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Grafický manuál je prvním krokem k systematické-
mu budování jednotného vizuálního stylu (corporate 
identity). Jednotný vizuální styl má přímou vazbu na 
vytváření image Města Jiříkov. Buduje se pro zajiště-
ní jednoznačné identifikace a jednotnosti komu-
nikace, která pak působí na okolí uceleně, stabilně 
a pozitivně.
Grafický manuál definuje popis loga, použitá písma, 
barvy, merkantilní tiskoviny (tj.  například dopisní 
papíry, obálky, vizitky apod.), užití loga na propa-

gačních předmětech, návrhy polepu na automobily, 
orientační systém, apod. 
Grafický manuál je originální a nezaměnitelný návod 
pro používání prostředků jednotného grafického 
stylu. V tomto smyslu má závazný předpis pro tvor-
bu, výrobu a užívání uvedených prostředků. Každá 
osoba podílející se na aplikaci prostředků jednotné-
ho grafického stylu smí pracovat pouze v souladu se 
všemi pravidly obsaženými v manuálu.

ÚVOD0.1



LOGOTYP | ZÁKLADNÍ BAREVNÁ VARIANTA1.1

MĚSTO JIŘÍKOV

Logotyp Města Jiříkov tvoří nedělitelný celek a musí být 

zásadně používán v originálních proporcích, tvaru a pře-

depsané barevnosti. Logotyp má povolenu jednu základní 

a jednu doplňkovou varinatu uspořádání obrazového 

symbolu a textové části. Primární je užívání základní 

varianty. Stylizovaný piktogram logotypu byl inspirován 

tvarem symbolu hraničního přechodu, který je pro Jiříkov 

příznačný. Zvolené barvy piktogramu (okrová, oranžová 

a červená) vycházejí z barev městského znaku.

= 



LOGOTYP | ZÁKLADNÍ VARIANTA - JAZYKOVÉ MUTACE1.2

TOWN JIŘÍKOV

Základní varianty logotypu Města Jiříkov v anglické a ně-

mecké jazykové mutaci

STADT JIŘÍKOV



LOGOTYP | DOPLŇKOVÁ BAREVNÁ VARIANTA1.3

JIŘÍKOV

Logotyp Města Jiříkov má povolenou jednu doplňkovou 

variantu uspořádání obrazového symbolu a textové části. 

Její užití je povoleno pouze doplňkově ve specifických 

a výjimečných případech. Nesmí se používat a zaměňovat 

za hlavní variantu logotypu Města Jiříkov



LOGOTYP | ROZKRES - ZÁKLADNÍ BAREVNÁ VARIANTA1.4

Rozkres značky v konstrukční síti definuje umístění obra-

zového symbolu a textové části a jejich vzájemné poměry. 

Tento rozkres není podkladem pro konstrukci značky. 

Slouží především k ověření přesnosti reprodukce při 

prostorových aplikacích, zejména při velkém zvětšení. Mi-

nimální velikost značky je limitována její dobrou čitelností 

v závislosti na technologických možnostech, maximální 

velikost není omezena. 
1,
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MĚSTO JIŘÍKOV



LOGOTYP | OCHRANNÁ ZÓNA1.5

Ochranná zóna je minimální velikost pole, do něhož 

nesmějí zasahovat žádné další grafické prvky – například 

texty, fotografie, ilustrace, další značky atd. Ochranná 

zóna brání integritu značky a napomáhá jejímu zvýraznění 

(čím větší je volná plocha kolem značky, tím silnější je 

její vizuální účinek). Ochranná zóna je v případě logotypu 

Města Jiříkov definována literou „O“ z textu „JIŘÍKOV“, 

který je součástí logotypu. Totéž platí pro doplňkovou va-

riantu logotypu - ta se řídí stejnými pravidly jako základní 

varianta logotypu. V případě nutnosti se povolují výjímky 

porušení ochranné zóny, např. pro razítko.

MĚSTO JIŘÍKOV

MĚSTO JIŘÍKOV



LOGOTYP | ZÁKLADNÍ VARIANTA SE ZNAKEM MĚSTA1.6

MĚSTO JIŘÍKOV

Pro specifické případy je navrženo uspořádání základního 

logotypu spolu s historickým znakem města. Jelikož je he-

raldický znak svou stavbou příliš detailní, je vhodné uživat 

kombinaci logotypu a znaku pouze ve větších velikostech 

a v ojedinělých případech.

MĚSTO JIŘÍKOV
X X

4,5 X



LOGOTYP | ZÁKLADNÍ VARIANTA S DOPLŇKOVÝM ŘÁDKEM1.7

Doplňkový řádek, se stává v situacích, kde je to žádoucí, 

nedílnou součástí logotypu. Pro takto vyvedený logotyp 

platí stejná pravidla jako pro logotyp bez doplňkového 

řádku, tj., smí se používat pouze ve zde uvedené, nezmě-

něné podobě a barevnosti, nesmí se v žádném případě 

jakkoliv proporčně modifikovat a upravovat. V doplňko-

vém řádku se smí výhradně používat font Titillium Web 

Regular. Pro ochrannou zónu logotypu s doplňkovým 

řádkem platí stejná pravidla jako pro základní variantu 

logotypu.

MĚSTO JIŘÍKOV
…hraniční město



LOGOTYP | ROZKRES - ZÁKLADNÍ VARIANTA 
S DOPLŇKOVÝM ŘÁDKEM

1.8

Rozkres logotypu s doplňkovým řádkem v konstrukční 

síti definuje umístění obrazového symbolu, textové části 

a doplňkového řádku a jejich vzájemné poměry. Tento 

rozkres není podkladem pro konstrukci značky. Slouží 

především k ověření přesnosti reprodukce při prostoro-

vých aplikacích, zejména při velkém zvětšení. Minimální 

velikost značky je limitována její dobrou čitelností v závis-

losti na technologických možnostech, maximální velikost 

není omezena. 

