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Ostravu neznate, 
tak se tu neserte !!!

proboha !!! kde !!! jste !!! na takovou blbost !!! prisli? !!!

stydim se za nove predstaveni mesta  
a doufam ze nebude  
nikde videt !!!
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Na podzim 2007 přepojila produkce Aleši Najbrtovi telefon. 
„Aleši, volá pán z nějaké ostravské agentury.“ 
„Já nemám vůbec čas,“ odpověděl Najbrt netrpělivě. „Ale tak 
mi ho dej.“ 
„Dobrý den, zajímalo by vás dělat logo Ostravy? Tady pro-
běhla soutěž, 72 účastníků, 150 návrhů, dvě kola, nulový 
výsledek. Magistrát by to chtěl nějak vyřešit a já jim navrhnul, 
že je to potřeba dělat jinak než doposud. Šel byste do sou-
těže tří nebo pěti vybraných grafických studií?“ ozvalo se ze 
sluchátka.  
„To závisí na podmínkách. Ale nejradši bych to dělal napřímo,“ 
říkal Najbrt a muž se pobaveně zasmál.  
„A mohli bychom přijet se šéfkou kanceláře pana primátora?“  
Při návštěvě ve studiu Najbrt zopakoval svoje přesvědčení 
o zadání bez soutěže a za nějakou dobu zase zvonil telefon. 
„Rozhodli jsme se, že to chceme dělat s vámi. Ale pod pod-
mínkou, že těch návrhů bude pět.“  
Tolik dobrých návrhů z jednoho studia je v zásadě něco 
neproveditelného, nicméně Najbrt souhlasil a podepsal 
smlouvu na pět návrhů, z nichž minimálně jeden bude obsa-
hovat motiv koně z heraldického znaku slezské metropole.

Podle velikosti a důležitosti úkolu na něm ve Studiu Najbrt 
pracuje jeden nebo i všichni grafici – což v roce 2007 bylo 
sedm a dnes může být i devět. Obvykle tři až čtyři připraví 
návrhy, které projdou interní soutěží. Vítěz nebo vítězové 
dopracovávají návrh a připravují prezentaci zadavateli, často 
ve spolupráci s dalším designérem a supervizí Najbrta nebo 
Zuzany Lednické. Krom vybraných projektů Lednické je 
Najbrt vždycky u všeho. Od komunikace s klientem, přes 
zadání, ideové rozvržení, první návrhy až po přípravu a vlastní 
prezentaci. Pak už záleží na zakázce, kolik podpory jednotliví 
seniorní designéři potřebují.  

Do návrhů pro Ostravu se zapojili všichni. „Byla to pro nás 
velká věc. Teď pracujeme na osmi krásných věcech najed-
nou, ale v té době tolik takhle krásné práce nebylo. A to bylo 
ještě před krizí.“ Najbrt, Lednická a tehdy číslo tři ve studiu 
Mikuláš Macháček strávili v Ostravě týden seznamováním 
se s městem. Obcházeli Dolní Vítkovice, muzea, setkávali se 
s lidmi na ulici, na magistrátu, s primátorem. Informace pře-
dali ve studiu na Malvazinkách. Poznat město a jeho potřeby 
za týden jinak než jako turista není úplně jednoduché a bylo 
by na místě najímat na takovou práci designéry se zvláštním 
vztahem k lokalitě. Jak ukázala ostravská soutěž z roku 
2005, problém je, že s tak obsáhlou zakázkou má zkušenost 
jen pár největších studií v republice, které logicky sídlí v hlav-
ním městě.
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Šlo to těžko. Po týdnu neměl nikdo nic. Po 14 dnech o nic 
víc. Najbrt, Lednická, Macháček, Štěpán, Vašák, Lev, Meluš, 
nikdo nic. 

Navrhnout logo pro město obecně není snadné zadání. 
I když v něm žije míň než 300 000 obyvatel jako v Ostravě, 
pořád je oříšek najít společný rys, který by nikoho nevyne-
chal. Každý symbol je nedostatečný, protože nepostihuje 
dostatek témat, omezující, protože někoho popírá. „Musíte 
najít zkratku, která by neurážela, společného jmenovatele, 
který by nebyl úplně banální a bez výrazu, který by nebyl 
společný i pro Brno.“ Logo města nevzniká pro krátkodobý 
marketingový záměr, slouží primárně dvojím způsobem – 
pro prezentaci města navenek a pak pro komunikaci samo-
správy s obyvateli. I když to kvůli kontaktu s přespolními není 
teoreticky potřeba, a radnice není ulice, obyvatelé se s vizu-
álním stylem většinou chtějí identifikovat. Na rozdíl od identit 
středně velkých firem, které jsou běžně hlavními zákazníky 
Studia Najbrt a které určují do velké míry vize a jednotné 
cíle jejich vlastníků, ale nepanuje většinou ve městě shoda 
o společném směřování, kterou by mohl designér spolu 
s managementem definovat. Obyvatele nejde jednoduše 
propustit, pokud nesdílejí zájmy zastupitelstva – naopak mají 
velice různorodé hodnoty a sebepojetí, často spojené právě 
jen adresou bydliště. Identita vedle toho musí dobře působit 
na současné i budoucí zaměstnance městské administra-
tivy, kteří ji budou používat, a musí vypadat skvěle na vizitce 
vedoucího odboru veřejných zakázek, na popelářském autě, 
smlouvě o dotacích i plakátu Jarka Nohavici. „Je to město, 
má tisíc barev, tisíc aktivit, spousta lidí v něm nesplňuje ty 
klišé. Zjistíš to, když začneš tvořit.“ 

