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PRAHA 1 – Grafický manuál reklamní a vizuální komunikace – Manuál B
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Merkantilní tiskoviny - ostatní materiály
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Blok obecný – formát A4
Dlok dvojjazyčný pro semináře
Blok obecný – formát A5
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Transparent – baner
Propagační předměty
Dárkové předměty
Reprezentativní předměty

Multimediální aplikace

Prezentační folie Power Point
Prezentační folie Power Point – rozkres
Etikety CD/DVD
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Web stránky – rozkres
Aplikace loga v TV spotu
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1Úvod

Úvodní slovo starosty městské části

Název městské části a jejích orgánů, označování listin

Jednotný vizuální styl

 Jak pracovat s manuálem
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PRAHA 1 – Grafický manuál reklamní a vizuální komunikace – Manuál B

Milé kolegyně, milí kolegové,

jedním ze základů úspěchu jakékoliv instituce je komunikace 
s veřejností. Můžete mít sebelepší a sebeužitečnější předmět činnosti, 
můžete odvádět velmi dobrou práci a vykazovat výborné výsledky, 
ale bez schopnosti je prezentovat a upozorňovat na ně, bude celkový 
profit podstatně nižší, než jaký je skutečný potenciál.

A tak to je i s námi. Bez účinné komunikace s občany, médii i dalšími 
partnery se zkrátka neobejdeme. Neupozorníme je dostatečně 
na rozsah našich služeb, neseznámíme je s výsledky naší práce, 
nenabídneme jim tolik potřebnou a očekávanou informovanost. 
A dříve či později z různých stran uslyšíme, že vlastně nic neděláme...

Vedení Městské části Praha 1 klade na komunikaci velký důraz. 
A to jak na její obsah, tak samozřejmě i na formu. Důležitou podmín-
kou jejího úspěchu je jednotný vizuální styl a logo, které si vám 
dovoluji představit. Budou provázet aktivity Úřadu městské části 
Praha 1, členů Rady i dalších orgánů, jakož i organizací městskou částí 
zřizovaných.    

Náš jednotný vizuální styl se tak také stane důležitým prvkem 
jednoznačné identifikace naší městské části a posílí i její image 
na veřejnosti.

Kolegyně, kolegové,
věřím, že se s novým vizuálním stylem co nejrychleji sžijete a že také 
co nejdříve oceníte jeho přínos pro prezentaci výsledků vaší práce 
a snažení.

 Ing. Petr Hejma
 starosta Městské části Praha 1

Úvod 1

01
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PRAHA 1 – Grafický manuál reklamní a vizuální komunikace – Manuál B

Název městské části a jejích orgánů, 
označování listin

Všechny písemnosti vyhotovené orgány Městské části Praha 1 se 
v záhlaví označují uvedením slov  „Městská část Praha 1“.
Dále se v záhlaví uvede označení orgánu, který písemnost vyhotovil, 
a to slovy „Zastupitelstvo městské části“,  „Rada městské části“ 
a  „Úřad městské části“ s přesným označením odboru. 

Při psaní názvů je nutné respektovat standardní typografické zvyklosti 
při používání interpunkce a mezer. Správný zápis názvu organizace je:

Městská_část_Praha_1

Zastupitelstvo_městské_části_Praha_1

Rada_městské_části_Praha_1

Úřad_městské_části_Praha_1

Odbor_životního_prostředí

Úvod 1
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PRAHA 1 – Grafický manuál reklamní a vizuální komunikace – Manuál B

Úvod 1

03
Jednotný vizuální styl

Jednotný styl Městské části Praha 1 je vizuální způsob komunikace 
Úřadu městské části Praha 1 s veřejností. Podoba vizuálního stylu 
vychází z vystupování a chování organizací městské části navenek 
i uvnitř a spoluvytváří její identitu.
Dobrý vizuální styl vhodně doplňuje a podporuje image Městské 
části Praha 1, zvyšuje obecné povědomí o této městské části 
a vyvolává u veřejnosti pocit důvěryhodnosti.
Hlavními prvky jednotného vizuálního stylu Městské části Praha 1 
jsou merkantilní tiskoviny, formuláře, tiskové a reklamní materiály, 
aplikace ve vizuálním stylu a multimediální aplikace. Jejich podobu 
a užití kodifikuje tento manuál.

Jak pracovat s manuálem

Manuál jednotného vizuálního stylu Městské části Praha 1 je  
uceleným souborem závazných předpisů, příkladů a doporučení, 
jak postupovat při aplikaci prvků jednotného vizuálního stylu. 
Manuál obsahuje ukázky povolených a doporučených aplikací.
Uvedené varianty nevyčerpávají všechny možnosti správného užití, 
ale uvádějí některé příklady vnímání jednotného vizuálního stylu.

V tomto smyslu má manuál charakter závazného předpisu při 
tvorbě, výrobě a užívání manuálem definovaného vizuálního stylu 
Městské části Praha 1.
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2Merkantilní tiskoviny – formuláře

Univerzální layout formulářů

Univerzální layout formulářů – první a následné strany

Princip tvorby formulářů

Princip tvorby – ukázky formulářů
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PRAHA 1 – Grafický manuál reklamní a vizuální komunikace – Manuál B

Merkantilní tiskoviny
– formuláře

2

01
Univerzální layout formulářů

Tento univerzální layout určuje vzhled
formulářů, které používají orgány 
městské části především pro vnější
komunikaci.
Všechny formuláře mají na první 
straně záhlaví, které obsahuje logotyp 
v černobílém pozitivním provedení 
a označení příslušného orgánu.
V levém horním rohu je rámeček
pro umístění čárového kódu PID 
a rámeček pro umístění podacího 
razítka. 
Šedá plocha označuje textové pole 
pro umístění konkrétního obsahu 
formuláře.

V zápatí jsou umístěny kontaktní 
údaje.

Druhá a každá další strana formuláře
obsahuje pouze rozšířené textové 
pole. Text se vyplňuje v textovém 
editoru do připravené elektronické 
předlohy a tiskne se osobní tiskárnou 
na bílý papír nebo se rozesílá elektro-
nickou poštou.

10

10

13

25

42

30

64

267,5

284
287

0 mm 27 148125 20032

Jméno

Bydliště: ulice, číslo

Obec, m.č. PSČ

Příjmení

Název tabulky

PID

Typ formuláře
umístění popisu formuláře umístění popisu
formuláře umístění popisu

Mezititulek

sídlo/pracoviště: Úřad městské části Praha 1, Vodičkova 18, CZ–115 68 Praha 1

tel.: +420 000 000 000, fax: +420 000 000 000, info@praha1.cz, www.praha1.cz

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

Název odboru nebo oddělení

R. č.

*) Poznámka

1) Umístění textu jednotlivých bodů poučení umístění textu jednotlivých bodů 

poučení umístění textu jednotlivých bodů poučení. Umístění textu jednotlivých 

bodů poučení umístění textu jednotlivých bodů poučení  

2) Umístění textu jednotlivých bodů poučení umístění textu jednotlivých bodů 

poučení umístění textu jednotlivých bodů poučení. Umístění textu jednotlivých 

bodů poučení umístění textu jednotlivých bodů poučení  

Telefon*

Mobil*

E-mail*

1 Kolonka

3 Kolonka

6 Kolonka

1 zatrhávací pole - název

2 zatrhávací pole - název

2 Kolonka

Název tabulky

Poučení

4 Kolonka

8 Kolonka7 Kolonka 9 Kolonka

5 Kolonka

Vzor pro vyplnění

První řádek zatrhávací tabulky

Druhý řádek zatrhávací tabulky

Třetí řádek zatrhávací tabulky

Umístění textu formuláře pod mezititulek umístění textu formuláře pod mezititulek. Umístění textu formuláře pod 

mezititulek umístění textu formuláře pod mezititulek. Umístění textu formuláře pod mezititulek.    

Dne

Název tabulky

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

NE

NE

NE

Podpis

Logotyp A, šířka 17 mm. 
Barva: černobílá varianta.

Záhlaví: Times Roman 9/12/+50, 
na levou zarážku. Barva: černá.

Rámeček pro umístění čárového kódu 
PID. Síla linky 1 b. Barva: černá.

Rámeček pro umístění podacího 
razítka. Síla linky 1 b. Pouze na první 
stránce formuláře.

Adresa: Times Roman 9/12/+50, 
na levou zarážku. Barva: černá.

> Data uložena na přiloženém CD ve složce:  2_DATA–VZORY |  MANUAL 2_01 |
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PRAHA 1 – Grafický manuál reklamní a vizuální komunikace – Manuál B

Merkantilní tiskoviny
– formuláře

2

02
Univerzální layout formulářů
– první a následné strany

Všechny formuláře mají na první 
straně záhlaví, které obsahuje logotyp 
v černobílém pozitivním provedení 
a označení příslušného orgánu.
V levém horním rohu je rámeček
pro umístění čárového kódu PID 
a rámeček pro umístění podacího 
razítka. V zápatí jsou umístěny kon-
taktní údaje.

Šedá plocha označuje textové pole 
pro umístění konkrétního obsahu 
formuláře.

Druhá a každá další strana formuláře
obsahuje pouze rozšířené textové 
pole. Text se vyplňuje v textovém 
editoru do připravené elektronické 
předlohy a tiskne se osobní tiskárnou 
na bílý papír nebo se rozesílá elektro-
nickou poštou.

Sazební obrazec pro první strany 
formuláře.

Sazební obrazec druhé a dalších stran 
formuláře.

Logotyp A, šířka 17 mm. 
Barva: černobílá varianta.

Záhlaví: Times Roman 9/12/+50, 
na levou zarážku. Barva: černá.

Rámeček pro umístění čárového kódu 
PID. Síla linky 1 b. Barva: černá.

Rámeček pro místění podacího 
razítka. Síla linky 1 b. Pouze na první 
stránce formuláře.

Adresa: Times Roman 9/12/+50, 
na levou zarážku. Barva: černá.

> Data uložena na přiloženém CD ve složce:  2_DATA–VZORY |  MANUAL 2_02 |

PID

Typ formuláře
umístění popisu formuláře umístění popisu
formuláře umístění popisu formuláře umístění
popisu formuláře 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

Název odboru nebo oddělení

sídlo/pracoviště: Úřad městské části Praha 1, Vodičkova 18, CZ–115 68 Praha 1

tel.: +420 000 000 000, fax: +420 000 000 000, info@praha1.cz, www.praha1.cz
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PRAHA 1 – Grafický manuál reklamní a vizuální komunikace – Manuál B

Merkantilní tiskoviny
– formuláře

2

03
Princip tvorby formulářů

Princip tvorby formulářů se řídí přes-
nými pravidly, která jsou popsána na 
této straně. Tato pravidla je třeba užít 
při tvorbě všech formulářů orgánů 
Městské části Praha 1.

10

10

13

25

42

30

64

267,5

284
287

0 mm 27 148 152,5125 140105 200176 18832 7057,5

Jméno

Bydliště: ulice, číslo

Obec, m.č. PSČ

Příjmení

Název tabulky

PID

Typ formuláře
umístění popisu formuláře umístění popisu
formuláře umístění popisu

Mezititulek

sídlo/pracoviště: Úřad městské části Praha 1, Vodičkova 18, CZ–115 68 Praha 1

tel.: +420 000 000 000, fax: +420 000 000 000, info@praha1.cz, www.praha1.cz

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

Název odboru nebo oddělení

R. č.

*) Poznámka

1) Umístění textu jednotlivých bodů poučení umístění textu jednotlivých bodů 

poučení umístění textu jednotlivých bodů poučení. Umístění textu jednotlivých 

bodů poučení umístění textu jednotlivých bodů poučení  

2) Umístění textu jednotlivých bodů poučení umístění textu jednotlivých bodů 

poučení umístění textu jednotlivých bodů poučení. Umístění textu jednotlivých 

bodů poučení umístění textu jednotlivých bodů poučení  

Telefon*

Mobil*

E-mail*

1 Kolonka

3 Kolonka

6 Kolonka

1 zatrhávací pole - název

2 zatrhávací pole - název

2 Kolonka

Název tabulky

Poučení

4 Kolonka

8 Kolonka7 Kolonka 9 Kolonka

5 Kolonka

Vzor pro vyplnění

První řádek zatrhávací tabulky

Druhý řádek zatrhávací tabulky

Třetí řádek zatrhávací tabulky

Umístění textu formuláře pod mezititulek umístění textu formuláře pod mezititulek. Umístění textu formuláře pod 

mezititulek umístění textu formuláře pod mezititulek. Umístění textu formuláře pod mezititulek.    