0,
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MĚSTO JIŘÍKOV
…hraniční město
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LOGOTYP | INVERZNÍ BAREVNÁ VARIANTA1.9

Vyžaduje-li to výtvarný záměr, lze využít i inverzní barev-

nou podobu značky Města Jiříkov. 

MĚSTO JIŘÍKOV

MĚSTO JIŘÍKOV

MĚSTO JIŘÍKOV



LOGOTYP | ČERNOBÍLÁ POZITIVNÍ A NEGATIVNÍ VARIANTA1.10

V černobílém tisku a v případech, kdy není z technických 

důvodů možné aplikovat logotyp Města Jiříkov barevně, 

se používá její černobílé provedení (černá 90 %). Černobílá 

podoba značky je podkladem pro její další možné aplikace 

– ražbu, vodotisk, gravírování atd. (Platí i pro doplňkovou 

variantu logotypu.)

MĚSTO JIŘÍKOV

MĚSTO JIŘÍKOV



LOGOTYP | ČERNOBÍLÁ VARIANTA S POLOTÓNOVÝMI RASTRY1.11

Černobílé řešení s polotónovými rastry se používá všude 

tam, kde je umožněno kvalitní zobrazení těchto polotónů 

logotypu Města Jiříkov a je potřeba užití jednobarevné va-

rianty ve stupních šedi. Na rozdíl od jednobarevné varianty 

umožňuje různými tóny stupně šedi napodobit barevné 

dělení logotypu.

75 % černá

90 % černá

MĚSTO JIŘÍKOV

50 % černá

25 % černá
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LOGOTYP | APLIKACE NA POZADÍ1.12

1. na světlém klidném barevném podkladu lze použít 

logotyp Města Jiříkov v jeho základní barevnosti - pokud 

podklad svou intenzitou nenarušuje čitelnost.

2. na klidných tmavých barevných podkladech je nutné 

použít logo v negativní variantě. 

3. je zakázáno používat logo na přechodovém nebo 

neklidném pozadí (např. na bitmapovém podkladu - tj. 

fotografii apod.)!

MĚSTO JIŘÍKOV

MĚSTO JIŘÍKOV

MĚSTO JIŘÍKOV
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CMYK: 5 / 20 / 100 / 0 Pantone: 7406

RGB: 233 / 198 / 0 WEB: # e9c600

RAL: 1023 Avery: 706

CMYK: 15 / 60 / 100 / 0 Pantone: 1385

RGB: 193 / 116 / 9 WEB: # c17409

RAL: 2000 Avery: 705 

BAREVNOST  |  ZÁKLADNÍ A DOPLŇKOVÉ BARVY1.13

Barevnost je dalším důležitým prvkem vizuální identity 

Města Jiříkov. Proto je nezbytně nutné dodržovat přede-

psanou barevnost. Vypsané hodnoty definují odpovídající 

označení barev pro různé technologické aplikace. (Vytiště-

ný barevný vzorek je pouze orientační, pro určení správné 

barevnosti slouží výše uvedené číselné hodnoty jednotli-

vých barevných modelů.) Zároveň je zde definován odstín 

doplňkové barvy, kterou je možné vhodně využít např. při 

tvorbě propagačních tiskovin. 

CMYK: 15 / 100 / 100 / 0 Pantone: 485

RGB: 179 / 4 / 21 WEB: # b30415

RAL: 3020 Avery: 726 

CMYK: 0 / 0 / 0 / 90 Pantone: Black 7 C

RGB: 59 / 57 / 61 WEB: # 3b393d

RAL: 9004 Avery: 759 

CMYK: 15 / 100 / 100 / 35 Pantone: 7621

RGB: 131 / 0 / 15 WEB: # 83000f

RAL: 3003 Avery: 767

DOPLŇKOVÁ BARVAZÁKLADNÍ BARVY



ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrsuvxyz 1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrsuvxyz 1234567890

Titillium Web Light - ukázka 24 b

Titillium Web Regular - ukázka 24 b

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrsuvxyz 1234567890

Titillium Web SemiBold - ukázka 24 b

TYPOGRAFIE  |  ZÁKLADNÍ PÍSMO1.14

Písmo je dalším ze základních prvků jednotného vizu-

álního stylu a svým charakterem jej dotváří. Základním 

písmem firemního designu Města Jiříkov je písmo Titillium 

Web ve všech jeho písmových řezech. Je to bezserifové 

písmo, které je i v nejmenších stupních dobře čitelné, 

univerzálně použitelné pro všechny druhy tiskovin i při 

prostorových aplikacích. Všechny řezy písma je zakázáno 

jakkoliv deformovat. Písmo Titillium Web smí být v přípa-

dě nutnosti nahrazeno doplňkovým písmem Arial.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrsuvxyz 1234567890

Titillium Web Bold - ukázka 24 b



ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrsuvxyz 1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrsuvxyz 1234567890

Arial Regular - ukázka 23 b

Arial Bold - ukázka 23 b

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrsuvxyz 
1234567890

Arial Black - ukázka 23 b

TYPOGRAFIE  |  DOPLŇKOVÉ PÍSMO1.15

Doplňkovým písmem designu Města Jiříkov je Arial ve 

všech jeho řezech. Je to písmo univerzálně použitelné 

a dostupné, které je také kompatibilní v prostředí PC 

a může nahradit použití základního písma při vyplňování 

úředních dokumentů či to může být variantní písmo při 

zhotovování dopisních šablon určených pro PC. Ve svých 

slabých řezech je vhodné např. k vyplňování úředních 

dokumentů zasílaných elektronickou poštou. Tučnější řezy 

lze využít k vyznačování v textu nebo k sazbě titulků.



135 mm - 100 %

101 mm - 75 %

68 mm - 50 %

34 mm - 25 %

20 mm - 15 %

Pod velikost 15 % není doporu-
čeno logotpy používat, stává se 
NEČITELNÝM!