Stříbrný kůň dnes pro město moc neznamená, v Ostravě 
koně nepotkáte, skutečné ani obrazné. „Je to i formální pro-
blém. Udělat dneska adekvátní hlavu koně je strašně těžké, 
zkoušeli jsme to.“ Současný jazyk a použití log nemá pro slo-
žité symboly místo. Najbrt si to dobře pamatuje z doby, kdy 
v roce 2002 připravovali logo pro Prahu. „Na začátku jsme 
zkoušeli dominanty: Pražský hrad, Karlův most, věže. Ale při 
zjednodušování z toho pořád lezly špičaté, agresivní tvary. 
Nemožnost znázornit tyhle symboly nás přivedla k tomu, že 
potřebujeme logo, které řeší současná témata. I když zjedno-
dušeně a každý si pod ním může představit něco jiného. To 
nás odvedlo od ilustrování starého města a připomnělo nám, 
že hledáme logo pro současné generace, ne ty středověké. 
Proto koneckonců děláme logo a nepoužíváme heraldický 
znak.“ Loga Prahy, Ostravy a odnedávna i Valašského 
Meziříčí nakonec stojí na písmu a odpovídají obecnějšímu 
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odklonu od symbolů a důrazu na typografii v grafické kultuře 
posledních let. U Prahy zůstává historie obsažena ve vrst-
vách jazyků etnických skupin, které město tradičně obývaly, 
u Ostravy se polské, slovenské, české i německé vlivy slily 
do amalgámu kultur izolovaného od centra státu. „Bylo to 
těžké, když jsme dělali Prahu, a bylo to těžké, když jsme dělali 
Ostravu. Logo musí být seriózní, přitažlivé a zároveň musí mít 
myšlenku nebo emoci, aby mohlo žít dlouhodobě a ustálo 
zpochybňování. A my měli ambici udělat něco, co vydrží 
dlouho.“ Logu Prahy je dnes šestnáct let, Ostravě deset, a to 
by měl být začátek. 

„Tak jsem řekl, pojďte na pivo, budeme se o návrzích bavit 
znova a společně. Potřebovali jsme to nějak prošťouchnout, 
abychom se uvolnili.“ 

Pivo bylo fajn, ale nikam se neposunuli.  

Konečně Boris Meluš napsal Ostrava! Najbrt na to koukal 
a říkal si, to je nuda, to mají různá města, tehdy ještě vcelku 
populární firma Yahoo! a další. Některá města se tak i jmenují. 
A shodil návrh ze stolu. 

„V Ostravě jsme mluvili se spoustou lidí, poznali jsme jejich 
humor, rázovitost, to, že tam většina z nich přijela za prací, 
často drsnou a manuální. Jsou trochu stranou a na zbytek 
republiky se dívají jinak než ostatní. Mají všude daleko a musí 
křičet, aby na sebe upozornili. Zároveň nemají zvláštní touhu 
se s někým porovnávat, netrpí méněcenností, jsou tam sami 
za sebe. To jsem měl v hlavě. A najednou si říkám: Co kdy-
bysme udělali vykřičníky tři? To je fakt blbost. Jeden je nuda, 
tak zesiluje informaci kdekdo. Ale tři udělá jenom magor 
nebo Ostravák. Najednou to odpovídalo tomu pocitu a všem 
informacím, které jsme o Ostravě měli,“ vzpomíná Najbrt. 
„Tam se to zlomilo a z původního minimalistického, ale pořád 
trochu slušného svědectví o sebevědomí a specifickém 
lokálpatriotství Ostraváků se stala opravdová zábava,“ dopl-
ňuje Meluš. „Už bylo jen potřeba přesvědčit zastupitele.“

Studio začalo připravovat prezentaci s cílem, aby vyhrála 
OSTRAVA!!! „Což bylo samozřejmě velké riziko, nikdy nevíte, 
co si klient vybere, a v pěti návrzích pravděpodobně budou 
jeden nebo dva slabé. Věděli jsme, že další čtyři nejsou zda-
leka tak dobré jako tenhle,“ pokračuje Najbrt. Pokud nejde 
o soutěž, kterých se studio účastní téměř výhradně jen 
u prestižních zadání, jako je Česká filharmonie, Masarykova 
univerzita nebo Národní galerie, většinou prezentují nej-
méně tři návrhy (i když v poslední době se hodně diskutuje 
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i o jednom). Záleží na vztahu s klientem. Čím bližší, tím 
pravděpodobnější je ho vzít do procesu a v průběhu práce 
přesvědčit, že si za svoje peníze nemusí vybírat na velkolepé 
prezentaci, ale společně můžou vytvořit to nejlepší. Většina 
méně zapojených klientů chce ale vidět nejen množství 
odvedené práce, kterou pro ně množství návrhů představuje, 
a mít pocit, že si můžou zvolit, jak jsou zvyklí při nákupu auta 
a košile. Víc návrhů jednoduše slibuje větší show. Všechny 
prezentované návrhy tak musí mít potenciál, aby je v případě, 
že se klienta nepodaří přesvědčit o studiovém favoritovi, bylo 
možné dotáhnout do suverénní podoby (pokud favorit vůbec 
existuje, protože někdy ani ve studiu nepanuje shoda). A při-
tom třeba pochopit, proč uživateli vyhovuje víc – jestli kvůli 
něčemu neviditelnému, co studiu uniklo, nebo jde jen o rozdíl 
vkusu. 

Napjatě se čekalo na cestu do Ostravy. 

„Už během první prezentace radní pro dopravu z ČSSD říká: 
‚Vy ste nás teda vystih, pane Najbrt!‘“ Jedenáct z dvanácti 
radních na místě hlasovalo pro. Při prezentaci zastupitelům 
hlasovalo pro 65 ze 66 zastupitelů. „To bylo neuvěřitelný.“ 

Aleš Najbrt je sportovec, a i když ta představa možná někoho 
pobaví, trochu i hooligan. Rád provokuje, předem útočí vším, 
co je po ruce, rád se pere a rád vyhrává. Má rád zjednodušení, 
základní emoce, přímočarou energii. Velké nápisy, výrazné 
barvy, ostré hrany, tučná písma, mocnou sílu proudu. Pop, 
ještě když o něm existovala shoda. 

Což o třech vykřičnících zrovna nepanovala. Facebook 
měl v roce 2008 v Česku jen něco přes sto tisíc uživatelů 
a studio na něm dodnes kvůli své exponovanosti nemá profil, 
ale reakce chodily většinou e-mailem. „Jako vždycky, hlasití 
a anonymní jsou odpůrci, a ti, kterým se to líbí, ve většině 
případů mlčí nebo ti to v klidu řeknou, když tě potkají. Nemají 
proč, nemají čemu bránit. Zároveň byly ty útoky skvělý, pro-
tože když někdo napíše: ‚Ti nakreslim dvacet log za minutu 
takovych ty pyčo pražska!!!‘, už to samo je potvrzení toho, 
co jsme si představovali a chtěli.“ Podle průzkumu, který si 
magistrát objednal, bylo v roce odhalení se značkou spoko-
jeno 11 procent Ostravanů.