Dne

Název tabulky

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

NE

NE

NE

Podpis

Logotyp A, šířka 17 mm. 
Barva: černobílá varianta.

Záhlaví: Times Roman 9/12/+50, 
na levou zarážku. Barva: černá.

Rámeček pro umístění čárového kódu 
PID. Síla linky 1 b. Barva: černá.

Rámeček pro umístění podacího 
razítka. Síla linky 1 b. Pouze na první 
stránce formuláře.

Adresa: Times Roman 9/12/+50, 
na levou zarážku. Barva: černá.

Název formuláře: Times Roman Bold 
18/24/+50, na levou zarážku.

Mezititulek: popis formuláře Times 
Roman Bold 14/18/+50, na levou 
zarážku.

Název tabulky: Times Roman Bold 
10/14/+50,  na levou zarážku.

Textové: Times Roman 10/15/+50, 
na levou zarážku.

Tabulka: síla linek 1 a 0,5 b., odsazení 
textu od svislé linky 2 mm.

> Data uložena na přiloženém CD ve složce:  2_DATA–VZORY |  MANUAL 2_03 |
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PRAHA 1 – Grafický manuál reklamní a vizuální komunikace – Manuál B

Merkantilní tiskoviny
– formuláře

2

04
Princip tvorby – ukázky 
formulářů

Princip tvorby formulářů se řídí přes-
nými pravidly, která jsou popsána na 
této straně. Tato pravidla je třeba užít 
při tvorbě všech formulářů orgánů 
Městské části Praha 1.

Jméno

Trvalý pobyt: ulice, číslo

Obec, m.č. PSČ

Příjmení

PID

Žádost
o potvrzení doby zaměstnání* / příjmů*

sídlo/pracoviště: Úřad městské části Praha 1, Vodičkova 18, CZ–115 68 Praha 1

tel.: +420 000 000 000, fax: +420 000 000 000, info@praha1.cz, www.praha1.cz

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

Název odboru

R. č.

*) Nehodící se škrtněte

Telefon

Fax

E-mail

Pracoval/a jsem v době od / do

jako

u zaměstnavatele

v závodě (provozovně, aletiéru, apod.)

Má tehdejší příjmení

Mé příjmení při ukončení tohoto pracovního poměru

Potvrzení doby zaměstnání* / příjmů* potřebuji pro

V Praze, dne

Současné údaje o žadateli

Podpis žadatele

Jméno

Oznámení podáno dne v hodin.

Trvalý pobyt: ulice, číslo

Obec, m.č. PSČ

Příjmení

PID

Oznámení o konání shromáždění
svolavatel fyzická osoba

sídlo/pracoviště: Úřad městské části Praha 1, Vodičkova 18, CZ–115 68 Praha 1

tel.: +420 000 000 000, fax: +420 000 000 000, info@praha1.cz, www.praha1.cz

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

Název odboru

*) Nepovinný údaj

Telefon*

(Mobil*)

E-mail*

V Praze, dne

Svolavatel

Jméno

Trvalý pobyt: ulice, číslo

Obec, m.č. PSČ

Příjmení

Účel schromáždění

Místo konání schromáždění (u průvodu výchozí místo, cesta a místo ukončení)

Předpokládaný počet účastníků shromáždění

Počet pořadatelů starších 18 let a způsob jejich označení

Den / dny konání

shromáždění

Doba zahájení

a předpokládaná doba 

ukončení

Den / dny konání

shromáždění

Doba zahájení

a předpokládaná doba 

ukončení

Osoba zmocněná jednat v zastoupení svolavatele

Podpis svolavatele
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3Merkantilní tiskoviny – ostatní materiály

Prezentační desky

Prezentační desky – rozkres

Report

Report – rozkres

Report – první strana

Blok obecný – formát A4

Dlok dvojjazyčný pro semináře

Blok obecný – formát A5

Poštovní etikety, samolepky

Karty – návštěva,  parkovací karta

Karty – jmenovky

Razítko
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PRAHA 1 – Grafický manuál reklamní a vizuální komunikace – Manuál B

Merkantilní tiskoviny
– ostatní materiály

3

01
Prezentační desky

Prezentační desky slouží ke vkládání
dokumentů formátu A4. Tisknou se 
kvalitním ofsetovým tiskem na bílou 
matnou křídu o plošné hmotnosti 
300 g/m2. Desky je nutné opatřit mat-
nou laminací. Potisk prezentačních 
desek obsahuje logotyp nebo znak 
v základním barevném provedení 
a doplňkové prvky vizuálního stylu 
na podkladě v barvě stříbrné. O užití 
logotypu nebo znaku Městské části 
Praha 1 rozhodne Rada městské části.

Na vodorovné chlopni jsou výseky
pro vložení vizitky.

Na další straně je vyobrazen a po-
psán rozkres prezentačních desek.

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

Odbor technicé a majetkové správy
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1

Plocha: barva doplňková STŘÍBRNÁ.

Barevné čtverce: užity základní 
a doplňkové barvy dle specifikace 
grafického manuálu.

Barevná či jednobarevná fotografie.

Nápis: Myriad Regular 9/+50, verzálky.

Znak, šířka 17 mm. 
Barva:  jednobarevná varianta.

Logotyp A, šířka 17 mm.
Možnost provedení ražbou či slepo-
tiskem.

> Data uložena na přiloženém CD ve složce:  2_DATA–VZORY |  MANUAL 3_01 |
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3

02

Název odboru nebo oddělení
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1

X X X2 X

X
X

1,5 X

0,
5 

X

> Data uložena na přiloženém CD ve složce:  2_DATA–VZORY |  MANUAL 3_02|

Plocha: barva doplňková STŘÍBRNÁ.

Barevné čtverce: užity základní 
a doplňkové barvy dle specifikace 
grafického manuálu.

Barevná či jednobarevná fotografie.

Nápis: Myriad Regular 9/+50, verzálky.

Logotyp A, šířka 17 mm. 
Možnost provedení ražbou či slepo-
tiskem.

Prezentační desky – rozkres
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PRAHA 1 – Grafický manuál reklamní a vizuální komunikace – Manuál B

Merkantilní tiskoviny
– ostatní materiály

3

03
Report

Report se používá pro prezentaci 
textových materiálů. Dokument se 
skládá z předtištěné obálky s výse-
kem okénka a z dalších stran reportu 
(viz kap. 2./05).
Obálka s výsekem obsahuje logotyp 
nebo znak v základním barevném 
provedení, které jsou doplněny 
o prvky vizuálního stylu na bílé, šedé 
či stříbrné podkladové v barvě.
O užití logotypu nebo znaku městské 
části rozhoduje typ určerné tiskoviny.
Obálka je vytištěna kvalitním ofse-
tovým tiskem na papír o minimální 
plošné hmotnosti 250 g/m2.
Spolu s ostatními stranami dokumen-
tu je spojena vhodným způsobem
(např. kroužkovou vazbou) do složky.

Programové
prohlášení
pro volební období 

2006 – 2010

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1

Program rozvoje
životního prostředí
městské části

směrnice určená pro vnitřní

potřebu zaměstnanců úřadu

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1

Odbor životního prostředá

16. 4. 2008

Report se znakem městské části.

Report s logotypem - typ určený 
pro zaměstnance Úřadu městské části 
Praha 1. 
Barevnost identifikačního pruhu 
lze měnit  dle obsahu vložených 
dokumentů (např. zelená pro ekologii 
a životní prostředí ap.).

> Data uložena na přiloženém CD ve složce:  2_DATA–VZORY |  MANUAL 3_03 |
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04
Report – rozkres

Princip tvorby titulní strany reportu 
se řídí přesnými pravidly, která jsou 
stanovena na této straně. 

52,5

262,5

240,5

0 mm 21052,5 105 157,5

Plocha: barva bílá či doplňková ŠEDÁ 
nebo  STŘÍBRNÁ.

Identifikační pruh: barevnost užita 
v základní či doplňkové barvě dle 
specifikace grafického manuálu.

Výsek: 105 x 105 mm.

Logotyp v barevném provedení 
nebo znak v jednobarevném 
(případně barevném provedení).

> Data uložena na přiloženém CD ve složce:  2_DATA–VZORY |  MANUAL 3_04 |
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05
Report – první strana

Report se používá pro prezentaci 
textových materiálů. Dokument se 
skládá z předtištěné obálky s výse-
kem okénka a z dalších stran reportu.
První strana reportu obsahuje název
dokumentu, označení příslušného 
orgánu a datum. Zápatí obsahuje 
logotyp nebo znak v černobílém 
pozitivním provedení.
O užití logotypu nebo znaku městské 
části rozhoduje typ určerné tiskoviny.
Text se vyplňuje v textovém editoru
do připravené elektronické předlohy
a tiskne se osobní tiskárnou na bílý 
papír nebo se pouze rozesílá elektro-
nickou poštou.

57,5

152,5

262,5

0 mm 21057,5 152,5

Název, titulek

či nadpis titulního

listu reportu

Podnadpis hlavního názvu

titulní strany reportu

NÁZEV ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI

Název odboru nebo oddělení

Datum

Program rozvoje
životního prostředí
městské části

směrnice určená pro vnitřní

potřebu zaměstnanců úřadu

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1

Odbor životního prostředá

16. 4. 2008

Název reportu: Times New Roman 
regular 30/36 b/+50, na levou zarážku.

Podtitulek: Times New Roman regular 
18/24 b,/+50, na levou zarážku.

Název úřadu, odboru a datum: Times 
New Roman regular 10/16 b/+50, 
na levou zarážku.

Logotyp nebo znak v černobílém 
pozitivním provedení, šířka 10 mm.

> Data uložena na přiloženém CD ve složce:  2_DATA–VZORY |  MANUAL 3_05 |
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06
Blok obecný – formát A4

Poznámkový blok formátu A4 obsa-
huje listy bílého papíru. Na listech 
je natištěn logotyp v základním 
barevném provedení nebo v jedno-
barevném provedení v šedé barvě, 
kontaktní údaje a linky pro přehled-
nější psaní poznámek.

Tiskne se kvalitním ofsetovým tiskem 
na bílý hlazený ofsetový papír o ploš-
né hmotnosti 80–100 g/m2.

Logotyp, šířka 22 mm. 
Barva:  plnobarevná varianta.

Linky: tvořené z teček, síla linky 1 b, 
vzdálenost linek 8 mm. 
Barva: doplňková TMAVĚ ŠEDÁ.

Adresa: Myriad Regular 8/11 b, 
prostrkání verzálek 0,1 em, 
minusek 0,025 em, na levou zarážku. 
Barva: doplňková TMAVĚ ŠEDÁ.

Děrování do šanonu.  Rozteč 80 mm.
Průměr 5–6 mm.

20

10

42

258

284

0 mm 42 20047

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

Vodičkova 18, CZ–115 68 Praha 1

tel.: +420 000 000 000, fax: +420 000 000 000

info@praha1.cz, www.praha1.cz

> Data uložena na přiloženém CD ve složce:  2_DATA–VZORY |  MANUAL 3_06 |
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Blok dvojjazyčný pro semináře 
– formát A4

Městská část Praha 1 bývá často 
pořadatelem různých seminářů 
a akcí. Pro tyto účely je vytvořena 
tato varianta bloku. V záhlaví, nalevo 
od znaku nebo logotypu je uveden 
název semináře nebo akce.
Kontaktní údaje jsou dvojjazyčné.