Na této straně jsou definovány základní, minimální a další 

doporučené velikosti logotypu Města Jiříkov. Základní 

rozměr 135 mm šířky loga odpovídá 100% velikosti loga. 

Minimální velikost při zachování čitelnosti je 15 %.

VELIKOSTNÍ VARIACE1.16

MĚSTO JIŘÍKOV

MĚSTO JIŘÍKOV

MĚSTO JIŘÍKOV

MĚSTO JIŘÍKOV

MĚSTO JIŘÍKOV
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VIZITKA  |  UNIVERZÁLNÍ2.1

Vizitka univerzální (beze jména) je důležitou 

součástí vizuální identity Města Jiříkov. Její 

podoba je definována grafickým manuálem 

a navazuje na další merkantilní tiskoviny 

města. V ofsetovém a digitálním tisku je tiš-

těna CMYK barvami. Celkový design je tvořen 

tak, že logotyp je vždy v levé části a text je 

zarovnán na levou zarážku. Rozměr vizitky je 

50 x 90 mm.

MĚSTO JIŘÍKOV

Městský úřad Jiříkov  |  Náměstí 464/1, 40753 Jiříkov
Telefon: +420 412 338 111  |  GSM: +420 602 411 628
E-mail: mesto@jirikov.cz
www.jirikov.cz  |  www.mestojirikov.cz  |  www.jirikov.eu

MĚSTO JIŘÍKOV | … hraniční město

Lícová strana

Rubová strana



VIZITKA  |  JMENNÁ2.2

Vizitka jmenná je důležitou součástí vizuální 

identity Města Jiříkov. Její podoba je definová-

na grafickým manuálem a navazuje na další 

merkantilní tiskoviny města. V ofsetovém 

a digitálním tisku je tištěna CMYK barvami. 

Celkový design je tvořen tak, že logotyp je 

vždy v levé části a text je zarovnán na levou 

zarážku. Rozměr vizitky je 50 x 90 mm.

MĚSTO JIŘÍKOV

Městský úřad Jiříkov  |  Náměstí 464/1, 40753 Jiříkov
Telefon: +420 412 338 111  |  GSM: +420 602 411 628
E-mail: mesto@jirikov.cz
www.jirikov.cz  |  www.mestojirikov.cz  |  www.jirikov.eu

Jméno Příjmení
zastávaná funkce

MĚSTO JIŘÍKOV | … hraniční město

Lícová strana

Rubová strana



VIZITKA  |  ROZMĚROVÉ PARAMETRY2.3

Kontaktní, adresné údaje a funkce 

jsou vysazeny základním písmem 

Titillium Web Regular ve velikosti 

7,5 b. Jméno je vysazeno písmem 

Titillium Web Bold ve velikosti 

11 b. Text na rubové straně je ve 

velikosti 10 b. Rozměr vizitky 90 x 

50 mm.

MĚSTO JIŘÍKOV

Městský úřad Jiříkov  |  Náměstí 464/1, 40753 Jiříkov
Telefon: +420 412 338 111  |  GSM: +420 602 411 628
E-mail: mesto@jirikov.cz
www.jirikov.cz  |  www.mestojirikov.cz  |  www.jirikov.eu

Jméno Příjmení
zastávaná funkce

MĚSTO JIŘÍKOV | … hraniční město

Lícová strana

Rubová strana

3 mm

45 mm8 mm

26 mm

16 mm

6 mm

9 mm

3 mm

48,5 mm

9 mm



HLAVIČKOVÝ PAPÍR  |  ZÁKLADNÍ2.4

Hlavičkový papír - základní 

(pro obecné použití) respek-

tuje několik základních pra-

videl a jeho vzhled je výchozí 

pro ostatní firemní papíry. 

Papír je formátu A4. 

V ofsetovém a digitálním 

tisku je tištěn CMYK barva-

mi. Zobrazený dokument je 

v 53 % skutečné velikosti.

MĚSTO JIŘÍKOV
Městský úřad Jiříkov  |  Náměstí 464/1, 40753 Jiříkov
Tel.: +420 412 338 111  |  Fax: +420 412 338 255  |  mesto@jirikov.cz
www.mestojirikov.cz  |  IČO: 00261424
Bankovní spojení: Název banky, č. ú.: 123456789/0100



HLAVIČKOVÝ PAPÍR  |  ZÁKLADNÍ - DALŠÍ STRANY2.5

Strana:

MĚSTO JIŘÍKOV

Další strany hlavičkových 

papírů vycházejí z úpravy 

základního hlavičkového 

papíru. Na dalších stranách 

již nejsou uvedeny kontaktní 

informace, ale pouze strana 

hlavičkového papíru. Papír je 

formátu A4. 

V ofsetovém a digitálním 

tisku je tištěn CMYK barva-

mi. Zobrazený dokument je 

v 53 % skutečné velikosti.



MĚSTO JIŘÍKOV
Městský úřad Jiříkov  |  Náměstí 464/1, 40753 Jiříkov
Tel.: +420 412 338 111  |  Fax: +420 412 338 255  |  mesto@jirikov.cz
www.mestojirikov.cz  |  IČO: 00261424
Bankovní spojení: Název banky, č. ú.: 123456789/0100

Vážená paní, vážený pane,

Město Jiříkov používá jednotný soubor administrativních tiskových materiálů (merkantilních tiskovin) 
pro písemný styk s veřejností, obchodními partnery i pro interní komunikaci. Kromě jednotné aplikace 
všech prvků fi remního stylu předepisuje grafi cký manuál také způsob vyplňování tiskovin.

Merkantilní předtištěné tiskoviny nebo jejich elektronický ekvivalent se vyplňují na osobních počítačích 
zaměstnanců instituce základním systémovým písmem Arial. Doporučená velikost vyplňování textu je 
10 b s řádkovým prokladem 16 b (120 %).