Někdo o vykřičnících uvažoval jako o těžebních věžích 
nebo komínech chrlících saze, stylizace OSTRAVA!!! ale 
byla vyjádřením interpunkční inflace, jejíž rozměr patřičně 
pozorujeme až s rozšířením sociálních sítí. S tím, jak se velká 
část osobní a instantní interakce charakterizovaná výraznou 
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Na světlých podkladech, kde je 
dostatečný kontrast mezi světle modrou 
a pozadím, se používá barevné pozitivní 
provedení.

Na sytých a středně tmavých barevných 
podkladech se používá jednobarevné 
negativní provedení.

Na tmavých podkladech, kde je 
dostatečný kontrast mezi světle modrou 
a pozadím, se používá barevné negativní 
provedení A.

znAčkA2.9 Použití na jednobarevné podkladové ploše
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znAčkA2.14 značky městských organizací a společností

Tvorba značek městských organizací a společností se 
řídí uvedenými pravidly. Slovem, za které se umisťují 
!!!, by měl být zažitý, obecně známý název nebo 
zkratka společnosti, celý název společnosti se uvádí 
v podtitulku. Značky lze v běžné neoficiální komunikaci 
používat bez podtitulu. Značky mohou používat 
barevnost značky města, nebo využít jiné barvy z palety 
základní a doplňkových barev města (viz 3.1–2). Barevná 
provedení se analogicky odvozují od provedení značky 

názeV 7

6
PrVní ŘáDek
DruHý ŘáDek
tŘetí ŘáDek 3

města. Stejně tak se odvozují ostatní pravidla použití 
značky, jako je ochranná zóna a rozměrová řada.

Výjimku tvoří značka Městské policie Ostrava. 
Obdobným způsobem není dovoleno vytvořit žádnou 
jinou značku.

Všechny uvedené příklady jsou pouze ilustrační. 
Závazné podoby značek společností jsou uvedeny 
v příslušné dokumentaci.

1   Gotham Black 28 b,  
barva Ostrava světle modrá. 
Mezeru mezi poslední literou 
nápisu a prvním vykřičníkem je 
potřeba zarovnat tak aby byla 
opticky shodná s mezerami mezi 
jednotlivými vykřičníky.

2   Samostatné vykřičníky,  
barva Ostrava tmavě modrá. 
výška 7 mm

3   Gotham Black 9/12 b,  
prostrkání 20, zarovnání vlevo, 
barva Ostrava tmavě modrá

InFO 
OStrAVSký 
InFOrMAční 
SerVIS

knIHOVnA 
knIHOVnA MěStA OStrAVy

SArezA 
SPOrtOVní A rekreAční
zAŘIzení MěStA OStrAVy

DPO 
DOPrAVní
PODnIk
OStrAVA

Značky využívající barevnost značky města

OzO 
ODVOz A zPrAcOVání 
ODPADů OStrAVA

Značka v barvách:
Ostrava zelená
Ostrava tmavě modrá

zácHrAnkA 
MěStSká zácHrAnná 
SluŽBA OStrAVA

Značka v barvách:
Ostrava červená
Ostrava světle modrá

leSy 
OStrAVSkÉ 
MěStSkÉ
leSy

Značka v barvách:
Ostrava zelená
Ostrava tmavě zelená

zOO 
zOOlOGIcká 
zAHrADA
OStrAVA

Značka v barvách:
Ostrava světle modrá
Ostrava zelená

Ok 
OStrAVSkÉ
kOMunIkAce

SluŽBy 
tecHnIckÉ SluŽBy
SlezSká OStrAVA

Značky v barvách:
Ostrava oranžová
Ostrava tmavě modrá

MěStSká
POlIcIe

Značka Městské policie Ostrava. Kompozice značky  
je odlišná. Využívá barevnost značky města.
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m_organizace_lg-sablona.eps
m_organizace_lg-sablona.cdr
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VIzuální Styl3.7 konstrukce hesel s vykřičníky

Pro vybrané aplikace je dovoleno dosazovat před 
samostatné !!! různá hesla.

Konstrukce hesla je odvozená od značek městských 
společností a organizací (viz 2.13), řídí se uvedenými 
pravidly. Heslo se používá v barevných provedeních 
analogických k provedením značky.

Pro výjimečné aplikace je dovoleno vytvářet i jiná 
barevná provedení s využitím palety barev města  
(viz 3.1–2).

HeSlO 

 Výška Stupeň
 vykřičníků písma
 10 mm 39,8 b
 7 mm 28 b
 5 mm 20 b
 3,5 mm 13,9 b

Pokud heslo používáme spolu se značkou, 
je vysázeno z mínusek

Pokud heslo značku nahrazuje, 
je vysázeno z verzálek.

1.  Vykřičníky zmenšíme/
zvětšíme do požadované 
velikosti.

2.  Pomocí verzálky U z písma 
Gotham Black určíme 
vhodný stupeň písma 
a vertikální polohu nápisu. 
Litera musí být stejně 
vysoká jako vykřičníky.

u 
Heslo 

3.  Vysázíme požadované heslo 
z písma Gotham Black ve 
stupni a poloze určené 
v kroku 2. Mezeru mezi 
poslední literou nápisu 
a prvním vykřičníkem 
je potřeba zarovnat 
tak, aby byla opticky 
shodná s mezerami mezi 
jednotlivými vykřičníky.

HeSlO 
Heslo 

HeSlO heslo-sablona.indd
heslo-sablona.eps
heslo-sablona.cdr
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znAčkA2.1 Barevné pozitivní provedení

Značka je vytvořena na základě písma Gotham Black. 
V barevném pozitivním provedení má nápis OSTRAVA 
barvu Ostrava světle modrou a !!! jsou v barvě Ostrava 
tmavě modrá (viz 3.1).

Zobrazené provedení značky je považováno za 
základní a je preferovanou variantou pro veškeré 
aplikace. Příklady použití viz 2.8–2.10.