Blok se tiskne kvalitním ofsetovým 
tiskem na bílý hlazený ofsetový papír 
o plošné hmotnosti 80–100 g/m2.

20

10

42

258

284

0 mm 42 20047

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 | ENGLISH TRANSLATION

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

Vodičkova 18, CZ–115 68 Prague 1

tel.: +420 000 000 000, fax: +420 000 000 000

info@praha1.cz, www.praha1.cz

Budoucnost prahy 1, 10.–13. června 2008

Future of Prague 1, 10th–13th June 2008

Název akce, datum konání

Name of the event, date

> Data uložena na přiloženém CD ve složce:  2_DATA–VZORY |  MANUAL 3_07 |

Znak, šířka 22 mm.  
Barva:  doplňková TMAVĚ ŠEDÁ.

Logotyp, šířka 22 mm. 
Barva:  plnobarevná varianta.

Záhlaví: Myriad Regular10/14 b, 
prostrkání minusek 0,025 em, 
na levou zarážku.  
Barva: doplňková TMAVĚ ŠEDÁ.

Linky: tvořené z linek, síla linky 0,2 b, 
vzdálenost linek 8 mm. 
Barva: doplňková TMAVĚ ŠEDÁ.

Adresa: Myriad Regular 8/11 b, 
prostrkání verzálek 0,1 em, 
minusek 0,025 em, na levou zarážku. 
Barva: doplňková TMAVĚ ŠEDÁ.

Děrování do šanonu.  Rozteč 80 mm.
Průměr 5–6 mm.
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Blok obecný – formát A5

Poznámkový blok formátu A5 obsa-
huje listy bílého papíru. Na listech je 
natištěn logotyp v základním barev-
ném provedení, kontaktní údaje 
a linky pro přehlednější psaní pozná-
mek v barvě šedé.

Tiskne se kvalitním ofsetovým tiskem 
na bílý hlazený ofsetový papír o ploš-
né hmotnosti 80–100 g/m2.

10

10

42

200

173

0 mm 27 14032

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

Vodičkova 18, CZ–115 68 Praha 1

tel.: +420 000 000 000, fax: +420 000 000 000

info@praha1.cz, www.praha1.cz

> Data uložena na přiloženém CD ve složce:  2_DATA–VZORY |  MANUAL 3_08 |

Logotyp, šířka 17 mm. 
Barva:  plnobarevná varianta.

Linky: tvořené z teček, síla linky 1 b, 
vzdálenost linek 8 mm. 
Barva: doplňková TMAVĚ ŠEDÁ.

Adresa: Myriad Regular 8/11 b, 
prostrkání verzálek 0,1 em, 
minusek 0,025 em, na levou zarážku. 
Barva: doplňková TMAVĚ ŠEDÁ.

Děrování do šanonu.  Rozteč 80 mm.
Průměr 5–6 mm.
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Poštovní etikety, samolepky

Poštovní etiketa slouží k označování
poštovních zásilek větších rozměrů
(obálky větší než C4 a balíky).
Etiketa obsahuje znak městské části 
v základním barevném provedení
nebo logotyp, adresu a pomocné 
linky pro snazší vyplňování v barvě 
šedé. Adresa příjemce se na etiketu 
vyplňuje ručně.
Samolepka obsahuje znak městské 
části v základním barevném provede-
ní nebo logotyp, případně kontaktní 
údaje v barvě šedé.
Tiskne se kvalitním ofsetovým tiskem
na bílý hlazený ofsetový papír.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

Vodičkova 18, CZ–115 68 Praha 1

tel.: +420 000 000 000, fax: +420 000 000 000

www.praha1.cz

107,5

7,5

10

30

32,5

95

55

105

0 mm 30 10535

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

Vodičkova 18, CZ–115 68 Praha 1

tel.: +420 000 000 000, fax: +420 000 000 000

www.praha1.cz

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

Vodičkova 18, CZ–115 68 Praha 1

tel.: +420 000 000 000

www.praha1.cz

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

Vodičkova 18, CZ–115 68 Praha 1

tel.: +420 000 000 000

www.praha1.czMĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

Vodičkova 18, CZ–115 68 Praha 1

tel.: +420 000 000 000, fax: +420 000 000 000

www.praha1.cz

Poštovní etiketa se znakem nebo 
logotypem Praha 1.

Samolepka se znakem nebo logoty-
pem Praha 1, formát 75 x 25 mm.

Samolepka se znakem nebo logoty-
pem Praha 1, formát 35 x 35 mm.

Barevný logotyp nebo znak 
v jednobarevné variantě, šířka 20 mm. 
Barva: doplňková TMAVĚ ŠEDÁ.

Adresa: Myriad Regular 8/11 b, 
prostrkání verzálek 0,1 em, 
minusek 0,025 em, na levou zarážku. 
Barva: doplňková TMAVĚ ŠEDÁ.

Linky: síla linky 0,3 b, vzdálenost linek 
8 mm. Barva: doplňková TMAVĚ ŠEDÁ.

> Data uložena na přiloženém CD ve složce:  2_DATA–VZORY |  MANUAL 3_09 |
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Karty – návštěva,  
parkovací karta

Karta pro návštěvu Úřadu městské 
části obsahuje barevný logotyp,  
označení orgánu, název a identifi-
kační číslo karty. Slouží pro označení 
a umožnění vstupu návštěvy do 
budovy úřadu.
Parkovací karta je určena pro zaměst-
nance nebo návštěvy úřadu městské 
části. Slouží uživatelům vyhrazeného 
parkování. Karta obsahuje logotyp 
v barevném pozitivním provedení, 
označení orgánu, číslo, dataci a infor-
maci, pro koho je určena.

5 17 20 55 85

5
6,5

17

29

43

49

54

0

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

Návštěva

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

stání MČP1

Parkovací karta

10/2008

5 17 20 55 85

5
6,5

17

29

33

43

49

54

0

N-010
karta číslo:

datum platnosti: karta číslo:

P-010

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

stání MČP1

Parkovací karta

10/2008
datum platnosti: karta číslo:

P-010

Karta pro návštěvu úřadu.

Parkovací karta.

Logotyp, plnobarevná varianta, 
šířka 20 mm. 

Záhlaví: Myriad Regular 8/11 b, 
prostrkání verzálek 0,1 em,  na levou 
zarážku.  Barva: černá.

Název: Myriad Regular 23 b, 
doplněk 8 b. Barva: základní MODRÁ.

Číslování: Myriad Regular 7 b,  
čísla 15 b, prostrkání 0,025 em. 
Barvy: základní MODRÁ, ČERVENÁ 
a černá.

Rastr: podtisk 10% černá.

> Data uložena na přiloženém CD ve složce:  2_DATA–VZORY |  MANUAL 3_10 |
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Karty – jmenovky

Jmenovky pro zaměstnance slouží 
pro jejich snadnou identifikaci.
Jmenovka obsahuje název odboru, 
případně oddělení ve kterém zaměst-
nanec pracuje, jeho jméno a funkční 
zařazení. 
Vytištěná podoba jmenovky se vklá-
dá do plastového pouzdra se sponou 
pro uchycení na oděv.

Titul Jméno Příjmení
funkčního zařazení

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

60

6 18 21 90

6

18

34

39

0

Titul Jméno Příjmení

název funkčního zařazení
do dvou (max. 3) řádek

STANDARDNÍ NÁZEV ODBORU

60

6 18 21 90

6

18

34

39

0

Titul Jméno Příjmení

funkčního zařazení

DLOUHÝ NÁZEV ODBORU
ZALOMENÝ DO DVOU ŘÁDEK
Název oddělení

Jmenovka - označení zaměstnanců 
Úřadu MČ Praha 1

Jmenovka - označení vedoucího 
Úřadu MČ Praha 1, případně volených 
zástupců MČPraha 1.

Barevnýlogotyp nebo jednobarevná 
varianta znaku, šířka 12 mm. 

Záhlaví: Myriad Regular 10/13 b, 
prostrkání verzálek 0,1 em,  na levou 
zarážku.  Umístěno na střed logotypu.
Barva: doplňková TMAVĚ ŠEDÁ.

Myriad Regular 16 b, 
prostrkání 0,1 em. Barva: černá.

Myriad Regular 11/13 b, 
prostrkání 0,1 em. 
Barva: doplňková TMAVĚ ŠEDÁ.

> Data uložena na přiloženém CD ve složce:  2_DATA–VZORY |  MANUAL 3_11 |
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Merkantilní tiskoviny
– ostatní materiály

3

12
Razítko

Administrativní razítka se používají
k signaci administrativních tiskovin 
závazného charakteru (např. objed-
návky, faktury, smlouvy atd.).
Razítka obsahují logotyp městské 
části, název orgánu, adresu, IČO, DIČ
a další kontaktní údaje.
Razítka jsou číslovaná. Velikosti razí-
tek respektují standardní rozměry
samonamáčecích razítek Printy.
Razítka mohou být tištěna v základní 
černé nebo např. v modré barvě.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Vodičkova 18, 115 68 Praha 1
vedoucí úřadu

[01]

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Odbor školství a kultury
Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

[08]

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Odbor sociálních věcí
a zdravotnictví
Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

[12]

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Odbor sociálních věcí
a zdravotnictví
Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

[12]

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Vodičkova 18, 115 68 Praha 1
vedoucí úřadu

[01]

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Vodičkova 18, 115 68 Praha 1
IČ: 12345678, DIČ: CZ12345678
tel.: +420 123 456 789

[A] MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Vodičkova 18, 115 68 Praha 1
IČ: 12345678, DIČ: CZ12345678
tel.: +420 123 456 789

[A]

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Odbor školství a kultury
Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

[08]

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Odbor sociálních věcí
a zdravotnictví
Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

[12]

2,5

18,5
21

0 2 18 20 56 58
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4Tiskové materiály vnitřního a reklamního charakteru

Tiskové materiály – obecné

Tiskové materiály – obecné – rozkres

Tiskové materiály – reprezentativní

Tiskové materiály – reprezentativní – rozkres

Tiskové materiály – tisk v reprostředisku

Titulní strany – velikost písma a umístění sazby

Princip sazby tiskových materiálů

Princip sazby tiskových materiálů – rozkres

Užití loga – hlavičky městských periodik
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PRAHA 1 – Grafický manuál reklamní a vizuální komunikace – Manuál B

Tiskové materiály vnitřního 
a reklamního charakteru

4

01
Tiskové materiály – obecné

Pro tiskové materiály Úřadu městské 
části Praha 1 je určena varianta vizu-
álního stylu s identifikačním horizon-
tálním pruhem, ve kterém je umístěn
logotyp či fotografie a pole ve firemní 
barevnosti pro umístění textů.
Jedná se především o různé publi-
kace, profily, ročenky, výroční zprávy, 
bulletiny, leaflety a další informační 
tiskoviny.

Na následné straně jsou vyobrazeny, 
popsány a okótovány rozkresy těchto 
materiálů.

Titulek obecného
materiálu

Název orgánu městské části

Název orgánu městské části

Podtitulek materiálu

Titulek
obecného materiálu

Podtitulek

materiálu

Titulek
obecného
materiálu

Praha 1 , k ř ižovatk a kultur

Název obecného 
materiálu
městské části

Příklad obálky publikace, formát A4.

Příklad obálky bulletinu, letáku ap., 
formát A5.

Obálka leafletu, letáku ap., formát 
1/3 A4  nebo DL (105x210 mm). 

