítěte



05 ADMINIASTRATIVNÍ
TISKOVINY
vzor diplomu v soutěži

diplom

Mgr. Tomáš Chmela
starosta města

O s v o b o ze n í  2 5
7 6 3  2 1  S l a v i č í n

Ve Slavičíně 
dne 5. 6. 2021 

za 1. místo

M
íst

o pro kulaté razátko

Město Slavičín uděluje

Michaele Novákové
slečně

v krajské soutěži prespolního běhu na 1500 m



05 ADMINIASTRATIVNÍ
TISKOVINY
vzor diplomu v soutěži



05 ADMINIASTRATIVNÍ
TISKOVINY
novoročenka



05 ADMINIASTRATIVNÍ
TISKOVINY
novoročenka



05 ADMINIASTRATIVNÍ
TISKOVINY
prezentační desky

O s v o b o ze n í  2 5
7 6 3  2 1  S l a v i č í n

w w w. m e sto - s l a v i c i n .c z
p o d ate l n a @ m e sto - s l a v i c i n .c z



05 ADMINIASTRATIVNÍ
TISKOVINY
prezentační desky



06 APLIKACE
V ELEKTRONICKÉ
KOMUNIKACI
maketa webových
stránek města



06 APLIKACE
V ELEKTRONICKÉ
KOMUNIKACI

Ve vzoru e-mailového podpisu je 
použita zkrácená varianta loga, která je 
umístěna ve spodní části pod jménem 
a kontaktními údaji. 

vzor emailového podpisu

Tit. Jméno Příjmení
funkce

kancelář: 123, Název ulice 1234
T +420 123 456 789
M +420 123 456 789
E jmeno.prijmeni@ets.cz

Lorem ipsum

Emquis enis iliquodis nos idis modipsa verum quamusam, nem aut pa prae volorepel mod etum laborro 
blacea deratur, ad eicil illa corati nieni ommoditaqui offictur?
Rovit, ut voluptat voluptat quias plit fugitia quisit faces et as nos dusam, vendioreius.
Sapita sitem exeriossus demporem quias sitaspel ma post, vellupiendit doluptatem ideliberitia dolliqui dolorec eatus.
Ut accusam, cupis di ditis et millis dolent, que es est quia di am is pa quuntiis cusae voluptas mo volora que in reri corerum quiaspicit, iundi a alia 
nobis molore aut eate reroria es eum et quas ma dessusdam, omnis mo et laut utempor eriat.



06 APLIKACE
V ELEKTRONICKÉ
KOMUNIKACI

Název prezentace

Nádpis lorem ipsum Nádpis lorem ipsum Nádpis lorem ipsum

Nádpis lorem ipsumIn poribus tionsed et unt alitas dolupti cuptatiunt volor arci que dollit 
quate idemqui dolore nihil ene por sae non exceped ignit, nem non rem ea cum faci odigniandi 
doloresenest fugitibusa que nobis dolore doluptati ant odi occabo. Borist optas ditas et reritium 
iur accuptaqui doluptam ipsustius et omnihil incto volo evelectur? Quisci verorro occullu ptatende 
vernaturio. Faccat estia iur?

Nádpis lorem ipsumIn poribus tionsed et unt alitas dolupti cuptatiunt 
volor arci que dollit quate idemqui dolore nihil ene por sae non exceped 
ignit, nem non rem ea cum faci odigniandi doloresenest fugitibusa que 
nobis dolore doluptati ant odi occabo. Borist optas ditas et reritium iur 
accuptaqui doluptam ipsustius et omnihil incto volo evelectur? Quisci 
verorro occullu ptatende vernaturio. Faccat estia iur?

et unt alitas dolupti cuptatiunt 

Faccat estia iur?

nem non rem ea cum faci odigniandi doloresenest fugitibusa

et unt alitas dolupti cuptatiunt 

Faccat estia iur?