Pro aplikaci se využívají zdrojová data, která jsou 
součástí manuálu. Není dovoleno značku rekonstruovat 
na základě tištěných nebo bitmapových reprodukcí. 

Zdrojová data na požádání poskytne oddělení 
prezentace a vztahů k veřejnosti odboru kanceláře 
primátora.

pro tisk přímými barvami
Ostrava_lg.eps
Ostrava_lg.cdr

pro tisk soutiskovými 
barvami
Ostrava_lg_cmyk.eps
Ostrava_lg_cmyk.cdr

pro obrazovku
Ostrava_lg.gif
Ostrava_lg.png

Na světlých fotografiích, kde je 
dostatečný kontrast mezi světle modrou 
a pozadím, se používá barevné pozitivní 
provedení.

Na sytých, středně tmavých a hodně 
členitých fotografiích se používá 
jednobarevné negativní provedení.

Na tmavých fotografiích, kde je 
dostatečný kontrast mezi světle modrou 
a pozadím, se používá barevné negativní 
provedení A.

znAčkA2.10 Použití na vícebarevné podkladové ploše
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OSTRAVA!!! OSTRAVA!!!

znAčkA2.15 zakázané varianty

Správné provedení značky je popsáno v předchozích 
kapitolách. Jiné varianty značky jsou nepřípustné.

Není dovoleno značku jakkoliv tvarově upravovat 
a deformovat, vytvářet jiné písmové varianty než ty, 
které odpovídají výše předepsaným pravidlům, nebo 
měnit její danou barevnost, používat nevhodná barevná 
provedení. Je třeba dbát na technickou správnost 
dat (režim barev, formát dat, u bitmapových formátů 
správné rozlišení dpi).
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VIzuální Styl3.8 rastry s vykřičníky

Způsob skládání dlaždic rastru do požadovaného formátu

rastr 1
2 barvy
vodorovné vykřičníky
pro aplikace s neměnnou 
směrovou orientací (např. 
tiskovina, tapeta, kravata)

rastr 1

rastr 2
2 barvy
vodorovné vykřičníky
pro aplikace s neměnnou 
směrovou orientací (např. 
tiskovina, tapeta, kravata)

rastr 2

rastr 3
2 barvy
vodorovné vykřičníky
pro aplikace s neměnnou 
směrovou orientací (např. 
tiskovina, tapeta, kravata)

rastr 3

rastr 4
2 barvy
otáčené vykřičníky
pro aplikace s proměnnou 
směrovou orientací (např. 
balící papír, šátek)

rastr 4

rastr 5
3 barvy
otáčené vykřičníky
pro aplikace s neměnnou 
směrovou orientací (např. 
tiskovina, tapeta, kravata)

rastr 5

rastr 6
2 barvy
vodorovné vykřičníky pro 
aplikace s proměnnou 
směrovou orientací (např. 
balící papír, šátek)

rastr 6

rastr 7
3 barvy
otáčené vykřičníky
pro aplikace s proměnnou 
směrovou orientací (např. 
balící papír, šátek)

rastr 7

rastr 8
2 barvy
otáčené vykřičníky
pro aplikace s proměnnou 
směrovou orientací (např. 
balící papír, šátek)

rastr 8

V rámci jedné aplikace je dovoleno využít pouze 1 z 8 
druhů rastrů s !!!. Je ale dovoleno kombinovat jeho 
barevná provedení. Pokud se rastr aplikuje na jednom 
formátu společně se značkou, měl by dodržovat její 
rozměrovou řadu (tzn. výška !!! v rastru je shodná 
s výškou !!! ve značce). Dlaždice rastru se skládají bez 
mezer vedle sebe. Může tak vzniknout nekonečně velká 
plocha rastru. 

Každý druh rastru má 10 barevných provedení. 
Rastry kombinují tyto barvy Ostravy: tmavě modrou, 
modro šedou, světle modrou, světle modrou 2 (viz 
3.1–2) a bílou. Název zdrojového souboru je určen 
souřadnicemi tabulky např:
rastr_1A.eps
rastr v prvním sloupci (1) a prvním řádku (A)
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znAčkA2.2 Barevná negativní provedení

Barevné negativní provedení A

Barevné negativní provedení B

pro tisk přímými barvami
Ostrava_lg_negA.eps
Ostrava_lg_negB.eps
Ostrava_lg_negA.cdr
Ostrava_lg_negB.cdr

pro tisk soutiskovými 
barvami
Ostrava_lg_negA_cmyk.eps
Ostrava_lg_negB_cmyk.eps
Ostrava_lg_negA_cmyk.cdr
Ostrava_lg_negB_cmyk.cdr

Na takových pozadích, která neumožňují dostatečnou 
čitelnost barevného pozitivního provedení značky,  
se používá barevné negativní provedení A.

Barevné negativní provedení B se používá pouze 
na pozadí barvy Ostrava světle modrá. Používat tuto 
variantu značky na jiných barvách podkladu  
je zakázáno.

Příklady použití viz 2.8–2.10.

pro obrazovku
Ostrava_lg_negA.gif
Ostrava_lg_negB.gif
Ostrava_lg_negA.png
Ostrava_lg_negB.png
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znAčkA2.11 značka s heraldickým znakem Ostravy

Není dovoleno používat na jedné aplikaci (formátu) 
společně heraldický znak města i značku města.  
Netýká se znaků městských obvodů.