Příklad obálky, formát A5, A6 naležato.
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PRAHA 1 – Grafický manuál reklamní a vizuální komunikace – Manuál B
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Titulek obecného
materiálu

Název orgánu městské části

Název orgánu městské části

Podtitulek materiálu

Titulek
obecného materiálu

Název obecného 
materiálu
městské částiX
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Tiskové materiály vnitřního 
a reklamního charakteru

4

02
Tiskové materiály – obecné 
– rozkres

Rozkres s vyobrazenými a okótovaný-
mi tiskovými materiály  Úřadu měst-
ské části Praha 1. Varianta vizuálního 
stylu s identifikačním horizontálním 
pruhem, ve kterém je umístěn logo-
typ či fotografie a pole pro umístění 
textů ve firemní barevnosti.

Jedná se především o různé publi-
kace, profily, ročenky, výroční zprávy, 
bulletiny, leaflety a další informační 
tiskoviny.

Velikosti sazby a její umístění ve for-
mátu jsou specifikovány dále v této 
kapitole manuálu na straně 4/06.

Příklad obálky publikace, formát A4.

Příklad obálky bulletinu, letáku ap., 
formát A5.

Obálka leafletu, letáku ap., formát 
1/3 A4  nebo DL (105x210 mm). 

Ukázka maximální a minimální veli-
kosti logotypu umístěného ve čtver-
cové ploše identifikačního pruhu.

> Data uložena na přiloženém CD ve složce:  2_DATA–VZORY |  MANUAL 4_02 |
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PRAHA 1 – Grafický manuál reklamní a vizuální komunikace – Manuál B

Tiskové materiály vnitřního 
a reklamního charakteru

4

03
Tiskové materiály 
– reprezentativní

Pro tiskové materiály reprezenta-
tivního chrakteru je určena varianta 
vizuálního stylu s identifikačním 
horizontálním pruhem, ve kterém 
je umístěn znak městské části v barvě 
doplňkové TMAVĚ ŠEDÉ případně 
stříbrné (např. ražba napařovací fólie). 
Znak je umístěn do bílé či šedé
(stříbrné) klidné plochy. Identifikační 
pruh je dále tvořen polem ve firemní 
barevnosti či fotografií v něm umístě-
nou. Velikost a umístění znaku se řídí 
pravidly stanovenými v této kapitole 
manuálu. Do barevné části identifi-
kačního pruhu se umisťuje textace 
tiskoviny (Titul a podtitul tiskoviny).

Jedná se především o různé pub-
likace, prohlášení, leaflety a další 
informační tiskoviny.

Na následné straně jsou vyobrazeny, 
popsány a okótovány rozkresy těchto 
materiálů.

Podtitulek materiálu

Titulek
reprezentačního

materiálu
městské části

Podtitul materiálu

Titulek
reprezentačního

materiálu

Podtitulek materiálu

Titulek
materiálu

městské části
2008

Příklad obálky A4 (publikace ap.).

Příklad obálky A5 (bulletin, leták, ap.).

Obálka 1/3 A4 nebo DL (105x210mm) 
(leaflet, leták, ap.).
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PRAHA 1 – Grafický manuál reklamní a vizuální komunikace – Manuál B

Podtitulek materiálu

Titulek
reprezentačního

materiálu
městské části

X2 X

1,5 X

X
X

0,
33

 X
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X
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33
 X

m
ax

.
0,
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0,
33

 X

0,
25

 X

Podtitulek materiálu

Titulek
materiálu

městské části
2008

2 X

X
X

X X

0,
33

 X

Podtitul materiálu

Titulek
materiálu

3 X
X

X

XX X

0,
33

 X

Tiskové materiály vnitřního 
a reklamního charakteru

4

04
Tiskové materiály 
– reprezentativní – rozkres

Rozkres s vyobrazenými a okótova-
nými reprezentativními tiskovými 
materiály. Varianta vizuálního stylu 
s identifikačním horizontálním pru-
hem, ve kterém je umístěn znak či 
fotografie a pole pro umístění textů.

Velikosti sazby a její umístění ve for-
mátu jsou specifikovány dále v této 
kapitole manuálu na straně 4/06.

Příklad obálky A4 (publikace ap.).

Příklad obálky A5 (bulletin, leták, ap.).

Obálka 1/3 A4 nebo DL (105x210mm) 
(leaflet, leták, ap.).

Ukázka maximální a minimální veli-
kosti znaku umístěného ve čtvercové 
ploše identifikačního pruhu.
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PRAHA 1 – Grafický manuál reklamní a vizuální komunikace – Manuál B

Tiskové materiály vnitřního 
a reklamního charakteru

4

05
Tiskové materiály 
– tisk v reprostředisku

V případě laserového nebo inkous-
tového tisku s omezenou tiskovou 
plochou (např. reprostředisko úřadu) 
bude zachován bílý okraj tiskoviny 
(rámeček široký 5 mm z každé strany 
daného formátu).
Pravidla a velikosti logotypu případ-
ně znaku městské části pro tvorbu
tiskovin zůstávají zachovány a řídí se
pravidly tvorby tiskovin stanovenými 
tímto manuálem.

Velikosti sazby a její umístění ve for-
mátu jsou specifikovány dále v této 
kapitole manuálu na straně 4/06.

Praha 1 , k ř ižovatk a kultur

Podtitulek
materiálu

Titulek
materiálu

Název orgánu městské části

Titulek
materiálu

Titulek
obecného materiálu

městské části

Podtitulek materiálu

Titulek
obecného materiálu

Příklad obálky formát A4.

Obálka leafletu, letáku ap., formát 
1/3 A4  nebo DL (105x210 mm). 

Příklad obálky, formát A5, A6 naležato.

Příklad obálky bulletinu, letáku ap., 
formát A5.
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PRAHA 1 – Grafický manuál reklamní a vizuální komunikace – Manuál B

Název orgánu městské části

Podtitulek materiálu
a jeho pokračování

Delší titulek
obecného materiálu

Titulek
reprezentačního

materiálu
městské části

Název orgánu městské části

4

6

Proklad mezi řádky hlavního titulku odpovídá odsazení prvního řádku podtitulku.

Specifikace pro formát A4 Specifikace pro formáty A5 a 1/3 A4

4

6 
m

m

X
X

6

4 
m

m

Název orgánu městské části

Titulek
reprezentačního

materiálu
městské části

Tiskové materiály vnitřního 
a reklamního charakteru

4

06
Titulní strany – velikost písma 
a umístění sazby

Na této straně jsou specifikovány 
parametry velikosti doporučené 
velikosti sazby textů z titulních stran 
tiskových materiálů. 
Na stranách (4/01–4/05) této kapitoly 
jsou představeny ukázky principu 
titulních stran. V ukázkách je sazba 
textů vždy aplikována ve střední hod-
notě velikosti (viz tabulky obr. 1 a 2) 
dle typu tiskoviny a jejího formátu.

Velikost sazby stanovená pro obecné 
tiskové materiály (viz tato kapitola 
strana 4/01, 4/02 a 4/05).  

Velikost sazby stanovená pro repre-
zentativní tiskové materiály (viz tato 
kapitola strana 4/03 a 4/04).

Specifikace umístění sazby uvnitř 
identifikačního pruhu stanovení pro 
formát A4. Vzdálenost textu od všech 
okrajů pole je 6 mm.

Specifikace umístění sazby uvnitř 
identifikačního pruhu stanovení pro 
formáty A5 a 1/3 A4. Vzdálenost textu 
od okrajů pole je 4 mm.

Ukázka odsazení hlavního titulku 
a podtitulku tiskových materiálů 
(proklad mezi řádky titulku odpovídá 
vzdálenosti odsazení prvního řádku 
podtitulku).

TITULEK

TITULEK

Styl sazby

Styl sazby

Myriad Regular

Myriad Regular

Druh a řez písma

Druh a řez písma

16/19 b

12/15 b

20/24 b

16/19 b

Stupeň písma a proklad podle formátu tiskoviny

Stupeň písma a proklad podle formátu tiskoviny

20/24 b

16/19 b

24/28 b

20/24 b

24/28 b

20/24 b

28/32 b

24/28 b

PODTITULEK

PODTITULEK

Myriad Regular

Myriad Regular

10/14 b

9/12 b

12/16 b

10/14 b

Formáty A5 a 1/3 A4

Formáty A5 a 1/3 A4

Formát A4

Formát A4

12/16 b

10/14 b

14/18 b

12/16 b

14/18 b

12/16 b

16/21 b

14/18 b

NÁZEV ORGÁNU / DATUM

NÁZEV ORGÁNU / DATUM

Myriad Regular

Myriad Regular

     7/9 b

     7/9 b

   9/12 b

   9/12 b

Prostrkání: minusky 0,025 em, verzálky 0,1 em.

Prostrkání: minusky 0,025 em, verzálky 0,1 em.

Tiskové materiály - OBECNÉ (strana 4/01, 4/02, 4/05)
Doporučené stupně písma dle formátu tiskoviny

Tiskové materiály - REPREZENTATIVNÍ (strana 4/03, 4/04)
Doporučené stupně písma dle formátu tiskoviny
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Tiskové materiály vnitřního 
a reklamního charakteru

4

07
Princip sazby 
tiskových materiálů

Pro sazbu tiskovin jsou doporučeny 
základní zrcadla sazby a předpisy saz-
by pro nejužívanější formáty A4 a A5. 
Jde především o sazbu publikací, 
profilů, ročenek, výročních zpráv, 
bulletinů, leafletů a dalších informač-
ních tiskovin.
Pro výroční zprávu, ročenky a reporty
je vhodná sazba jedno nebo dvou-
sloupcová. Pro odborné dokumenty 
je doporučena jednosloupcová sazba 
s margináliemi nebo sazba do tří 
sloupců. 
V zápatí stran je umístěn logotyp 
městské části v barevném provedení 
nebo znak v barvě doplňkové TMAVĚ 
ŠEDÉ případně malý název kapitoly 
pro lepší orientaci a paginace.

Na další straně je vyobrazen okóto-
vaný rozkres sazebního zrcadla a v 
tabulce popsán princip užití velikostí 
písma dle použité sazby. 

1sloupcová sazba na plnou šířku 
sazebního obrazce (pro fotografie 
využito 3sloupcové zrcadlo).

2sloupcová sazba.

3sloupcová sazba (fotografie 
v této sazbě obvykle využívají šíři 
2 sloupců).

1sloupcová sazba s margináliemi.
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Pissi. Na faci et il ulla faccum vullam 
ilit, quissecte conse tet, sim zzriure 
magnim doloboreet vercidunt aute 
tat incillan etue coreet, si tatueros 
nim dolorercip et vel iuscipsum do-
lore modolorem dolor suscip er ating 
elisit vel ute ming et, velessit delit 
wis nullummolore dip el dolutpat. 
Sumsandre veliquam, con vulland 
ionsed dolore te tisl ipit praestie 
molortiscing ent venis eum nulput 
alis dolobore tie dolendre magnim 
dolestrud et wisi tis ad dolorer sit 
in ullummy numsandre dit inisl dui 
tie velit praesed et wis do corem 
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Re commy nit wis duis nostin henit autem autem quam-
com moloremd et nolo rtinit accum zzrit pratie henibh 
eugueriure ming eraessenit alisl enit, ed xer irilluut r alis ad 
et praesting eu feum zzril enib erilla faccumsan henim et 
vero conse min ut ute cor sit, quis exer.