Texty ve všech tiskových materiálech mají blokovou úpravu, tzn., že text vždy vychází zleva od svislice 
(text „na praporek“ vlevo) bez odražených odstavců. Odstavce v textu jsou odděleny jednořádkovou 
mezerou. Oslovení i pozdrav na konci textu jsou také odděleny jednořádkovou mezerou.

Jednotný způsob vyplňování tiskovin je kromě typu a velikosti písma určen i jeho postavením na 
stránce. Je defi novám vzdálenostmi začátku textu, textového bloku od levé strany dokumentu, jeho 
maximální šířkou a minimální vzdáleností od kraje stránky.

Pro další typy hlavičkových papírů platí stejná pravidla vyplňování jako u základního typu hlavičkového 
papíru.

S přátelským pozdravem

HLAVIČKOVÝ PAPÍR  |  ZÁKLADNÍ (VYPLNĚNÝ)2.6

Základní varianta i další 

typy hlavičkových papírů se 

vyplňují dle vzoru základním 

systémovým písmem Arial 

(normal) ve velikosti 10 b 

s řádkovým prokladem 16 b 

(120%). Texty mají blokovou 

úpravu se zarovnáním na 

levý praporek. Odstavce, 

oslovení i pozdrav jsou 

oddělovány jednořádkovou 

mezerou. Text je sázen 

v černé barvě a dodržuje 

navržené odstupy od krajů 

papíru. 



MĚSTO JIŘÍKOV
Městský úřad Jiříkov  |  Náměstí 464/1, 40753 Jiříkov
Tel.: +420 412 338 111  |  Fax: +420 412 338 255  |  mesto@jirikov.cz
www.mestojirikov.cz  |  IČO: 00261424
Bankovní spojení: Název banky, č. ú.: 123456789/0100

Vážená paní, vážený pane,

Město Jiříkov používá jednotný soubor administrativních tiskových materiálů (merkantilních tiskovin) 
pro písemný styk s veřejností, obchodními partnery i pro interní komunikaci. Kromě jednotné aplikace 
všech prvků fi remního stylu předepisuje grafi cký manuál také způsob vyplňování tiskovin.

Merkantilní předtištěné tiskoviny nebo jejich elektronický ekvivalent se vyplňují na osobních počítačích 
zaměstnanců instituce základním systémovým písmem Arial. Doporučená velikost vyplňování textu je 
10 b s řádkovým prokladem 16 b (120 %).

Texty ve všech tiskových materiálech mají blokovou úpravu, tzn., že text vždy vychází zleva od svislice 
(text „na praporek“ vlevo) bez odražených odstavců. Odstavce v textu jsou odděleny jednořádkovou 
mezerou. Oslovení i pozdrav na konci textu jsou také odděleny jednořádkovou mezerou.

Jednotný způsob vyplňování tiskovin je kromě typu a velikosti písma určen i jeho postavením na 
stránce. Je defi novám vzdálenostmi začátku textu, textového bloku od levé strany dokumentu, jeho 
maximální šířkou a minimální vzdáleností od kraje stránky.

Pro další typy hlavičkových papírů platí stejná pravidla vyplňování jako u základního typu hlavičkového 
papíru.

S přátelským pozdravem

HLAVIČKOVÝ PAPÍR  |  VYPLNĚNÝ - ROZMĚROVÉ PARAMETRY2.7

Kontaktní a adresné údaje 

jsou vysazeny základním 

písmem Titillium Web Regu-

lar ve velikosti 8 b. Obsah se 

vyplňuje dle vzoru základním 

systémovým písmem Arial 

(normal) ve velikosti 10 b 

s řádkovým prokladem 16 b 

(120%).

70 mm

18 mm

25 mm

30 mm (spodní hranice pro vyplňovaní textem)

4 mm

74 mm

25 mm

17 mm

9 mm



HLAVIČKOVÝ PAPÍR  |  ZÁKLADNÍ PRO ODBOR ÚŘADU2.8

MĚSTO JIŘÍKOV
ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY  |  Město Jiříkov  |  Náměstí 464/1, 40753 Jiříkov
Tel.: +420 412 338 111  |  Fax: +420 412 338 255  |  mesto@jirikov.cz
www.mestojirikov.cz  |  IČO: 00261424
Bankovní spojení: Název banky, č. ú.: 123456789/0100

Hlavičkový papír - základní 

pro odbor úřadu vychází 

z úpravy základního hla-

vičkového papíru. Přísluš-

ný odbor je vysazen před 

adresnými údaji verzálkami 

písma Titillium Web Regular. 

Papír je formátu A4. 

V ofsetovém a digitálním 

tisku je tištěn CMYK barva-

mi. Zobrazený dokument je 

v 53 % skutečné velikosti.



HLAVIČKOVÝ PAPÍR  |  S PROSTOREM PRO ADRESÁTA2.9

MĚSTO JIŘÍKOV
Městský úřad Jiříkov  |  Náměstí 464/1, 40753 Jiříkov
Tel.: +420 412 338 111  |  Fax: +420 412 338 255  |  mesto@jirikov.cz
www.mestojirikov.cz  |  IČO: 00261424
Bankovní spojení: Název banky, č. ú.: 123456789/0100

Varianta hlavičkového papíru 

s prostorem pro adresáta.



HLAVIČKOVÝ PAPÍR  |  S PROSTOREM PRO ADRESÁTA
(VYPLNĚNÝ)

2.10

MĚSTO JIŘÍKOV
Městský úřad Jiříkov  |  Náměstí 464/1, 40753 Jiříkov
Tel.: +420 412 338 111  |  Fax: +420 412 338 255  |  mesto@jirikov.cz
www.mestojirikov.cz  |  IČO: 00261424
Bankovní spojení: Název banky, č. ú.: 123456789/0100

Vážená paní, vážený pane,

Město Jiříkov používá jednotný soubor administrativních tiskových materiálů (merkantilních tiskovin) 
pro písemný styk s veřejností, obchodními partnery i pro interní komunikaci. Kromě jednotné aplikace 
všech prvků fi remního stylu předepisuje grafi cký manuál také způsob vyplňování tiskovin.