nem non rem ea cum faci odigniandi doloresenest fugitibusa

Dlouhý název prezentace 
do více řádků

Podnadpis prezentace

Děkuji za pozornost

Lorem ipsum

Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

1

1 1 1

1

1

Dolor sit amet et pluaq

Dolor sit amet et pluaq Dolor sit amet et pluaq Dolor sit amet et pluaq

Dolor sit amet et pluaq

Dolor sit amet et pluaqDolor sit amet et pluaq
Odit ent et re placcumquid que eos
placcumquid que 

V prezentaci se pracuje se základní
 barevností (viz. kapitola barevnost) 
a písmem Roboto Velikosti písma se 
řídí množstvím informací na stránce 
s cílem zajistit maximální čitelnost 
na obrazovce. 

Hlavní texty a nadpisy jsou vždy modré. 
Titulní list prezentace vždy obsahuje 
obecnou značku. Na vnitřních stranách 
prezentace je značka umístěna v zápatí, 
v pravém dolním rohu, přičemž linie 
pokračují přes celou délku stránky. 
Nalevo nahoře je pak paginace 
a název kapitoly. 

Texty se zarovnávají nalevo, 
obrázky, infografika a fotografie se 
mohou vládat kamkoli na stránku, 
při dodržení třísloupcové šablony.

vzor powerpointové prezentace

Název dolor amet Název dolor amet

Název dolor ametNázev dolor amet

75 % 30 %

80 %50 %

Název dolor amet

Název dolor amet

Název dolor amet

Název dolor amet

Název dolor amet

48 %

90 %

64 %

16 %

97 %

39 %

30 %

22 %

9 %

Název dolor amet

Název dolor sit amet lorem

Název dolor sit amet

Název dolor

Předělová stránka
název na více 
řádků

Předělová stránka



06 APLIKACE
V ELEKTRONICKÉ
KOMUNIKACI
ppc banner

Sla ín

Lorem ipsum  dolor sit amet, 
vel eum iriure” nisl ut aliquip 
exdo consequat. 

Lorem ipsum  dolor sit amet,  vel eum iriure” nisl ut aliquip   exdo consequat. 

Poznejte

www.slavicin.cz

které žije!

www.slavicin.cz

Navštivte nové stezky!

Text na

Lorem ipsum  dolor sit amet, 
vel eum iriure”

slavnosti medu 2020

Všade
do

kopcaLorem ipsum  dolor sit amet, 
vel eum iriure” nisl ut aliquip 
exdo consequat. 



07 VÍCESTRÁNKOVÉ
TISKOVINY
vzor Slavičínského zpravodaje

Hlavním grafickým prvkem hlavičky 
Slavičínské zpravodaje je hlavička 
s liniemi, které propojují název 
zpravodaje s fotografií.

V každém čísle je možné měnit hlavičku 
(jiné tvary linií, jiné oříznutí, jinou 
barevnost fotografie). Hlavní fotografii 
je doporučeno používat s modrým 
nebo červeným filtrem. V krajních 
případech lze pracovat i s plnobarevnou.



07 VÍCESTRÁNKOVÉ
TISKOVINY
vzor Slavičínského zpravodaje



VÍCESTRÁNKOVÉ
TISKOVINY
vzor Slavičínského zpravodaje



07 VÍCESTRÁNKOVÉ
TISKOVINY
vzor Slavičínského zpravodaje

Rozvržení stránek zpravodaje je založeno 
na dvou sloupcích. Vnější sloupek 
je vždy širší  (necelé 2/3 stránky) a je 
určen pro hlavní články s fotografiemi.  
 
Vnitřní sloupek (1/3 stránky ) je určen 
pro doplňkové informace. 

Pro snazší a rychlejší orientaci, jsou 
na okraji stránek umístěny názvy sekcí 
zpravodaje a číslování stránek.



07 VÍCESTRÁNKOVÉ
TISKOVINY
vzor Slavičínského zpravodaje



07 VÍCESTRÁNKOVÉ
TISKOVINY
vzor letáku

Na letáku je možné pracovat jak 
s fotografiemi, tak s plnobarvenou 
plochou. Plocha je vždy rozdělena 
na dvě části pomocí linií. Umístění 
a rozdělení závisí na délkách textů, 
velikosti fotografií atd.