Pissi. Na faci et il ulla faccum vullam ilit, quissecte conse 
tet, sim zzriure magnim doloboreet vercidunt aute tat 
incillan etue coreet, si tatueros nim dolorercip et vel 
iuscipsum dolore modolorem dolor suscip er ating elisit 
vel ute ming et, velessit delit wis nullummolore dip el 
dolutpat. Sumsandre veliquam, con vulland ionsed dolore 
te tisl ipit praestie molortiscing ent venis eum nulput alis 
dolobore tie dolendre magnim dolestrud et wisi tis ad 
dolorer sit in ullummy numsandre dit inisl dui tie velit 
praesed et wis do corem zzriliquisl in henis dolorerci el 
dolesto od te do eummy nulputat 
in vero conse dipit adip exero od tem iure dolor acin elis 
eugiat iure do dunt alis nummodiat num veril deliqui 
sisismodo ea feugue facilismod essit velesequam, quis 
feugue molore deliquis aut wiscilla feugiat. Pis nisi et 
am, sum dolorem vent vel delis autat. Quam, veniam, 
core dipsuscincin ut dolessit praessisl ullum inisl dolorpe 
raesto conse modiat. Pero odiam, quamet, quismol uptat, 
sequatue exerillum del utat ulla conulput in vent lorperilit 
wismolummy numsan ullam vulla feuis dolobor suscip 
eugiam dolorero conulputet, sequat adit alisit alis nostin 
ulla corperat. Adipsum acidunt aliquisse do eriustrud 
euipsus cipsums andipit incipsustis dolor aliquamcore 
verat vendrem zzrilis cidunt aliqui eugait nulluptat. Ut 
exercilit aute conse molore cor si eu feuisim dolumsandre 
ea alit il dipit wisi exero corenummodiat num veril 
deliqui sisismodo ea feugue facilismod essit velesequam, 
quisciduip ea acilla feugue molore deliquis eutol

Bortin hent nibh eu feum irit wis esendreet nummodo del 
euisi et iustionse tie magnis adio duis alissis dio delit atis 
dolor sustis alit lorper sit ex et, si ea cor sum iniamet wisi. 
Estie feu feugiatet vent lore ercinibh el exerit veliquiscing 
ea adio eugue tem et auguerate dolum vel utat, sum 
accum zzril duissent lorper sustissis num velent ipsuscilla 
conumsandrem dipisl ipsum ipismolum iusciliquam quam 
volenit wiscip exero od tem iure dolor acin elis eugiat iure 
do dunt alis nummodiat num veril deliqui sisismodo ea 

Re commy nit wis duis nostin henit autem autem quam-
com moloremd et nolo rtinit accum zzrit pratie henibh 
eugueriure ming eraessenit alisl enit, ed xer irilluut r alis ad 
et praesting eu feum zzril enib erilla faccumsan henim et 
vero conse min ut ute cor sit, quis exer.
Pissi. Na faci et il ulla faccum vullam ilit, quissecte conse 
tet, sim zzriure magnim doloboreet vercidunt aute tat 
incillan etue coreet, si tatueros nim dolorercip et vel 
iuscipsum dolore modolorem dolor suscip er ating elisit 
vel ute ming et, velessit delit wis nullummolore dip el 
dolutpat. Sumsandre veliquam, con vulland ionsed dolore 
te tisl ipit praestie molortiscing ent venis eum nulput alis 
dolobore tie dolendre magnim dolestrud et wisi tis ad 
dolorer sit in ullummy numsandre dit inisl dui tie velit 
praesed et wis do corem zzriliquisl in henis dolorerci el 
dolesto od te do eummy nulputat 
in vero conse dipit adip exero od tem iure dolor acin elis 
eugiat iure do dunt alis nummodiat num veril deliqui 
sisismodo ea feugue facilismod essit velesequam, quis 
feugue molore deliquis aut wiscilla feugiat. Pis nisi et 
am, sum dolorem vent vel delis autat. Quam, veniam, 
core dipsuscincin ut dolessit praessisl ullum inisl dolorpe 
raesto conse modiat. Pero odiam, quamet, quismol uptat, 
sequatue exerillum del utat ulla conulput in vent lorperilit 
wismolummy numsan ullam vulla feuis dolobor suscip 
eugiam dolorero conulputet, sequat adit alisit alis nostin 
ulla corperat. Adipsum acidunt aliquisse do eriustrud 
euipsus cipsums andipit incipsustis dolor aliquamcore 
verat vendrem zzrilis cidunt aliqui eugait nulluptat. Ut 
exercilit aute conse molore cor si eu feuisim dolumsandre 
ea alit il dipit wisi exero corenummodiat num veril 
deliqui sisismodo ea feugue facilismod essit velesequam, 
quisciduip ea acilla feugue molore deliquis eutol

Bortin hent nibh eu feum irit wis esendreet nummodo del 
euisi et iustionse tie magnis adio duis alissis dio delit atis 
dolor sustis alit lorper sit ex et, si ea cor sum iniamet wisi. 
Estie feu feugiatet vent lore ercinibh el exerit veliquiscing 
ea adio eugue tem et auguerate dolum vel utat, sum 
accum zzril duissent lorper sustissis num velent ipsuscilla 
conumsandrem dipisl ipsum ipismolum iusciliquam quam 
volenit wiscip exero od tem iure dolor acin elis eugiat iure 
do dunt alis nummodiat num veril deliqui sisismodo ea 
feugue facilismod essit velesequam, quisciduip ea acilla 
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Re commy nit wis duis nostin henit autem autem quamcom moloremd et nolo rtinit accum 
zzrit pratie henibh eugueriure ming eraessenit alisl enit, ed xer irilluut r alis ad et praesting 
eu feum zzril enib erilla faccumsan henim et vero conse min ut ute cor sit, quis exer.

Pissi. Na faci et il ulla faccum vullam ilit, quissecte conse tet, sim zzriure magnim doloboreet 
vercidunt aute tat incillan etue coreet, si tatueros nim dolorercip et vel iuscipsum dolore 
modolorem dolor suscip er ating elisit vel ute ming et, velessit delit wis nullummolore dip 
el dolutpat. Sumsandre veliquam, con vulland ionsed dolore te tisl ipit praestie molortiscing 
ent venis eum nulput alis dolobore tie dolendre magnim dolestrud et wisi tis ad dolorer 
sit in ullummy numsandre dit inisl dui tie velit praesed et wis do corem zzriliquisl in henis 
dolorerci el dolesto od te do eummy nulputat 
in vero conse dipit adip exero od tem iure dolor acin elis eugiat iure do dunt alis num-
modiat num veril deliqui sisismodo ea feugue facilismod essit velesequam, quis feugue 
molore deliquis aut wiscilla feugiat. Pis nisi et am, sum dolorem vent vel delis autat. Quam, 
veniam, core dipsuscincin ut dolessit praessisl ullum inisl dolorpe raesto conse modiat. Pero 
odiam, quamet, quismol uptat, sequatue exerillum del utat ulla conulput in vent lorperilit 
wismolummy numsan ullam vulla feuis dolobor suscip eugiam dolorero conulputet, sequat 
adit alisit alis nostin ulla corperat. Adipsum acidunt aliquisse do eriustrud euipsus cipsums 
andipit incipsustis dolor aliquamcore verat vendrem zzrilis cidunt aliqui eugait nulluptat. Ut 
exercilit aute conse molore cor si eu feuisim dolumsandre ea alit il dipit wisi exero corenum-
modiat num veril deliqui sisismodo ea feugue facilismod essit velesequam, quisciduip ea 
acilla feugue molore deliquis eutol

Bortin hent nibh eu feum irit wis esendreet nummodo del euisi et iustionse tie magnis adio 
duis alissis dio delit atis dolor sustis alit lorper sit ex et, si ea cor sum iniamet wisi. Estie feu 
feugiatet vent lore ercinibh el exerit veliquiscing ea adio eugue tem et auguerate dolum 
vel utat, sum accum zzril duissent lorper sustissis num velent ipsuscilla conumsandrem 
dipisl ipsum ipismolum iusciliquam quam volenit wiscip exero od tem iure dolor acin elis 
eugiat iure do dunt alis nummodiat num veril deliqui sisismodo ea feugue facilismod essit 
velesequam, quisciduip ea acilla feugue molore deliquis aut wiscilla feugiat.
Pis nisi et am, sum dolorem vent vel delis autat. Quam, veniam, core dipsuscincin ut dolessit 
praessisl ullum inisl dolorpe raesto conse modiat. Pero odiam, quamet, quiptat, sequatue 
exerillum del utat ulla conulput in vent lorperilit wismolummy numsan ullam vulla feuis .
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Estie feu feugiatet vent lore ercinibh resado zu  atueresu adiub Estie feu feugiatet vent lore

Te consequis nonsecte tatis nulla 
faccum in ercil ulputpat velis euis alis 
at. Rud tie tat. Inismodit lut iureet, 
velessequat, velendre commodo 
loreet dignim at utat autem acinim 
zzriuscilit wisi esed tat alisim zzriusc 
ipsumsandre con elit utpat.
Molorperit autpatum dolore tat 
praeseniat, secte faci eraeseq 
uissequisim et lum quamconsed 
magna feu faccums andignibh er at 
acin ex enis at numsandre venibh 
ex ent iustrud moluptatum zzrillu 
ptating ex exeros alisi tatet lut iriusto 
odit incincilit am dolut dolortinim del 
ut praesto dolore dunt ad enit lamet 
ip el dolendignis nit loborercipis 
at nit nullamet lut num iuscidui 
tat. Ommodolore magnim in ulla 
ad mincili quisit, verciduis augiam 
incillan vendrem quis aut venis 
dolutem do et, quat vero duissequis 
adipsus ciliscipit lor sim illa adionse 
ctetue min vulla faccummy nonse 
eriurer cidunt ea core dunt alisit wis 
enibh eum ad dipsust inismolortin 
ullaore min ut autat enibh et, ver 
suscil et, quip endrem quisisi.
Hendit, sendrem augait alis nulput 
nim amcommy nostrud magnibh 
er am, suscipit nullaor sustio od tin 
utpat praesenim accummy nonseni 
heniam, quat, ver si bla atis atum iril 
ilis alit Te consequis no

Titulek tiskového materiálu
Podtitulek materiálu

Re commy nit wis duis nostin henit autem autem quamcom 
molorem estrud et nismolo rtinit accum zzrit pratie henibh 
eugueriure ming eraessenit alisl enit, ed xer irilluut in er alis 
ad et praesting eu feum zzril enib erilla faccumsan henim et 
vero conse min ut ute cor sit, quis exer.

Pissi. Na faci et il ulla faccum vullam ilit, quissecte conse tet, sim zzriure magnim 
doloboreet vercidunt aute tat incillan etue coreet, si tatueros nim dolorercip 
et vel iuscipsum dolore modolorem dolor suscip er ating elisit vel ute ming 
et, velessit delit wis nullummolore dip el dolutpat. Sumsandre veliquam, con 
vulland ionsed dolore te tisl ipit praestie molortiscing ent venis eum nulput alis 
dolobore tie dolendre magnim dolestrud et wisi tis ad dolorer sit in ullummy 
numsandre dit inisl dui tie velit praesed et wis do corem zzriliquisl in henis 
dolorerci el dolesto od te do eummy nulputat 
in vero conse dipit adip exero od tem iure dolor acin elis eugiat iure do dunt alis 
nummodiat num veril deliqui sisismodo ea feugue facilismod essit velesequam, 
quis feugue molore deliquis aut wiscilla feugiat. Pis nisi et am, sum dolorem 
vent vel delis autat. Quam, veniam, core dipsuscincin ut dolessit praessisl ullum 
inisl dolorpe raesto conse modiat. Pero odiam, quamet, quismol uptat, sequatue 
exerillum del utat ulla conulput in vent lorperilit wismolummy numsan ullam 
vulla feuis dolobor suscip eugiam dolorero conulputet, sequat adit alisit alis 
nostin ulla corperat. Adipsum acidunt aliquisse do eriustrud euipsus cipsums 
andipit incipsustis dolor aliquamcore verat vendrem zzrilis cidunt aliqui eugait 
nulluptat. Ut exercilit aute conse molore cor si eu feuisim dolumsandre ea 
alit il dipit wisi exero corenummodiat num veril deliqui sisismodo ea feugue 
facilismod essit velesequam, quisciduip ea acilla feugue molore deliquis eutol