Merkantilní předtištěné tiskoviny nebo jejich elektronický ekvivalent se vyplňují na osobních počítačích 
zaměstnanců instituce základním systémovým písmem Arial. Doporučená velikost vyplňování textu je 
10 b s řádkovým prokladem 16 b (120 %).

Texty ve všech tiskových materiálech mají blokovou úpravu, tzn., že text vždy vychází zleva od svislice 
(text „na praporek“ vlevo) bez odražených odstavců. Odstavce v textu jsou odděleny jednořádkovou 
mezerou. Oslovení i pozdrav na konci textu jsou také odděleny jednořádkovou mezerou.

Jednotný způsob vyplňování tiskovin je kromě typu a velikosti písma určen i jeho postavením na 
stránce. Je defi novám vzdálenostmi začátku textu, textového bloku od levé strany dokumentu, jeho 
maximální šířkou a minimální vzdáleností od kraje stránky.

Pro další typy hlavičkových papírů platí stejná pravidla vyplňování jako u základního typu hlavičkového 
papíru.

S přátelským pozdravem

Název společnosti
Jméno Příjmení
Ulice, číslo popisné
PSČ 123 45 Město

Varianta hlavičkového papíru 

s prostorem pro adresáta.



HLAVIČKOVÝ PAPÍR  |  S PROSTOREM PRO ADRESÁTA
(VYPLNĚNÝ) - ROZMĚROVÉ PARAMETRY

2.11

MĚSTO JIŘÍKOV
Městský úřad Jiříkov  |  Náměstí 464/1, 40753 Jiříkov
Tel.: +420 412 338 111  |  Fax: +420 412 338 255  |  mesto@jirikov.cz
www.mestojirikov.cz  |  IČO: 00261424
Bankovní spojení: Název banky, č. ú.: 123456789/0100

Vážená paní, vážený pane,

Město Jiříkov používá jednotný soubor administrativních tiskových materiálů (merkantilních tiskovin) 
pro písemný styk s veřejností, obchodními partnery i pro interní komunikaci. Kromě jednotné aplikace 
všech prvků fi remního stylu předepisuje grafi cký manuál také způsob vyplňování tiskovin.

Merkantilní předtištěné tiskoviny nebo jejich elektronický ekvivalent se vyplňují na osobních počítačích 
zaměstnanců instituce základním systémovým písmem Arial. Doporučená vylikost vyplňování textu je 
10 b s řádkovým prokladem 16 b (120 %).

Texty ve všech tiskových materiálech mají blokovou úpravu, tzn., že text vždy vychází zleva od svislice 
(text „na praporek“ vlevo) bez odražených odstavců. Odstavce v textu jsou odděleny jednořádkovou 
mezerou. Oslovení i pozdrav na konci textu jsou také odděleny jednořádkovou mezerou.

Jednotný způsob vyplňování tiskovin je kromě typu a velikosti písma určen i jeho postavením na 
stránce. Je defi novám vzdálenostmi začátku textu, textového bloku od levé strany dokumentu, jeho 
maximální šířkou a minimální vzdáleností od kraje stránky.

Pro další typy hlavičkových papírů platí stejná pravidla vyplňování jako u základního typu hlavičkového 
papíru.

S přátelským pozdravem

Název společnosti
Jméno Příjmení
Ulice, číslo popisné
PSČ 123 45 Město

Kontaktní a adresné údaje 

jsou vysazeny základním 

písmem Titillium Web Regu-

lar ve velikosti 8 b. Obsah se 

vyplňuje dle vzoru základním 

systémovým písmem Arial 

(normal) ve velikosti 10 b 

s řádkovým prokladem 16 b 

(120%).

93 mm

18 mm

25 mm

30 mm (spodní hranice pro vyplňovaní textem)

4 mm

74 mm

25 mm

17 mm

9 mm

42 mm

17 mm

Prostor pro adresáta 
97 x 28 mm



HLAVIČKOVÝ PAPÍR  |  ÚŘEDNÍ2.12

Hlavičkový papír úřední 

respektuje několik základ-

ních pravidel a jeho vzhled 

vychází ze základního hla-

vičkového papíru. Formát je 

A4. V ofsetovém a digitálním 

tisku je tištěn CMYK barva-

mi. Zobrazený dokument je 

v 53 % skutečné velikosti.

MĚSTO JIŘÍKOV
Městský úřad Jiříkov  |  Náměstí 464/1, 40753 Jiříkov
Tel.: +420 412 338 111  |  Fax: +420 412 338 255  |  mesto@jirikov.cz
www.mestojirikov.cz  |  IČO: 00261424
Bankovní spojení: Název banky, č. ú.: 123456789/0100

Váš dopis značka / ze dne Číslo jednací Vyřizuje / telefon V Jiříkově dne

Vážená paní, vážený pane,

Město Jiříkov používá jednotný soubor administrativních tiskových materiálů (merkantilních tiskovin) 
pro písemný styk s veřejností, obchodními partnery i pro interní komunikaci. Kromě jednotné aplikace 
všech prvků fi remního stylu předepisuje grafi cký manuál také způsob vyplňování tiskovin.

Merkantilní předtištěné tiskoviny nebo jejich elektronický ekvivalent se vyplňují na osobních počítačích 
zaměstnanců instituce základním systémovým písmem Arial. Doporučená velikost vyplňování textu je 
10 b s řádkovým prokladem 16 b (120 %).

Texty ve všech tiskových materiálech mají blokovou úpravu, tzn., že text vždy vychází zleva od svislice 
(text „na praporek“ vlevo) bez odražených odstavců. Odstavce v textu jsou odděleny jednořádkovou 
mezerou. Oslovení i pozdrav na konci textu jsou také odděleny jednořádkovou mezerou.