07 VÍCESTRÁNKOVÉ
TISKOVINY
vzor letáku



07 VÍCESTRÁNKOVÉ
TISKOVINY
vzor brožury DL

Návrh obálky všech letáčků k propagaci 
města pracuje s využitím linií loga 
a ořezem fotografie. Barevnost 
fotografií sleduje principy zmíněné 
u titulní strany Slavičínského 
zpravodaje na str. 42.



07 VÍCESTRÁNKOVÉ
TISKOVINY
vzor brožury DL

Vnitřní textové rozvržení tiskoviny 
formátu DL je navrženo do jednoho 
sloupce po celé šířce.

Barvnost textů vychází z barevnosti 
vizuální identity (modrá, červená). 
V případě potřeby zvýraznění důležité 
informace je doporučeno použít 
červený text.



07 VÍCESTRÁNKOVÉ
TISKOVINY
vzor brožury čtverec

Ukázka varianty letáku čtvercového 
formátu vychází ze stejného stylu 
jako ostatní formáty.



07 VÍCESTRÁNKOVÉ
TISKOVINY
vzor brožury čtverec



07 VÍCESTRÁNKOVÉ
TISKOVINY
vzor brožury čtverec

Rozvržení stránek čtvercového formátu 
šířky 210 mm je založeno na dvou 
sloupcích (stejně jako u zpravodaje). 
Vnější sloupek je vždy širší  (necelé 
2/3 stránky) a je určen pro hlavní 
články s fotografiemi. Vnitřní sloupek 
(1/3 stránky ) je určen pro doplňkové 
informace. 

V případě vícestránkové publikace je 
možné opět použít informační okraje.



07 VÍCESTRÁNKOVÉ
TISKOVINY
vzor brožury čtverec



08 PROPAGAČNÍ
MATERIÁLY
trička

U dárkových předmětů se pracuje se 
základní barevností a se všemi typy 
značek, vrstevnic a nápisů. Doporučuje 
se využít obsahové variability značek 
a připravit sdělení na míru konkrétnímu 
předmětu. 



08 PROPAGAČNÍ
MATERIÁLY
trička



08 PROPAGAČNÍ
MATERIÁLY
trička



08 PROPAGAČNÍ
MATERIÁLY
dárková taška



08 PROPAGAČNÍ
MATERIÁLY
hrnek



08 PROPAGAČNÍ
MATERIÁLY
kelímek



08 PROPAGAČNÍ
MATERIÁLY
propisky/tužky



08 PROPAGAČNÍ
MATERIÁLY
víno



08 PROPAGAČNÍ
MATERIÁLY
tašky



08 PROPAGAČNÍ
MATERIÁLY
placky



08 PROPAGAČNÍ
MATERIÁLY
ponožky



08 PROPAGAČNÍ
MATERIÁLY
samolepky

Samolepky pro místí výrobky s nápisem: 
ze Slavičína, Slavíčínské.



09 NÁVRH PLAKÁTŮ
KULTURNÍCH AKCÍ MĚSTA
vzor plakátu

Vizuální princip linií funguje na pla-
kátech kulturních akcí jako dopňkový 
motiv. Pomocí linií je část fotografie 
oříznuta, díky čemuž vzniká prostor pro 
doprovodný text. Fotografii lze zkrátit 
v jákémkoli místě podle potřeby 
a délky textu. 

Barevnost fotografií sleduje principy 
zmíněné u titulní strany Slavičínského 
zpravodaje na str. 42.



09 NÁVRH PLAKÁTŮ
KULTURNÍCH AKCÍ MĚSTA
vzor plakátu



09 NÁVRH PLAKÁTŮ
KULTURNÍCH AKCÍ MĚSTA
ukázky (letní kino)

12/8
19.00 hod. Lorem ipsum  dolor sit ame

Program 2020

12/8
19.00 hod. Lorem ipsum  dolor sit 

12/8
19.00 hod. Dolor sit amet,  consectetuer 

12/8
19.00 hod.