Bortin hent nibh eu feum irit wis esendreet nummodo del euisi et iustionse tie 
magnis adio duis alissis dio delit atis dolor sustis alit lorper sit ex et, si ea coras 
sum iniamet wisi. Estie feu feugiatet vent lore ercinibh el exerit veliquiscing 
ea adio eugue tem et auguerate dolum vel utat, sum accum zzril duissent wer 
lorper sustissis num velent ipsuscilla conumsandrem dipisl ipsum ipismolum 
iusciliquam quam volenit wiscip exero od tem iure dolor acin elis eugiat iure 
do dunt alis nummodiat num veril deliqui sisismodo ea feugue facilismod essit 
velesequam, quisciduip ea acilla feugue molore deliquis aut wiscilla feugiatat.
Pis nisi et am, sum dolorem vent vel delis autat. Quam, veniam core dipsuscincin 
ut dolessit praessisl ullum inisl dolorpe raesto conse modiat. Pero odiam quam 
et, quismol uptat, sequatue exerillum del utat ulla conulput in vent lorperilit 
wismolummy numsan ullam vulla feuis dolobor suscip eugiam dolorero conul-
putet, sequat adit alisit alis nostin ulla corperat. Adipsum acidunt aliquisse do 
eriustrud euipsus cipsums andipit incipsustis dolor aliquamcore verat vendrem 
zzrilis cidunt aliqui eugait nulluptat um vel utatsu. 
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PRAHA 1 – Grafický manuál reklamní a vizuální komunikace – Manuál B

Styl sazby

Písmo a řez

Marginálie

3 sloupcová 
sazba

2 sloupcová 
sazba

1 sloupcová 
sazba

1 sloupcová 
sazba – rozsah 
pro titulky

Tiskové materiály vnitřního 
a reklamního charakteru

4

08
Princip sazby 
tiskových materiálů – rozkres

Na této straně je představen rozkres 
sazebního zrcadla a tabulka principu 
užití velikostí písma dle druhu použi-
té sazby. 
V každém textovém poli je stručný 
popis sazby, šířky sloupce, užitého 
písma a jeho velikosti.
V zápatí stran je umístěn logotyp 
městské části v barevném provedení 
nebo znak v barvě doplňkové TMAVĚ 
ŠEDÉ případně malý název kapitoly 
pro lepší orientaci a paginace.

Pro výroční zprávu, ročenky a reporty
je vhodná sazba jedno nebo dvou-
sloupcová. Pro odborné dokumenty 
je doporučena jednosloupcová sazba 
s margináliemi nebo sazba do tří 
sloupců. 

> Data uložena na přiloženém CD ve složce:  2_DATA–VZORY |  MANUAL 4_08 |
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Pro sazební sloupec šířky 83,5 mm je doporučeno používat
písmo Myriad o minimální velikosti 9 b, s řádkovým prokla- 
dem 12 b. Sazbu je vhodné pro lepší čitelnost prostrkat na 
hodnotu 0,015 em. Text je vždy zarovnán na levou zarážku 
(levý praporek). Text se sází bez odstavcových zarážek. 

Odstavce je možné zvýraznit jednořádkovým odsazením.
Pro sazební sloupec šířky 83,5 mm je doporučeno používat
písmo Myriad o minimální velikosti 9 b, s řádkovým prokla- 
dem 12 b. Sazbu je vhodné pro lepší čitelnost prostrkat na 
hodnotu 0,015 em. Text je vždy zarovnán na levou zarážku 
(levý praporek). Text se sází bez odstavcových zarážek. 

Pro sazební sloupec šířky 172 mm je doporučeno používat pro úvodník/perex písmo Myriad 
o minimální velikosti 12 b, s řádkovým prokladem 16 b. Sazbu je vhodné pro lepší čitelnost 
prostrkat na hodnotu 0,015 em. Text je zarovnán na levou zarážku (levý praporek), případně 
do bloku. Text se sází bez odstavcových zarážek. 
 

Pro sazební sloupec šířky 172 mm je doporučeno používat písmo Myriad o minimální velikosti 10 b, s řádkovým 

prokladem 14 b. Sazbu je vhodné pro lepší čitelnost prostrkat na hodnotu 0,015 em. Text je zarovnán na levou 

zarážku (levý praporek), případně do bloku. Text se sází bez odstavcových zarážek. Odstavce je možné zvýraznit 

jednořádkovým odsazením. Pro sazební sloupec šířky 172 mm je doporučeno používat písmo Myriad o mini-

mální velikosti 10 b, s řádkovým prokladem 14 b. Sazbu je vhodné pro čitelnost prostrkat na hodnotu 0,015 em.

Pro sazební sloupec šířky 113 mm je doporučeno používat písmo Myriad o mi- 
nimální velikosti 9 b, s řádkovým prokladem 12 b. Sazbu je vhodné pro lepší 
čitelnost prostrkat na hodnotu 0,015 em. Text je zarovnán na levou zarážku 
(levý praporek) nebo do bloku. Text se sází bez odstavcových zarážek. 
Odstavce je možné zvýraznit jednořádkovým odsazením. Pro sazební sloupec 
šířky 113 mm je doporučeno používat písmo Myriad o minimální velikosti 9 b, 
s řádkovým prokladem 12 b. Sazbu je vhodné pro lepší čitelnost prostrkat 
na hodnotu 0,015 em. Text je zarovnán na levou zarážku (levý praporek) nebo 
do bloku. Text se sází bez odstavcových zarážek. Odstavce je možné zvýraznit 
jednořádkovým odsazením. Pro sazební sloupec šířky 113 mm je doporučeno 
používat písmo Myriad o minimální velikosti 9 b, s řádkovým prokladem 12 b. 
Sazbu je vhodné pro lepší čitelnost prostrkat na hodnotu 0,015 em. Text je 

Pro sazební sloupec šířky 54 mm je dopo- 

ručeno používat písmo Myriad o minimální 

velikosti 8 b, s řádkovým prokladem 11 b. 

Sazbu je vhodné pro lepší čitelnost prostr- 

kat na hodnotu 0,015 em. Text je zarovnán 

na levou zarážku (levý praporek) nebo do 

bloku. Text se sází bez odstavcových zará- 

žek. Odstavce je možné zvýraznit jednořád-

kovým odsazením. 

Pro sazební sloupec šířky 54 mm je dopo- 

ručeno používat písmo Myriad o minimální 

velikosti 8 b, s řádkovým prokladem 11 b. 

zvýraznit jednořádkovým odsazením. Pro 

sazební sloupec šířky 54 mm je doporučeno 

používat písmo Myriad o minimální velikos-

ti 8 b, s řádkovým prokladem 11 b. Sazbu je 

vhodné pro lepší čitelnost prostrkat na hod- 

notu 0,015 em. 

Text je zarovnán na levou zarážku (levý 

praporek) nebo do bloku. Text se sází bez 

odstavcových zarážek. Odstavce je možné 

zvýraznit jednořádkovým odsazením. Pro 

sazební sloupec šířky 54 mm je doporučeno 

používat písmo Myriad o velikosti 8 b.

Odstavce je možné zvýraznit jednořádkovým odsazením.
Pro sazební sloupec šířky 83,5 mm je doporučeno používat
písmo Myriad o minimální velikosti 9 b, s řádkovým prokla- 
dem 12 b. Sazbu je vhodné pro lepší čitelnost prostrkat na 
hodnotu 0,015 em. Text je vždy zarovnán na levou zarážku 
(levý praporek). Text se sází bez odstavcových zarážek. 
Odstavce je možné zvýraznit jednořádkovým odsazením.
Pro sazební sloupec šířky 83,5 mm je doporučeno používat
písmo Myriad o minimální velikosti 9 b, s řádkovým prokla- 
dem 12 b. Sazbu je vhodné pro lepší čitelnost prostrkat na 
hodnotu 0,015 em. Text je vždy zarovnán na levou zarážku 
(levý praporek). Text se sází bez odstavcových zarážek.

Sazbu je vhodné pro lepší čitelnost prostr- 

kat na hodnotu 0,015 em. Text je zarovnán 

na levou zarážku (levý praporek) nebo do 

bloku. Text se sází bez odstavcových zará- 

žek. Odstavce je možné zvýraznit jednořád-

kovým odsazením. Pro sazební sloupec šířky 

54 mm je doporučeno používat písmo 

Myriad o minimální velikosti 8 b, s řádkoým 

prokladem 11 b. Sazbu je vhodné pro lepší 

čitelnost prostrkat na hodnotu 0,015 em. 

Text je zarovnán na levou zarážku (levý 

praporek) nebo do bloku. Text se sází bez 

odstavcových zarážek. Odstavce je možné 

Pro sazební sloupec šířky 54 mm, určený pro 

marginálie, je doporučeno používat písmo Myriad

o velikosti 7 b, s řádkovým prokladem 10 b. 

Sazbu je vhodné pro lepší čitelnostprostrkat 

na hodnotu 0,015 em. Text je vždy zarovnán 

na levou zarážku (levý praporek). Text se sází bez 

odstavcových zarážek. 

Odstavce je možné zvýraznit jednořádkovým 

odsazením. Pro sazební sloupec šířky 54 mm, 

určený pro marginálie, je doporučeno používat 

písmo Myriad o velikosti 7 b, s řádkovým pro- 

kladem 10 b. Sazbu je vhodné pro lepší čitelnost 

prostrkat na hodnotu 0,015 em. Text je vždy 

zarovnán na levou zarážku (levý praporek).

Titulek tiskového materiálu
Podtitulek materiálu
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Prostrkání: minusky 0,025 em, verzálky 0,1 em.

Doporučené stupně písma dle druhu sazby
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PRAHA 1 – Grafický manuál reklamní a vizuální komunikace – Manuál B

 

PRAHA 1
 M Ě S Í Č N Í K  M Ě S T S K É  Č Á S T I  P R A H A  1  K V Ě T E N  2 0 0 8

Žabka střídá
ženu za pultem
strana 8 – 11

NOVÉ NÁMĚSTÍ 6
Křižovatka ulic Jilská a Zlatá 
by se měla přejmenovat.

JIŘINA BORKOVCOVÁ
Rozhovor měsíce o patriotismu
a lásce k Malé Straně. 

POMOC NEVIDOMÝM 
Tyfloservis pomáhá lidem se 
zrakovým postižením.

FESTIVAL KONČÍ 20
Přehlídka slovenského divadla 
vrcholí hrou Život na třikrát.

2 0 0 8

CZECH POINT NA RADNICI – 26

14,5

7

47

39,5

0 7,5 32,5 40

Tiskové materiály vnitřního 
a reklamního charakteru

4

09
Užití loga 
– hlavičky městských periodik

Na této straně je stručně vyobrazen 
princip užití logotypu městské části 
v hlavičce periodika vydávaného 
Úřadem městské části

Praha 1 vychází jednou za měsíc 
a informuje občany o dění v městské 
části. Měsíčník je ve formátu A4. 
Jeho hlavička je tvořena 4 cm širo-
kým pruhem v základní ČERVENÉ 
barevnosti a obsahuje kompaktní 
variantu loga v barevném provedení 
v jeho levé části. Napravo od loga 
je umístěn nápis „PRAHA 1“, který je 
vysázen z verzálek písma Myriad Bold 
a horizontální textová linka s označe-
ním periodicity, data a ročníku v bílém 
provedení. 

Pravý horní roh měsíčníku je vyhra-
zen pro avizační reklamní účely a je 
koncipován formou „přelepky přes 
roh“.

> Data uložena na přiloženém CD ve složce:  2_DATA–VZORY |  MANUAL 4_09 |
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Další aplikace logotypu

Označení automobilu – osobní s logotypem

Označení automobilu – osobní se znakem

Označení automobilu – dodávka

Označení automobilu – ukázka reálné aplikace

Transparent – baner

Propagační předměty

Dárkové předměty

Reprezentativní předměty

5
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PRAHA 1 – Grafický manuál reklamní a vizuální komunikace – Manuál B

Další aplikace logotypu 5

01
Označení automobilu
– osobní s logotypem

Osobní automobily se označují na 
předních dveřích logotypem městské 
části pomocí samolepicích fólií.