Jednotný způsob vyplňování tiskovin je kromě typu a velikosti písma určen i jeho postavením na 
stránce. Je defi novám vzdálenostmi začátku textu, textového bloku od levé strany dokumentu, jeho 
maximální šířkou a minimální vzdáleností od kraje stránky.

Pro další typy hlavičkových papírů platí stejná pravidla vyplňování jako u základního typu hlavičkového 
papíru.

S přátelským pozdravem



HLAVIČKOVÝ PAPÍR  |  DOPLŇKOVÝ2.13

Hlavičkový papír - doplňkový 

(pro obecné použití) respektu-

je několik základních pravidel 

a jeho vzhled je výchozí pro 

ostatní firemní papíry. Papír je 

formátu A4. 

V ofsetovém a digitálním 

tisku je tištěn CMYK barvami. 

Zobrazený dokument je v 53 % 

skutečné velikosti.

MĚSTO JIŘÍKOV
Městský úřad Jiříkov  |  Náměstí 464/1, 40753 Jiříkov
Tel.: +420 412 338 111  |  Fax: +420 412 338 255  |  mesto@jirikov.cz
www.mestojirikov.cz  |  IČO: 00261424
Bankovní spojení: Název banky, č. ú.: 123456789/0100



HLAVIČKOVÝ PAPÍR  |  ELEKTRONICKÁ ŠABLONA2.14

Elektronická šablona hlavič-

kového papíru je shodná se 

základním typem hlavičko-

vého papíru. Do kancelář-

ských aplikací je vkládána 

jako JPG soubor. V kancelář-

ských aplikacích se vyplňuje 

dle navržených vzorů (viz 

rozměrové parametry).

MĚSTO JIŘÍKOV
Městský úřad Jiříkov  |  Náměstí 464/1, 40753 Jiříkov
Tel.: +420 412 338 111  |  Fax: +420 412 338 255  |  mesto@jirikov.cz
www.mestojirikov.cz  |  IČO: 00261424
Bankovní spojení: Název banky, č. ú.: 123456789/0100



MĚSTO JIŘÍKOV
Městský úřad Jiříkov
Náměstí 464/1, 40753 Jiříkov
www.mestojirikov.cz 

OBÁLKA  |  DL 220 X 110 MM2.15

MĚSTO JIŘÍKOV
Městský úřad Jiříkov
Náměstí 464/1, 40753 Jiříkov
www.mestojirikov.cz 

Umístění na obálce je vždy stejné bez ohledu na typ obál-

ky. Jednotlivé rozměry logotypu a textové části vždy od-

povídají velikosti obálky. Uvedená ukázka platí pro typ DL. 

Pro další rozměrové řady obálek se velikost loga a adresy 

úměrně zvětšuje, případně zmenšuje. Logo a text jsou 

aplikovány v základní barevné variantě. Výřez je zobrazen 

v 70% velikosti.



Adresné údaje jsou vysazeny základním písmem Titillium 

Web Regular ve velikosti 7 b. 

52 mm

3 mm

11 mm 4,5 mm

OBÁLKA  |  DL 220 X 110 mm - ROZMĚROVÉ PARAMETRY2.16

MĚSTO JIŘÍKOV
Městský úřad Jiříkov
Náměstí 464/1, 40753 Jiříkov
www.mestojirikov.cz 

10,5 mm



Umístění na základní obálce je vždy stejné bez ohledu na 

typ obálky. Jednotlivé rozměry logotypu a textové části 

vždy odpovídají velikosti obálky. Uvedená ukázka platí pro 

typy C6, C5 a C4. Pro další rozměrové řady obálek se ve-

OBÁLKA  |  C6 / C5 / C4 ZÁKLADNÍ2.17

likost loga a adresy úměrně zvětšuje, případně zmenšuje. 

Logo a text jsou aplikovány v základní barevnosti. Obálky 

jsou vyobrazeny v 50% velikosti

MĚSTO JIŘÍKOV
Městský úřad Jiříkov
Náměstí 464/1, 40753 Jiříkov
www.mestojirikov.cz 

MĚSTO JIŘÍKOV
Městský úřad Jiříkov
Náměstí 464/1, 40753 Jiříkov
www.mestojirikov.cz 

MĚSTO JIŘÍKOV
Městský úřad Jiříkov
Náměstí 464/1, 40753 Jiříkov
www.mestojirikov.cz 



Umístění na doplňkové obálce je vždy stejné bez ohledu 

na typ obálky. Jednotlivé rozměry logotypu a textové části 

vždy odpovídají velikosti obálky. Uvedená ukázka platí pro 

typy C6, C5 a C4. Pro další rozměrové řady obálek se ve-

OBÁLKA  |  C6 / C5 / C4 DOPLŇKOVÁ2.18

likost loga a adresy úměrně zvětšuje, případně zmenšuje. 

Logo a text jsou aplikovány v základní barevnosti. Obálky 

jsou vyobrazeny v 50% velikosti

MĚSTO JIŘÍKOV
Městský úřad Jiříkov
Náměstí 464/1, 40753 Jiříkov
www.mestojirikov.cz 

MĚSTO JIŘÍKOV
Městský úřad Jiříkov
Náměstí 464/1, 40753 Jiříkov
www.mestojirikov.cz 

MĚSTO JIŘÍKOV
Městský úřad Jiříkov
Náměstí 464/1, 40753 Jiříkov
www.mestojirikov.cz 



Adresné údaje u obálky C6 a C5 jsou vysazeny základním 

písmem Titillium Web Regular ve velikosti 7 b. U obálky 

C4 je text ve velikosti 8,5 b. Rozměrové parametry odpo-

OBÁLKA  |  C6 / C5 / C4 ZÁKLADNÍ A DOPLŇKOVÁ - 
ROZMĚROVÉ PARAMETRY

2.19

vídají také základním typům obálky C6, C5 a C4 s absencí 

tříbarevného pruhu.