Nedovolená kombinace heraldického znaku a značkySamostatný heraldický znak – správné použitíSamostatná značka – správné použití
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Barvy jsou vedle značky a písma základním prvkem 
identifikace města. Převodní tabulka uvádí kodifikace 
barev pro různé způsoby použití: přímé barvy 
PANTONE® a soutiskové barvy CMYK pro tisk, RGB 
a HTML pro subtraktivní zobrazování (obrazovka, 
promítání), RAL pro nátěrové hmoty a samolepicí fólie  
pro signmaking.

ekvivalent PAntOne® 2955 c / u
CMYK 100 / 60 / 10 / 53
RGB 0 / 60 / 105
HTML #003c69
RAL 5013

samolepicí fólie 
lesklá Avery 540 eG
matná Avery 540 eM
průsvitná 3M Scotchcal 3630-137

OStrAVA
SVětle 
MODrá

OStrAVA 
tMAVě 
MODrá

ekvivalent PAntOne® 312 c / u
CMYK 89 / 0 / 11 / 0
RGB 0 / 173 / 208
HTML #00ADD0
RAL 5012

samolepicí fólie
lesklá Avery 538 eG
matná Avery 538 eM
průsvitná 3M Scotchcal 3630-147

VIzuální Styl3.1 základní barvy

V rámci jedné aplikace je dovoleno využít pouze 1 z 8 
druhů rastrů s !!!. Je ale dovoleno kombinovat jeho 
barevná provedení. Pokud se rastr aplikuje na jednom 
formátu společně se značkou, měl by dodržovat její 
rozměrovou řadu (tzn. výška !!! v rastru je shodná 
s výškou !!! ve značce). Dlaždice rastru se skládají bez 
mezer vedle sebe. Může tak vzniknout nekonečně velká 
plocha rastru. 

Každý druh rastru má 10 barevných provedení. 
Rastry kombinují tyto barvy Ostravy: tmavě modrou, 
modro šedou, světle modrou, světle modrou 2 (viz 
3.1–2) a bílou. Název zdrojového souboru je určen 
souřadnicemi tabulky např:
rastr_1A.eps
rastr v prvním sloupci (1) a prvním řádku (A)

Manuál JEDnOTnÉHO VIZuálnÍHO STYlu MěSTa OSTraVY / VErZE 1 2009

A

B

C

D

E

F

G

I

J

K

VIZuÁLNÍ STYL3.8 Rastry s vykřičníky

Rastr 1 Rastr 2 Rastr 3 Rastr 4 Rastr 5 Rastr 6 Rastr 7 Rastr 8

Rastr 1 Rastr 2 Rastr 3 Rastr 4 Rastr 5 Rastr 6 Rastr 7 Rastr 8
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znAčkA2.3 Jednobarevné provedení

Jednobarevné pozitivní provedení

Jednobarevné negativní provedení

Jednobarevné pozitivní provedení značky se aplikuje 
tam, kde nelze z objektivních nebo technologických 
důvodů (například razítko, fax) použít plnobarevné 
varianty značky. V této verzi je celá značka provedena 
v jedné barvě. Pokud je to možné, využívá se škála 
základních barev (viz 3.1) nebo barva černá.

Jednobarevné negativní provedení značky se aplikuje 
tam, kde ostatní provedení značky nejsou dostatečně 
čitelná. V této verzi je celá značka provedena v bílé 
barvě.

Příklady použití viz 2.8–2.10.

pro tisk
Ostrava_lg_1b.eps
Ostrava_lg_1b_neg.eps
Ostrava_lg_1b.cdr
Ostrava_lg_1b_neg.cdr

pro obrazovku
Ostrava_lg_1b.gif
Ostrava_lg_1b_neg.gif
Ostrava_lg_1b.png
Ostrava_lg_1b_neg.png
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znAčkA2.12 značka ve spojení s jinými značkami

Při řazení značek na jednom formátu platí tato pravidla, 
pokud vztah značek neupravuje jiný závazný předpis.

1   Cizí značka poměrově vyšší než 
značka města

2   Cizí značka poměrově širší než 
značka města

3    Cizí značka se čtvercovým 
poměrem stran

x =  výška značky podle rozměrové 
řady pro daný formát

y > 0,8 x
y < 1,5 x

Cizí značky řazené od levho horního rohu, značka města v pravém dolním

x

y

y
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Cizí značky řazené v pravém dolním rohu vlevo vedle značky města.
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VIzuální Styl3.2 Doplňkové barvy

Doplňkové barvy se používají všude tam, kde nestačí 
paleta základních barev města (např. grafy, diagramy, 
příležitostné tiskoviny apod.).

OStrAVA
tMAVě
čerVená

OStrAVA
HněDá

OStrAVA
tMAVě
zelená

ekvivalent PAntOne® 187 c / u
CMYK 8 / 100 / 79 / 28
RGB 167 /25 / 48
HTML #A71930
RAL 3002

ekvivalent PAntOne® 160 c / u
CMYK 6 / 72 / 100 / 32
RGB 157 / 81 / 22
HTML #9D5116
RAL 8023

ekvivalent PAntOne® 357 c / u
CMYK 93 / 19 / 94 / 69
RGB 39 / 89 / 55
HTML #275937
RAL 6002

OStrAVA
SVětle MODrá 2

ekvivalent PAntOne® 189 c / u
CMYK 0 / 40 / 8 / 0
RGB 246 / 163 / 187
HTML #F6A3BB
RAL 3015

ekvivalent PAntOne® 310 c / u
CMYK 49 / 0 / 9 / 0
RGB 111 / 212 / 228
HTML #6FD4e4
RAL 6027

ekvivalent PAntOne® 149 c / u
CMYK 0 / 25 / 51 / 0
RGB 253 / 196 / 128
HTML #FDc480
RAL 1017

ekvivalent PAntOne® 345 c / u
CMYK 43 / 0 / 42 / 0
RGB 145 / 216 / 174
HTML #91D8Ae
RAL 6019

OStrAVA
růŽOVá

OStrAVA
SVětle 
OrAnŽOVá

OStrAVA
SVětle zelená

OStrAVA
čerVená

OStrAVA
OrAnŽOVá

OStrAVA
zelená

ekvivalent PAntOne® 192 c / u
CMYK 0 / 96 / 60 / 0
RGB 225 / 14 / 73
HTML #e10e49
RAL 3018

ekvivalent PAntOne® 5405 c / u
CMYK 68 / 35 / 17 / 49
RGB 68 / 105 / 125
HTML #44697D
RAL 5014

ekvivalent PAntOne® 151 c / u
CMYK 0 / 64 / 100 / 0
RGB 255 / 121 / 0
HTML #FF7900
RAL 2003

ekvivalent PAntOne® 354 c / u
CMYK 82 / 0 / 90 / 0
RGB 0 / 175 / 63
HTML #00AF3F
RAL 6018

OStrAVA
MODrO ŠeDá

Jiné než uvedené barvy lze použít pouze  
ve výjimečných případech, kdy je použití další barvy 
opodstatněné.
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znAčkA2.4 Provedení v materiálu

V případě aplikace značky do materiálu (ražbou, 
gravírováním, leptáním apod.) jsou všechny části značky 
zahloubené nebo vyvýšené v jedné rovině.