Lorem ipsum  dolor sit amet, 
consectetuer 

12/8
19.00 hod.

Lorem ipsum  dolor sit amet, 
consectetuer lorem 

12/8
19.00 hod. Lorem ipsum  dolor sit amet

Lorem ipsum  dolor sit 

Dolor sit amet,  consectetuer 

Lorem ipsum  dolor sit amet, 
consectetuer 

Lorem ipsum  dolor sit amet, 
consectetuer lorem 

Lorem ipsum  dolor sit amet

12/8
19.00 hod.

Lorem ipsum  dolor sit amet, 
consectetuer 

12/8
19.00 hod.

12/8
19.00 hod.

12/8
19.00 hod.

12/8
19.00 hod.

12/8
19.00 hod.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate.



10 ZPŮSOB UMÍSTĚNÍ LOGA
NA FOTOGRAFII
vzor pohlednice



11 PROSTOROVÉ APLIKACE
poutač města

Tvar a velikost poutače města 
je přizpůsoben současnému stavu. 
 



11 PROSTOROVÉ APLIKACE
roll up

Rollupy, bannery a ostatní grafické 
materiály vždy vychází ze stejného 
systému, který je popsan v sekci 
tiskovin.

Text na

Lorem ipsum  dolor sit amet, 
vel eum iriure”

Lorem ipsum dolor s it a met, c onsectetuer a dipiscing 
elit, diam nonummy nibh euismod t incidunt ut laoreet 
dolore magna a liquam erat v olutpat. Ut w isi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci t ation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum ivel.

obklopené

www.slavicin.cz

Text na

www.slavicin.cz

Lorem ipsum  dolor sit amet, 
vel eum iriure” nisl ut aliquip 
exdo consequat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit l obortis n isl aliquip ex e a commodo c onse-
quat. Duis a utem vel eum i riure dolor i n hendrerit in 
vulputate velit esse m olestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla faciliat vero eros et accumsan 
et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum 
zzril delenit augue duis dolte feugait nulla facilsi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit l obortis n isl aliquip ex e a commodo c onse-
quat. Duis autem vel eum ivel.

Zámek 
Wichterle

www.slavicin.cz

Lorem ipsum  dolor sit amet, 
vel eum iriure” nisl ut aliquip 
exdo consequat. 

které žije!

www.slavicin.cz



11 PROSTOROVÉ APLIKACE
roll up



11 PROSTOROVÉ APLIKACE
systém orientačních cedulí

Orientace v budovách města Slavičín 
má jasně stanovená pravidla. Podobu 
panelů definují základní barvy, základní 
písmo a graficky upraven hlavní nápis 
cedule dle vizuálu. 

Jednotlivé řádky jsou zarovnány 
podle směru, kde se daná místnost 
nebo patro nachází. Pokud je místnost 
nalevo, text bude zarovnaný na levé 
straně a pokud bude místnost napravo, 
text bude  zarovnaný na pravé straně.

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet
Ipsum dolor sit amet
Dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet
Ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor 

17

18

19

20

21

22

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum  dolor sit

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor

3 patroVítejte na radnici

1 patro

Lorem ipsum dolor sit amet

2 patro

Lorem ipsum dolor sit amet 17

18

19

20

21

22

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum  dolor sit

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor

1 patro

23

24

25

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum  dolor sit

Lorem ipsum dolor sit amet



11 PROSTOROVÉ APLIKACE
označení kanceláře

funkce

Dopravní inspektorát

9

funkce

funkce

Matrika

33

funkce

funkce

funkce

15

20
funkce



11 PROSTOROVÉ APLIKACE
tapety



11 PROSTOROVÉ APLIKACE
tapety



11 PROSTOROVÉ APLIKACE
tapety



11 PROSTOROVÉ APLIKACE
tapety

Možnost použití černého tabulového 
nátěřu, díky kterému by se mohlo mezi 
vrstevnice psát nebo kreslit křídou.
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