MĚSTO JIŘÍKOV
Městský úřad Jiříkov
Náměstí 464/1, 40753 Jiříkov
www.mestojirikov.cz 

MĚSTO JIŘÍKOV
Městský úřad Jiříkov
Náměstí 464/1, 40753 Jiříkov
www.mestojirikov.cz 

MĚSTO JIŘÍKOV
Městský úřad Jiříkov
Náměstí 464/1, 40753 Jiříkov
www.mestojirikov.cz 

62 mm

4 mm

16 mm 5,5 mm

15 mm

51 mm

3 mm

12 mm 4,5 mm

12 mm

43 mm

3 mm

10 mm 3,5 mm

10,5 mm



TISKOVÁ ZPRÁVA2.20

Tisková zpráva je připravena 

jako elektronická šablona. 

Vyplňování dokumentu se 

provádí podle navržených 

zásad vizuálního stylu 

doplňkovým písmem Arial. 

Papír je formátu A4. 

V ofsetovém a digitálním 

tisku je tištěn CMYK barva-

mi. Zobrazený dokument je 

v 53 % skutečné velikosti.

TISKOVÁ ZPRÁVA

dne:                                                                strana:

MĚSTO JIŘÍKOV
Městský úřad Jiříkov  |  Náměstí 464/1, 40753 Jiříkov
Tel.: +420 412 338 111  |  Fax: +420 412 338 255  |  mesto@jirikov.cz
www.mestojirikov.cz  |  IČO: 00261424
Bankovní spojení: Název banky, č. ú.: 123456789/0100



1

Jednotný vizuální styl Města Jiříkov předepisuje i základní 

typ razítka, které respektuje rozměr samonamáčecího 

razítka, např. Modico 6. Kolem obsahu razítka je navržen 

obdélníkový rámeček, který je součástí otisku. Razítka 

RAZÍTKO2.21

mohou být v případě potřeby rozlišena číselnou řadou 

umístěnou v levém dolním rohu. Kontaktní údaje jsou 

vysazeny základním písmem Titillium Web Regular ve 

velikosti 7,5 b.

MĚSTO JIŘÍKOV
MĚSTSKÝ ÚŘAD JIŘÍKOV
Náměstí 464/1, 40753 Jiříkov
Tel.: 412 338 111 • IČO: 00261424

MĚSTO JIŘÍKOV
MĚSTSKÝ ÚŘAD JIŘÍKOV
Náměstí 464/1, 40753 Jiříkov
Tel.: 412 338 111 • IČO: 00261424

1

MĚSTO JIŘÍKOV
MĚSTSKÝ ÚŘAD JIŘÍKOV
ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY
Náměstí 464/1, 40753 Jiříkov
Tel.: 412 338 111 • IČO: 00261424

MĚSTO JIŘÍKOV
MĚSTSKÝ ÚŘAD JIŘÍKOV
ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY
Náměstí 464/1, 40753 Jiříkov
Tel.: 412 338 111 • IČO: 00261424

55 x 27 mm

55 x 23 mm



70% velikost

Frankotyp je navržen v podobě užití základního logoty-

pu a adresného řádku, vysazeného ze základního typu 

písma Titillium Web Regular. Obálka je vyobrazena v 70% 

velikosti.

FRANKOTYP2.22



Vážení,
všechny odchozí elektronické zprávy Města Jiříkov podléhají jednotnému vizuálnímu stylu.

Elektronická zpráva je využívána  zaměstnanci města pro interní a externí počítačovou komunikaci. Text se vyplňuje 
v e-mailovém klientu do připravené předlohy. 

V zápatí každé zprávy je vložen logotyp v základním barevném provedení. Vedle něj je umístěn blok textu, vysazený na levou 
zarážku, obsahující adresu a webové stránky města. Zpráva se vyplňuje doplňkovým písmem instituce Arial o velikosti 10 - 12 
bodů. Text je zarovnán zleva. Odstavce jsou odděleny jednořádkovou mezerou bez odražení.

Titul, jméno a příjmení
název oddělení název odboru
tel.: +420 412 123 456, fax:+420 412 123 456
e-mail: mesto@jirikov.cz

Všechny elektronické zprávy odcházející z Městského 

úřadu Jiříkov podléhají jednotnému vizuálnímu stylu. 

V e-mailovém klientu se vyplňují doplňkovým písmem 

instituce - Arial o velikosti 10 - 12 bodů. Text je zarovnán 

ELEKTRONICKÁ ZPRÁVA2.23

zleva. Odstavce jsou odděleny jednořádkovou mezerou 

bez odstavcových odrážek. V zápatí elektronické zprávy je 

vložen logotyp s adresným textovým blokem dle navrže-

né podoby.

MĚSTO JIŘÍKOV
Městský úřad Jiříkov
Náměstí 464/1, 40753 Jiříkov
www.mestojirikov.cz 
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03GRAFICKÝ MANUÁL
DOPLŇKOVÉ TISKOVINY
REKLAMNÍ PŘEDMĚTY

ORIENTAČNÍ SYSTÉM
DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY



Jméno Příjmení
Odbor, funkce

KARTA ZAMĚSTNANCE3.1

MĚSTO JIŘÍKOV

Městský úřad Jiříkov
Náměstí 464/1, 40753 Jiříkov
www.mestojirikov.cz 

Identifikační karty zaměstnance jsou navrženy v rozmě-

ru 85 x 54 mm. V ofsetovém a digitálním tisku je tištěn 

CMYK barvami. Pod logotypem města se umisťuje barev-

ná fotografie ve velikosti 26 x 30 mm. Zobrazení karty je 

ve 100% velikosti.