Na reprezentativnější vozidla se užívá 
pouze barevné provedení logotypu 
s textovým dodatkem.
Na vozidla užitkového charakteru lze
aplikovat vizuální styl v podobě iden-
tifikačního pruhu tvořeného z firemní 
barevnosti a předěleného logotypem.
Do identifikačního pruhu se umisťují 
texty: adresa, web stránky a slogan.

Doporučuje se používání automobilů 
bílé, černé nebo v odstínech stříbrné 
metalitické barevnosti.
Pro aplikaci je nutné používat ploter 
fólie s maximální možnou životností.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

Vodičkova 18, Praha 1
Praha 1, křižovatka kultur

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

www.praha1.cz

Reprezentativnější vozidla - příklad 
aplikace na stříbrnou metalízu.

Reprezentativnější vozidla - příklad 
aplikace na černou metalízu.

Vozidla užitkového chrakteru 
- příklad aplikace na bílý podklad.

> Data uložena na přiloženém CD ve složce:  2_DATA–VZORY |  MANUAL 5_01 |
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PRAHA 1 – Grafický manuál reklamní a vizuální komunikace – Manuál B

Další aplikace logotypu 5

02
Označení automobilu
– osobní se znakem

Reprezentativní osobní automobily 
se označují na předních dveřích zna-
kem městské části v jednobarevném 
provedení pomocí samolepicích fólií.

Doporučuje se používání automobilů 
v černé nebo stříbrné metalitické 
barevnosti.
Pro aplikaci je nutné používat ploter 
fólie s maximální možnou životností.

Detail označení osobního automobilu 
znakem městské části - stříbrná fólie.

> Data uložena na přiloženém CD ve složce:  2_DATA–VZORY |  MANUAL 5_02 |

P1_MAN_B_BLOK.indd   31P1_MAN_B_BLOK.indd   31 25.11.2008   10:47:2725.11.2008   10:47:27



PRAHA 1 – Grafický manuál reklamní a vizuální komunikace – Manuál B

Další aplikace logotypu 5

03
Označení automobilu
– dodávka

Na dodávkové automobily užitko-
vého charakteru aplikujeme vizuální 
styl v podobě identifikačního pruhu 
tvořeného firemní barevností, který je 
v zadní části předělen logotypem.
Do identifikačního pruhu se umisťují 
texty: adresa, web stránky a slogan.

Doporučuje se užívání dodávkových 
automobilů bílé barvy. 
Pokud z jakýchkoli důvodů nelze 
užít bílou podkladovou barvu, pak 
se upřednostňuje užití automobilů 
v odstínech základní barevnosti: 
ČERVENÁ nebo MODRÁ.
V tomto případě se ve vizuálním stylu 
aplikuje identifikační pruh ve stříbrné 
či šedé barvě, logotyp s okrajem 
a textace v barvě černé.

Je vhodné použít fólie s maximální 
možnou životností.X

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Vodičkova 18, Praha 1 Praha 1, křižovatka kultur www.praha1.cz

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Vodičkova 18, Praha 1 Praha 1, křižovatka kultur www.praha1.cz

Doporučená barevnost - bílá (vizuální 
styl s identifikačním pruhem).

Variantní barevnost - odstíny základ-
ní barvy loga - červená nebo modrá 
(užití stříbrného identifikačního 
pruhu).

> Data uložena na přiloženém CD ve složce:  2_DATA–VZORY |  MANUAL 5_03 |
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PRAHA 1 – Grafický manuál reklamní a vizuální komunikace – Manuál B

Další aplikace logotypu 5

04
Označení automobilu
– ukázka reálné aplikace

Ukázka aplikace označení automobi-
lu určeného pro speciální užití. Např. 
jako mobilní sociální služba občanům 
městské části.

Vizuální styl polepu vychází z užití 
dominantního identifikačního pruhu  
v základní barevnosti (modré, červe-
né), užití loga městské části, logotypu 
partnerské společnosti a graficky 
zpracované doprovodné textace.
Veškerá barevnost vychází z barev 
stanovených grafickými manuály 
logotypu Praha 1.

6 X

X

X

sociální autom
obil pro osoby bez 
přístřeší sociální 
automobil pro 
osoby bez přístřeší  
sociální   auto

Městská část Praha 1
vám pomáhá

• sociální poradenství

• základní zdravotní ošetření

• zprostředkování služeb v odborných zař ízeních

• poskytnutí čistého oblečení, hygieni ckých potřeb 

   a zdravotnického materiálu

• další doplňkové služby

mobilní sociální
služba pro osoby bez 
přístřeší mobilní 
sociální služba 
pro osoby bez přístřeší  
mobilní sociální služba

pro osoby bez přístřeší

www.praha1.cz
www.nadeje.cz

střešstřešstřeš
llloo

o osobo osobosob

obilobilobi
bbb

z přístřz přístřpříst

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Vodičkova 18, Praha 1

Provozuje  Městská část Praha 1 
ve spolupráci  s občanským sdružením Naděje

mobilní sociální služba pro osoby
bez přístřeší mobilní sociální služba
pro osoby bez přístřeší  mobilní soc
sociální služba pro osoby bez přístřeší
mobilní sociální služba pro osoby
bez přístřeší mobilní sociální služba

osoby bez přístřeší mobilní sociální
služba              pro osoby bez přístřeší

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Vodičkova 18, Praha 1

Provozuje  Městská část Praha 1
ve spolupráci  s občanským sdružením Naděje

osoby bez přístřeší mobilní sociální
služba pro osoby bez                    přístřeší

mobilní sociální služba pro osoby
bez přístřeší mobilní sociální služba
pro osoby bez přístřeší  mobilní soc
sociální služba pro osoby bez přístřeší
mobilní sociální služba pro osoby
bez přístřeší mobilní sociální služba
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PRAHA 1 – Grafický manuál reklamní a vizuální komunikace – Manuál B

Další aplikace logotypu 5

05
Transparent – baner

Transparenty se používají pro různé 
akce, které městská část pořádá nebo 
kterých se jako partner zúčastňuje.

Transparent se skládá z logotypu 
umístěného na kraj formátu a infor-
mačního textu umístěného na ploše
pod logotypem nebo vpravo vedle 
něj. Text je sázen firemním písmem 
Myriad různých řezů. 

Podkladovou plochu lze vyplnit 
barvou nebo fotografií.

P
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b
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ru

P
o

d
ti

tu
le

k
 b

a
n

e
ru

 /
 t

e
x

ta
ce

T
it

u
l/

n
áz

ev
 b

an
er

u
Titulek baneru
Podtitulek baneru
Podtitulek/datum

DĚTSKÝ DEN
Střelecký ostrov
1.6.2008 / 15–17.30 h.

Výstava/exhibition

1.3. – 10.4. 2008
Soudobá architektura

X X X X

Titulek 
baneru
Podtitulek/datum

X X 0,5 X

X

min. ochranný prostor
X

X
X

X

P
ra

žs
ké

 ja
ro

08
20

f

Formát transparentu na výšku. 

Delší formát transparentu na šířku. 

Minimální formát transparentu 
na šířku 2,5:1 X.

Ukázky aplikace baneru.

> Data uložena na přiloženém CD ve složce:  2_DATA–VZORY |  MANUAL 5_05 |
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PRAHA 1 – Grafický manuál reklamní a vizuální komunikace – Manuál B

Další aplikace logotypu 5

06
Propagační předměty

Městská část užívá ke své propagaci
drobné propagační předměty. Široký
sortiment těchto předmětů nabízejí
specializovaní dodavatelé.
Na propagační předměty se podle 
jejich charakteru a možností potisku 
umisťuje logotyp PRAHA 1 a to 
v barevném či negativním provede-
ní nebo v provedení, které si daný 
materiál z technologických důvodů 
vyžaduje (např. gravírování, ražba ap.)

Doporučená barevnost propagačních 
přednětů je bílá, případně lze využít 
také základní MODRÉ, ČERVENÉ nebo 
doplňkové ŠEDÉ, STŘÍBRNÉ.
Dle potřeby se potiskuje jen přední, 
zadní nebo obě strany předmětu.

Na této straně jsou znázorněny 
vzorové příklady aplikací vizuálního 
stylu na drobných předmětech.

Praha 1, křižovatka kultur

www.praha1.cz

Praha 1, křižovatka kultur

cz

Praha 1, křižovatka kultur

P R AHA 1. C Z

P R AHA 1. C Z

P R AHA 1. C ZPraha 1, křižovatka kultur

Odznáčky - kulatého či čtvercového 
tvaru.

Tužky, propisky.

Podložka pod myš - mousepad.

Jo-jo.

Hrneček - porcenán, kamenina - bílý.

Papírové nebo igelitové tašky.

> Data uložena na přiloženém CD ve složce:  2_DATA–VZORY |  MANUAL 5_06 |
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PRAHA 1 – Grafický manuál reklamní a vizuální komunikace – Manuál B

Další aplikace logotypu 5

07
Dárkové předměty

Městská část užívá ke své propagaci
také dárkové předměty. Široký 
sortiment včerně aplikace potisku 
či výšivky těchto předmětů nabízejí 
specializovaní dodavatelé.
Na dárkové předměty se podle jejich
charakteru a možností potisku umis-
ťuje logotyp PRAHA 1 a to v barev-
ném či negativním provedení nebo 
v provedení, které si daný materiál 
z technologických důvodů vyžaduje 
(např. výšivka, gravírování).

Doporučená barevnost dárkových 
přednětů je kombinace barevnosti 
bílé a základní MODRÉ, ČERVENÉ 
nebo doplňkové SEDÉ či STŘÍBRNÉ.

Na této straně jsou znázorněny 
vzorové příklady aplikací vizuálního 
stylu na dárkových predmětech.

Praha 1 , k ř ižovatk a kulturPraha 1 , k ř ižovatk a kulturPraha 1 , k ř ižovatk a kultur

Praha 1, křižovatka kultur

Deštník - aplikace loga sítotiskem.

Čepise s kšiltem - aplikace loga výšiv-
kou nebo sítotiskem.

Klobouček - aplikace loga výšivkou 
nebo sítotiskem.

Tričko - aplikace loga výšivkou nebo 
sítotiskem.

Sportovní taška - aplikace loga 
sítotiskem.

Kovové pero - aplikace loga gravíro-
váním.

> Data uložena na přiloženém CD ve složce:  2_DATA–VZORY |  MANUAL 5_07 |
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PRAHA 1 – Grafický manuál reklamní a vizuální komunikace – Manuál B

Další aplikace logotypu 5

08
Reprezentativní předměty

Městská část užívá ke své propagaci
také reprezentativní dárkové před-
měty.  Na tyto předměty se podle 
jejich charakteru a možností aplikace 
umisťuje znak nebo grafický rastr 
segmentu loga PRAHA 1 a to vždy 
v jednobarevném provedení, které 
si daný materiál z technologických 
důvodů vyžaduje (např. gravírování, 
ražba, výšivka, sítotisk ap.).

Na této straně jsou znázorněny 
vzorové příklady aplikací.

Deštník - aplikace znaku sítotiskem.

Kravata - aplikace grafického rastru 
výšivkou.

Kožená peněženka - aplikace znaku 
ražbou nebo silver napařovací folií.

Porcelánový servis - aplikace grafic-
kého rastru sítotiskem.

Kovové pero - aplikace znaku graví-
rováním.