Minimální velikost značky pro aplikaci do materiálu je 
závislá na použité technologii, nesmí být však narušena 
čitelnost značky.

Ostrava_lg_1b.eps
Ostrava_lg_1b.cdr
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znAčkA2.13 značky městských obvodů

1   Barevné nebo jednobarevné 
pozitivní provedení heraldického 
znaku městské části, výška 15 mm

2   Barevné pozitivní provedení 
značky, výška 7 mm

3   Gotham Black 13,5/16 b, 
prostrkání 20, zarovnání vlevo, 
barva Ostrava tmavě modrá

lHOtkA
Barevné pozitivní provedení

lHOtkA

Barevné negativní provedení A (negA)

lHOtkA

Barevné negativní provedení B (negA)

lHOtkA

Jednobarevné negativní provedení (1b_neg)

lHOtkA
Jednobarevné pozitivní provedení (1b)

lHOtkA

Barevné negativní provedení A s barevným znakem (znak_negA)

lHOtkA

Jednobarevné negativní provedení se znakem (znak_1b_neg)

lHOtkA

Jednobarevné pozitivní provedení se znakem (znak_1b)

lHOtkA

Barevné neg. provedení A s jednobar. znakem (1bznak_negA)

lHOtkA

Barevné negativní provedení B s barevným znakem (znak_negB)

lHOtkA

Barevné neg. provedení B s jednobar. znakem (1bznak_negB)

lHOtkA

Barevné pozitivní provedení s barevným znakem (znak)

lHOtkA

Barevné pozitivní provedení s jednobarevným znakem (1bznak)

Městské obvody mohou ve vybraných aplikacích 
používat značku města dvěma způsoby: 1. v přímém 
spojení se jménem obvodu; 2. v přímém spojení se 
jménem a heraldickým znakem obvodu. Konstrukce 
této varianty značky se řídí uvedenými pravidly. 
V závislosti na technologii je znak použit v barevném 
nebo jednobarevném provedení v barvě Ostrava tmavě 
modrá, černá nebo bílá (viz 3.1).

Barevná provedení se analogicky odvozují  
od provedení značky města. Stejně tak se odvozují 
ostatní pravidla použití značky jako je ochranná  
zóna a rozměrová řada. Minimální velikost značky  
se u varianty 2 odvíjí od mezní čitelnosti konkrétního 
znaku.

Název zdrojového souboru je určen takto:
Nazev_obvodu_lg_provedeni.format
Zkratky provedení jsou uvedeny v popiskách příkladů.

Formáty dat pro tisk:
.eps, .cdr
Formáty dat pro obrazovku:
.gif, .png
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Základním písmem vizuálního stylu města je Gotham 
z americké písmolijny Hoefler & Frere-Jones. Vizuální 
styl využívá čtyři řezy. Základní řez Book a půltučný řez 
Medium jsou určeny pro sazbu delších textů, tučný Bold  
a extra tučný Black jsou určeny pro vyznačování, pro 
mezititulky a titulky. Pravidla pro sazbu konkrétních 
aplikací najdete v souvisejících kapitolách Manuálu 
jednotného vizuálního stylu.

ABCDĚFGHIJ
KLMNÓPQRS
TŮVWXYZ
ábcděfghijklmn
opqřstůvwxýz
0123456789
^/#$€£¥¢§%&
()[]{}<>«»+=×±
@©®℗™†‡°!!!?* 
Ud dignis exerciduisis ad dolobor sim duip 
eugue minisse quatissisl do consecte dig-
na facidunt autetuerat alit luptatu eratum 
dip er se dolessectet, velit num verosto

Ud dignis exerciduisis ad dolobor sim duip eugue 
minisse quatissisl do consecte digna velen facidunt 
autetuerat alit luptatu eratum dip er se dolessectet, velit 
num verosto con henim nismodo essequissim zzril ut et 
luptat. Gait, velent adiam, quat velesto dit in henim ad te 
tem ametum adignim.

Gotham Book 
Gotham Book Italic

ABCDĚFGHIJ
KLMNÓPQRS
TŮVWXYZ
ábcděfghijklmn
opqřstůvwxýz
0123456789
^/#$€£¥¢§%&
()[]{}<>«»+=×±
@©®℗™†‡°!!!?* 
Ud dignis exerciduisis ad dolobor sim 
duip eugue minisse quatissisl do consecte 
digna facidunt autetuerat alit luptatu era-
tum dip er se, velit num verosto con

Ud dignis exerciduisis ad dolobor sim duip eugue minis-
se quatissisl do consecte digna facidunt autetuerat alit 
luptatu eratum dip er se dolessectet, velit num verosto 
con henim nismodo essequissim zzril ut et luptat. Gait, 
velent adiam, quat dit in henim ad te tem ametum 
adignim.

Gotham Medium
Gotham Medium Italic

aBCDěFGHIJ
KlMnÓPQrS
TŮVWXYZ
ábcděfghijklmn
opqřstůvwxýz
0123456789
^/$€£¥¢§%&
()[]{}<>«»+=×±
@©®℗™†‡°!!!?* 
ud dignis exerciduisis ad dolobor sim 
duip eugue minisse quatissisl do consec-
te digna facidunt autetuerat alit luptatu 
eratum dip er se, velit num verosto con

ud dignis exerciduisis ad dolobor sim duip eugue mi-
nisse quatissisl do consecte digna facidunt autetuerat 
alit luptatu eratum dip er se dolessectet, velit num 
verosto con henim nismodo essequissim zzril ut et 
luptat. Gait, velent adiam, velesto dit in henim ad te 
tem ametum adignim.