BLOK A43.2

Vzhled poznámkového bloku vy-

chází z jednotného vizuálního stylu 

města. V horní části je umístěn 

logotyp s textovým blokem s ad-

resnými údaji. Podkladová plocha 

je potištěna tečkovanými linka-

mi o síle 0,4 bodu. V ofsetovém 

a digitálním tisku je tištěn CMYK 

barvami. Blok je vyobrazen v 50% 

velikosti.

MĚSTO JIŘÍKOV Městský úřad Jiříkov  |  Náměstí 464/1, 40753 Jiříkov
Tel.: +420 412 338 111  |  Fax: +420 412 338 255  |  mesto@jirikov.cz
www.mestojirikov.cz  |  IČO: 00261424



BLOK A53.3

Vzhled poznámkového bloku vy-

chází z jednotného vizuálního stylu 

města. V horní části je umístěn 

logotyp s textovým blokem s ad-

resnými údaji. Podkladová plocha 

je potištěna tečkovanými linka-

mi o síle 0,4 bodu. V ofsetovém 

a digitálním tisku je tištěn CMYK 

barvami.  Blok je vyobrazen v 70% 

velikosti.

MĚSTO JIŘÍKOV Městský úřad Jiříkov  |  Náměstí 464/1, 40753 Jiříkov
Tel.: +420 412 338 111  |  Fax: +420 412 338 255  |  mesto@jirikov.cz
www.mestojirikov.cz  |  IČO: 00261424



SAMOLEPKY3.4

Samolepící etikety mají širokou možnost užití (např. na 

obálky, propagační materiály, atd.) a jejich aplikace posilují 

povědomí o přítomnosti instituce. Jejich podoba vychá-

zí z navrženého vizuálního stylu a základní barevnosti 

s logotypen bez doplňkového řádku a s logotypem vč. 

doplňkového řádku.

MĚSTO JIŘÍKOV MĚSTO JIŘÍKOV
…hraniční město

MĚSTO JIŘÍKOV MĚSTO JIŘÍKOV
…hraniční město



TUŽKY3.5

MĚSTO JIŘÍKOV

MĚSTO JIŘÍKOV

MĚSTO JIŘÍKOV

MĚSTO JIŘÍKOV

Město Jiříkov umisťuje v rámci propagace svou značku na 

drobné dárkové a propagační předměty. Při těchto aplika-

cích je nutné dodržovat standardy jednotného vizuálního 

stylu definované v tomto grafickém manuálu. Především 

správné provedení, barevnost a varianty logotypu.



HRNEK3.6

Grafický design hrnku 

vychází z jednotného 

vizuálního vzhledu 

a definovaných prvků. 

Na hrnku je možné 

umísti variantně logo-

typ, logotyp s doplňko-

vým řádkem a dopro-

vodné grafické prvky 

v podobě tříbarevného 

pruhu nebo zvětšeného 

piktogramu.

MĚSTO JIŘÍKOV

MĚSTO JIŘÍKOV

MĚSTO JIŘÍKOV
…hraniční město



TAŠKA3.7

MĚSTO JIŘÍKOV

MĚSTO JIŘÍKOVMĚSTO JIŘÍKOV
…hraniční město

MĚSTO JIŘÍKOV

Taška je tvořena 

v základní barevnosti. 

Variantně je možné po-

užít logotyp v podobě 

bez nebo s doplňkovým 

řádkem.



TRIČKO / ČEPICE3.8

Barva trička může být bílá nebo v odstínech vycházejí-

cích ze základních barev a doplňkové barvy. Na těchto 

odstínech je možné použít logotyp v kombinaci základních 

barevností. Na bílé čepici s oranžovým stínítkem je logo-

typ v základní barevnosti.

MĚSTO JIŘÍKOV

MĚSTO JIŘÍKOVMĚSTO JIŘÍKOV



PŘÍZEMÍ
Název odboru 1

Referentka odboru
Název odboru
Vedoucí odboru
Referentka odboru
Název odboru
Vedoucí odboru
Referentka odboru 
Název odboru
Vedoucí odboru
Referentka odboru
MEZIPATRO
Název odboru
Vedoucí odboru
Referentka odboru

ORIENTAČNÍ PLÁN

Jméno a příjmení
Název odboru 2

MĚSTO JIŘÍKOV

MĚSTO JIŘÍKOV

Vedoucí odboru

2

VNITŘNÍ ORIENTAČNÍ SYSTÉM3.9

3

4

5

Informační systém je navržen v souladu se základními 

prvky jednotného vizuálního stylu Města Jiříkov. Stěžejním 

prvkem jsou logotyp, základní barevnost a užití základní-

ho písma Titillium Web Regular a Bold. Jednotlivé odbory 

jsou označeny čísly v negativním kruhu. Návrh počítá 

s aplikací polepu např. na eloxovaný hliník.



www.mestojirikov.cz

ZNAČENÍ OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ  |  ZÁKLADNÍ3.10

Osobní vozidla Města 

Jiříkov mají v základní 

variantě umístěn logo-

typ s doplňkovým řád-

kem na obou předních 

dvěřích a na kufru. Pod 

značku na zadní straně 

vozidla jsou umístěny 

webové stránky města.

MĚSTO JIŘÍKOV
…hraniční město

MĚSTO JIŘÍKOV
…hraniční město

MĚSTO JIŘÍKOV
…hraniční město



www.mestojirikov.cz
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MĚSTO JIŘÍKOV
…hraniční město

MĚSTO JIŘÍKOV
…hraniční město

MĚSTO JIŘÍKOV
…hraniční město

www.mestojirikov.cz

www.mestojirikov.cz

ZNAČENÍ OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ  |  DOPLŇKOVÉ

Osobní vozidla Města 

Jiříkov mají v doplňkové 

variantě umístěn na 

bocích logotyp s doplň-

kovým řádkem a tří-

barevný grafický pruh. 

Na kufru vozidla je 

logotyp s doplňkovým 

řádkem, pod značku 

na zadní straně vozidla 

jsou umístěny webové 

stránky města.
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MĚSTO JIŘÍKOV
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