> Data uložena na přiloženém CD ve složce:  2_DATA–VZORY |  MANUAL 5_08 |
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6

Prezentační folie Power Point

Prezentační folie Power Point – rozkres

Etikety CD/DVD

Booklet CD/DVD

Web stránky

Web stránky – rozkres

Aplikace loga v TV spotu

Multimediální aplikace
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PRAHA 1 – Grafický manuál reklamní a vizuální komunikace – Manuál B

Multimediální aplikace 6

01
Prezentační folie Power Point

Prezentace zpracovaná v počítačo-
vém programu Power Point slouží 
k informování o aktivitách a službách 
městské části.
Prezentace je souborem přehledně
seřazených heslovitých informací, 
tabulek, grafů, popřípadě i fotografií.
Prezentace užívá principy vizuálního 
stylu s identifikačním pruhem. 
Titulní strana prezentace obsahuje 
kompaktní logotyp PRAHA 1 v ba-
revném provedení a informační pole 
s názvem prezentace, které dohro-
mady tvoří identifikační pruh. A dále 
titulní strana obsahuje hlavní pole 
pro umístění fotografie.
Na dalších stranách je v dolní části 
umístěn identifikační pruh, který je 
dělen na tři základní části: pole 
s paginací a datumem, prostor vyme-
zený pro logotyp a informační pole 
s názvem prezentace. Na bílé ploše je 
umístěna samotná prezentace.

Název Power Point prezentace

Název Power Point 
prezentace

Název prezentace

Pravidla tvorby prezentace
Používat škálu firemních barev a jejich odstínů

Používat písmo Myriad ve velikostech:

    titulky – Myriad Bold 36–46 b

    text – Myriad Regular min 25–30 b

    titulky v informačním poli – Myriad Regular 25 b

    č. strany v informačním poli – Myriad Regular 14 b

    datum v informačním poli – Myriad Regular 8 b

Nezvýrazňovat text podtrháváním a rámováním

1.01
DD.MM.RRRR

Název Power Point prezentace

Používat písmo Myriad 

ve velikostech:

titulky – Myriad Bold 36–46 b

text – Myriad Regular 25–30 b

titulky v informačním poli

Myriad Regular 25 b

č. strany v informačním poli

Myriad Regular 14 b

1.01
DD.MM.RRRR

Název Power Point prezentace

První sloupec

Druhý sloupec grafu

Třetí sloupec

Čtvrtý sloupec

1234
0

10

20

30

40

50

60

1234 1234 1234

Nazev Nazev 1 Nazev 2 Nazev 3

1.01
DD.MM.RRRR

Název Power Point prezentace1.01
DD.MM.RRRR

Ukázka grafu Ukázka tabulky

Titulek strany s fotografií

Řádek 1 Sloupec 1 Sloupec 2 Sloupec 3

Řádek 2 Sloupec 1 Sloupec 2 Sloupec 3

Řádek 3 Sloupec 1 Sloupec 2 Sloupec 3

Řádek 4 Sloupec 1 Sloupec 2 Sloupec 3

* Poznámky k uvedené tabulce
** Další poznámka k uvedené tabulce

Titulní strany prezentace - ukázky 
dvou variant užití identifikačního 
pruhu. 

Vnitřní strany prezentace - ukázky 
několika variant obsahu prezentační 
strany:
1) textová strana
2) textová strana s fotografií
3) straba s umístěným grafem
4) strana s tabulkou. 
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Název prezentace
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Y = 1/10 šířky formátu

Název Power Point prezentace

Pravidla tvorby prezentace
Používat škálu firemních barev a jejich odstínů

Používat písmo Myriad ve velikostech:

    titulky – Myriad Bold 36–46 b

    text – Myriad Regular min 25–30 b

    titulky v informačním poli – Myriad Regular 25 b

    č. strany v informačním poli – Myriad Regular 14 b

    datum v informačním poli – Myriad Regular 8 b

Nezvýrazňovat text podtrháváním a rámováním

1.01
DD.MM.RRRR

10 Y

Y

X = 1/5 šířky formátu

m
ax

.
80

 %

X (Y)

m
in

.
50

 %

X (Y)

FOTOGRAFIE
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Prezentační folie Power Point
– rozkres

Prezentace zpracovaná v počítačo-
vém programu Power Point užívá 
principy vizuálního stylu s identifi-
kačním pruhem. 
Titulní strana prezentace obsahuje 
kompaktní logotyp PRAHA 1 v barev-
ném provedení a informační pole 
s názvem prezentace, které dohro-
mady tvoří identifikační pruh. Při 
stavbě prezentace je možno použít 
všech povolených barev základní 
i doplňkové barevnosti, které speci-
fikuje Grafický manuál logotypu 
a firemního stylu Praha 1 - díl A.
Titulní strana dále obsahuje hlavní 
pole pro umístění fotografie.

Na dalších stranách je v dolní části 
umístěn identifikační pruh, který je 
dělen na tři základní části: pole 
s paginací a datumem, prostor vyme-
zený pro logotyp a informační pole 
s názvem prezentace. Na bílé ploše je 
umístěna samotná prezentace.
Velikost a užité písmo je předepsáno 
přímo v textu obrázku (viz obr. 2).

Titulní strana prezentace.

Vnitřní strany prezentace  s předpi-
sem doporučené velikosti a užitého 
typu písma.

Ukázka maximální a minimální veli-
kosti logotypu umístěného ve čtver-
cové pološe identifikačního pruhu.

> Data uložena na přiloženém CD ve složce:  2_DATA–VZORY |  MANUAL 6_01 |
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Obecný CD/DVD s linkami pro popis 
obsahu.

Prezentační CD/DVD - varianta 
s užitím části výseku loga.

Prezentační CD/DVD - varianta 
segmentu barevné plochy dle křivky 
logotypu.

Prezentační CD/DVD - varianta 
segmentu s užitím fotografie dle 
křivky logotypu.

> Data uložena na přiloženém CD ve složce:  2_DATA–VZORY |  MANUAL 6_03 |

Etikety CD/DVD

Obecný CD/DVD slouží k zálohování
a přenosu počítačových dat. Data se 
na CD/DVD ukládají prostřednictvím
zapisovatelné CD/DVD mechaniky. 
Potisk nosiče obsahuje základní lo-
gotyp v barevném provedení na bílé 
podkladové ploše a ve spodní části 
předtištěné linky pro popis obsahu 
CD/DVD.
Nosiče se vkládají do papírových či 
PVC kapes nebo plastikových obalů, 
v nichž je z přední strany vložen 
booklet.

Příležitostný CD/DVD je vydáván pro
konkrétní potřeby městské části. 
Nosič obsahuje logotyp v barevném
provedení a doplňkové prvky vizuál-
ního stylu (část výseku loga, segment
barevné plochy, fotografie) a je vytvo-
řen na základě konkrétního zadání.

CD/DVD Etikety se tisknou např. 
digitální technikou na kvalitním extra 
lesklou bílou samolepku o plošné 
hmotnosti 150 g/m2.
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Booklet CD/DVD

Booklet je většinou potištěn pouze 
z jedné strany. Ta obsahuje logotyp 
v barevném provedení a doplňkové 
prvky vizuálního stylu (část výseku 
loga, segment barevné plochy nebo 
fotografie s identifikačním pruhem) 
a je vytvořen na základě konkrétního 
zadání a požadavku.
Booklet je vložen na přední stranu 
plastikových obalů na CD/DVD.

Do zadní části plastikového obalu 
se vkládá inlay s přesným popisem 
obsahu CD/DVD. Obsahuje logotyp 
v barevném provedení, linky pro 
popis obsahu a na okrajích (boční 
strany CD/DVD) označení PRAHA 1.
Inlay se vkládá na zadní stranu plasti-
kových obalů na CD/DVD.

Booklet a inlay se tiskne kvalitním 
ofsetovým nebo digitálním tiskem na 
bílý hlazený ofsetový papír o plošné 
hmotnosti 150 g/m2.

PREZENTACE
PROJEKTU

PREZENTACE
PROJEKTU

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1

Vodičkova 18, CZ–115 68 Praha 1

tel.: +420 000 000 000, fax: +420 000 000 000

info@praha1.cz, www.praha1.cz
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Booklet CD/DVD s užitím části výseku 
loga.

Booklet CD/DVD - varianta segmentu 
barevné plochy dle křivky logotypu.

Booklet CD/DVD - varianta s užitím 
fotografie a identifikačního pruhu.

Inlay CD/DVD - zadní strana vkládaná 
do plastikového obalu.
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Web stránky

Internetové stránky jsou v dnešní 
době již nepostradatelnou součástí 
komunikace jakékoli instituce, úřadu 
či společnosti.

Městská část Praha 1 klade na tuto 
multimediální komunikaci velký 
důraz a snaží se přehlednou a jedno-
duchou stavbou internetový stránek
vyjít občanům vstříc. Aby dostupnost 
a přehlednost informací, aktualit 
a poskytovaných služeb byla pro ně 
přínosem a ušetřením času. 

Internetové stránky obsahují dvě 
základní ovládací menu, a to horní 
vodorovné menu s rozdělením 
základních oblastí funkce úřadu 
a doplňkové svislé menu s přehledem
struktury a služeb, které úřad nabízí.
Pole uprostřed stránky je vyhrazeno
textové a obrazové prezentaci.

Internetové stránky jsou koncipovány
z atributů vizuálního stylu a doporu-
čené barevnosti, které vycházejí
z manuálů firemního stylu Městské 
části Praha 1.

Web - home page
ukázka vizuality úvodní strany inter-
netové prezentace MČ Praha 1

Web - základní textová strana
ukázka vizuality stránek 1. úrovně

> Data uložena na přiloženém CD ve složce:  2_DATA–VZORY |  MANUAL 6_05 |ženém CD ve složce:  2_DATA–VZORY |  MANUAL 6_05 |
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Finance Sociální oblast
a zdravotnictví

Obchod, služby
a podnikání

Bezpečnost Byty, nebyty
a privatizace

Územní rozvoj
a investice

Doprava
a parkování

Školství, sport,
kultura

Čistota a životní
prostředí

Multimediální aplikace 6
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Web stránky - rozkres

Pro celé internetové stránky je použi-
to základní písmo Myriad a písmo 
Arial, které obsahují všechny interne-
tové prohlížeče.

Barevnost vychází z barev doporuče-
ných manuály Městské části Praha 1 
(modrá, červená a jejich odstíny).

Pro městskou část byla vyvinuta 
ucelená řada piktogramů, které jsou 
využity jako obrazový doprovod 
k menu základních oblastí obsahu 
web stránek.

Základní menu - oblasti zaměření 
stránek (při výběru se barva tlačítka 
menu změní z modré na červenou).

Doplňkové menu - přehled struktury
 a služeb (při výběru se vyplní předřa-
zený bod u menu vlevo nebo se např. 
u menu vpravo pozadí vybrané volby 
barevně prolne s pozadím celého 
pole (viz ukázka).

Symbol umístěný v zadávacím řádku 
vedle adresy www.praha1.cz

Základní textové a obrazové pole.

Zrychlené vyhledávání

Pole vymezené pro odkazy na part-
nerské stránky, pro avizaci novinek, 
reklamní bannery či inzerci.

Zápatí web stránek - kontaktní spoje-
ní na městskou část, avizace správce 
stránek, RSS ap.

> Data uložena na přiloženém CD ve složce:  2_DATA–VZORY |  MANUAL 6_05 |
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Partner pořadu

Partner pořadu Partner pořadu

Partner pořadu

X
X

X

1. 2. 3. 4.

0,
5 

X
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Aplikace loga v TV spotu

Logotyp se v televizním spotu umis-
ťuje vždy na střed obrazovky v sa-
mostatném záběru, přičemž se užívá 
logotypu v barevném provedení na 
podkladové ploše bílé nebo šedo 
stříbrné barvy. 
Pod logotypem může být doplněn 
doprovodný text v černé barvě 
písmem Myriad. Text se umisťuje pod 
logotyp PRAHA 1.

Packshot může být realizován for-
mou statického, nehybného záběru 
nebo dynamicky, kdy se jednotlivé 
části logotypu a doprovodného 
textupostupně vylínají na obrazovku 
(viz obr. 3).

Packshot s kompaktním logotypem.

Packshot se základním logotypem.

Ukázka 4 sekvencí dynamické formy 
packshotu.

> Data uložena na přiloženém CD ve složce:  2_DATA–VZORY |  MANUAL 6_07 |
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2_DATA-VZORY (EPS, PDF)
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