Gotham Bold 
Gotham Bold Italic

ABcDěFGHIJ
klMnÓPQrS
tůVWXyz
ábcděfghijklmn
opqřstůvwxýz
0123456789
^/#$€£¥¢§%&
()[]{}<>«»+=×±
@©®℗™†‡°!!!?* 
ud dignis exerciduisis ad dolobor sim 
duip eugue minisse quatissisl do consec-
te digna facidunt autetuerat alit luptatu 
eratum dip er, velit num verosto con

ud dignis exerciduisis ad dolobor sim duip eugue mi-
nisse quatissisl do consecte digna facidunt autetuerat 
alit luptatu eratum dip er se dolessectet, velit num 
verosto con henim nismodo essequissim zzril ut et 
luptat. Gait, velent adiam, velesto dit in henim ad te 
tem ametum adignim.

Gotham Black 
Gotham Black Italic

http://www.typography.com

VIzuální Styl3.3 základní písmo
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VIzuální Styl3.9 rastry se značkou

V rámci jedné aplikace je dovoleno využít pouze 1 ze 2 
druhů rastrů se značkou. Rastr by neměl být na jednom 
formátu kombinován s rastry s vykřičníky. Dlaždice 
rastru se skládají bez mezer vedle sebe. Může tak 
vzniknout nekonečně velká plocha rastru. 

V závislosti na konkrétní aplikaci je dovoleno vytvářet 
jiná barevná provedení obou rastrů.

rastr se značkou
1 barva
značka v jednobarevném pozitivním provedení
barva 15% Ostrava světle modrá
pro aplikace s neměnnou směrovou orientací
(např. podtisk)

rastr se značkou a webovou adresou
2 barvy
značka v barevném negativním provedení A
nápis www.ostrava.cz v barvě Ostrava světle modrá
pozadí v barvě Ostrava tmavě modrá
pro aplikace s neměnnou směrovou orientací
(např. fotostěna)

Způsob skládání dlaždic rastru do požadovaného formátu

rastr_znackawww.eps
rastr_znacka.eps
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ÚVOD1.4 Heraldický znak statutárního města Ostravy

Heraldický znak města se používá při oficiálních 
a výjimečných příležitostech. Použití znaku města je 
možné pouze se souhlasem rady města podle zákona 
o obcích. 

K prezentaci města při kulturních, sportovních a jiných 
akcích se používá výhradně marketingová značka (logo)
města Ostravy. 

Popis znaku
V modrém štítě na zeleném trávníku se nachází stříbrný kůň v poskoku se 
zlatým sedlem a červenou pokrývkou, provázený vpravo nahoře zlatou růží 
se zelenými kališními lístky a červeným semeníkem.

Ostrava_A5-BB-Stn18.indd   46 23.04.18   18:13
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znAčkA2.14 značky městských organizací a společností

Tvorba značek městských organizací a společností se 
řídí uvedenými pravidly. Slovem, za které se umisťují 
!!!, by měl být zažitý, obecně známý název nebo 
zkratka společnosti, celý název společnosti se uvádí 
v podtitulku. Značky lze v běžné neoficiální komunikaci 
používat bez podtitulu. Značky mohou používat 
barevnost značky města, nebo využít jiné barvy z palety 
základní a doplňkových barev města (viz 3.1–2). Barevná 
provedení se analogicky odvozují od provedení značky 

názeV 7

6
PrVní ŘáDek
DruHý ŘáDek
tŘetí ŘáDek 3

města. Stejně tak se odvozují ostatní pravidla použití 
značky, jako je ochranná zóna a rozměrová řada.

Výjimku tvoří značka Městské policie Ostrava. 
Obdobným způsobem není dovoleno vytvořit žádnou 
jinou značku.

Všechny uvedené příklady jsou pouze ilustrační. 
Závazné podoby značek společností jsou uvedeny 
v příslušné dokumentaci.

1   Gotham Black 28 b,  
barva Ostrava světle modrá. 
Mezeru mezi poslední literou 
nápisu a prvním vykřičníkem je 
potřeba zarovnat tak aby byla 
opticky shodná s mezerami mezi 
jednotlivými vykřičníky.

2   Samostatné vykřičníky,  
barva Ostrava tmavě modrá. 
výška 7 mm

3   Gotham Black 9/12 b,  
prostrkání 20, zarovnání vlevo, 
barva Ostrava tmavě modrá

InFO 
OStrAVSký 
InFOrMAční 
SerVIS

knIHOVnA 
knIHOVnA MěStA OStrAVy

SArezA 
SPOrtOVní A rekreAční
zAŘIzení MěStA OStrAVy

DPO 
DOPrAVní
PODnIk
OStrAVA

Značky využívající barevnost značky města

OzO 
ODVOz A zPrAcOVání 
ODPADů OStrAVA

Značka v barvách:
Ostrava zelená
Ostrava tmavě modrá

zácHrAnkA 
MěStSká zácHrAnná 
SluŽBA OStrAVA

Značka v barvách:
Ostrava červená
Ostrava světle modrá

leSy 
OStrAVSkÉ 
MěStSkÉ
leSy

Značka v barvách:
Ostrava zelená
Ostrava tmavě zelená

zOO 
zOOlOGIcká 
zAHrADA
OStrAVA

Značka v barvách:
Ostrava světle modrá
Ostrava zelená

Ok 
OStrAVSkÉ
kOMunIkAce

SluŽBy 
tecHnIckÉ SluŽBy
SlezSká OStrAVA

Značky v barvách:
Ostrava oranžová
Ostrava tmavě modrá

MěStSká
POlIcIe

Značka Městské policie Ostrava. Kompozice značky  
je odlišná. Využívá barevnost značky města.

názeV 7 21
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VIzuální Styl3.7 konstrukce hesel s vykřičníky

Pro vybrané aplikace je dovoleno dosazovat před 
samostatné !!! různá hesla.

Konstrukce hesla je odvozená od značek městských 
společností a organizací (viz 2.13), řídí se uvedenými 
pravidly. Heslo se používá v barevných provedeních 
analogických k provedením značky.

Pro výjimečné aplikace je dovoleno vytvářet i jiná 
barevná provedení s využitím palety barev města  
(viz 3.1–2).

HeSlO 

 Výška Stupeň
 vykřičníků písma
 10 mm 39,8 b
 7 mm 28 b
 5 mm 20 b
 3,5 mm 13,9 b

Pokud heslo používáme spolu se značkou, 
je vysázeno z mínusek

Pokud heslo značku nahrazuje, 
je vysázeno z verzálek.

1.  Vykřičníky zmenšíme/
zvětšíme do požadované 
velikosti.

2.  Pomocí verzálky U z písma 
Gotham Black určíme 
vhodný stupeň písma 
a vertikální polohu nápisu. 
Litera musí být stejně 
vysoká jako vykřičníky.

u 
Heslo 

3.  Vysázíme požadované heslo 
z písma Gotham Black ve 
stupni a poloze určené 
v kroku 2. Mezeru mezi 
poslední literou nápisu 
a prvním vykřičníkem 
je potřeba zarovnat 
tak, aby byla opticky 
shodná s mezerami mezi 
jednotlivými vykřičníky.

HeSlO 
Heslo 

HeSlO heslo-sablona.indd
heslo-sablona.eps
heslo-sablona.cdr
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tisk na:
•  bežný kancelářský 

papír 80 g/m2

•  předtištěný hlavičkový 
papír se značkou 
a záhlavím 
Papír: On Business 
(Ospap), 80–100 g/m2 

hp_MO.indd 
hp_MO.pdf

kAnceláŘ4.3 Dopis, oficiální – městský obvod

Znak, označení městské části, případně odboru, nebo 
funkce pisatele je umístěno v záhlaví. Hlavní text je 
uvozen tabulkou identifikačních údajů. Na poslední 
straně jsou v zápatí uvedeny kontaktní údaje pisatele. 
Rozvržení (okraje, pozice prvků) a styly sazby jsou 
shodné s ostatními dokumenty. Formulace a řazení 
údajů jsou závazné (viz 1.2). Pro sazbu se využívá 
šablony Office.

Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu 
název

Dobrý den,

Oleniam, quisim vullum irilisl eros amet wisci ex enim et luptatue tem ea feuguerit lore vulputpat. Nos ad 
tat, quip eu feum dolor susto eugiatisim in ver ad tat illa faciduisi.Facidunt aliquat. Inciliquat, ver ilit ad magni-
bh er sustion sectem quis exerat iliqui tating esed modip eraesequam, venit ea commy nim quat accum quisim 
eriure cor sumsandit ulputpatum er sim ip ero odionsenibh eraestrud eu facil eriure tin utpatuerit euipsustrud 
dolor sim zzrit, corpercilit veliquat lamet adiam, commolo reetuer si.

Duipit nim velisissim incip euissit lan ut nulluptation henim vel dolor ipsum accum dolorem volor aliquipit 
augiam dolor in ulput et, vel ute magna acinim del del incil ilis nisl et, sequis ad dolesequat, sequi tet inciduis 
exer iure faccumm odolobore verit lumsand iametum nonsed magniat prat, con etummy nit nis ad dolobor 
periusc iduisit, quat. Wis do esto dip exero eu facipit ea amconullan heniatie tin utpat num inci essi.

Sum quismodolore duis alit aut ver irilis autatinim iriuscilit praessit nosto consequ issectet pratis non vo-
lorer ciduis nullutpat. Ustie modolenibh erci tat. Duisseq uamcommy nim eumsandre tin ut volobortie tie 
commy nos nulput ad diamconsent il estie magna faciduis erit, quatuercilit niamet nostie dolorpe rostie dolo-
rercin esed euisis dolorerci ex et volorer aessequat.

Andit iliquat. Modiat, sum veliquat, si tie feuis nostrud delesto core conulla feugue magnisit aciduipis ea co-
reetu ercincil et eum vel inim dolenim ver inim dui blan utpat lum dit nonsequat wis alit dolor sit iriuscipsum 
venim dolobor percin hendio et wisim irit am aliquamet augiam nullaor senismodolum esto conullan utatin 
ute deliquat, vent nummy nulluptatum at. Wis dit, veliquat. Il dipismo doloreet praestrud eraesequis eu feu 
facipis auguera estrud tate conullandre ming er si esed tet luptat praesectet, sequis nis eugueros dolore magna 
consequisl utat at. 

S pozdravem
Jméno Příjmení
funkce

Název instituce
Tit. Jméno Příjmení
Ulice 000
123 45 Město

Vaše značka:

Ze dne:

Naše značka:

Vyřizuje:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Datum:

12345/6789
00. měsíce 2009
6789/12345

Jméno Příjmení
+420 000 000 000
+420 000 000 000
prijmeni@domena.cz
00. měsíce 2009

IČ 1234 56 DIČ CZ 1234 56

Číslo účtu 123456789/0800

Ulice 00

700 00 Ostrava-Název obvodu

www.nazevobvodu.cz1/2
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Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu 
název

Dobrý den,

Oleniam, quisim vullum irilisl eros amet wisci ex enim et luptatue tem ea feuguerit lore vulputpat. Nos ad 
tat, quip eu feum dolor susto eugiatisim in ver ad tat illa faciduisi.Facidunt aliquat. Inciliquat, ver ilit ad magni-
bh er sustion sectem quis exerat iliqui tating esed modip eraesequam, venit ea commy nim quat accum quisim 
eriure cor sumsandit ulputpatum er sim ip ero odionsenibh eraestrud eu facil eriure tin utpatuerit euipsustrud 
dolor sim zzrit, corpercilit veliquat lamet adiam, commolo reetuer si.

Duipit nim velisissim incip euissit lan ut nulluptation henim vel dolor ipsum accum dolorem volor aliquipit 
augiam dolor in ulput et, vel ute magna acinim del del incil ilis nisl et, sequis ad dolesequat, sequi tet inciduis 
exer iure faccumm odolobore verit lumsand iametum nonsed magniat prat, con etummy nit nis ad dolobor 
periusc iduisit, quat. Wis do esto dip exero eu facipit ea amconullan heniatie tin utpat num inci essi.

Sum quismodolore duis alit aut ver irilis autatinim iriuscilit praessit nosto consequ issectet pratis non vo-
lorer ciduis nullutpat. Ustie modolenibh erci tat. Duisseq uamcommy nim eumsandre tin ut volobortie tie 
commy nos nulput ad diamconsent il estie magna faciduis erit, quatuercilit niamet nostie dolorpe rostie dolo-
rercin esed euisis dolorerci ex et volorer aessequat.

Andit iliquat. Modiat, sum veliquat, si tie feuis nostrud delesto core conulla feugue magnisit aciduipis ea co-
reetu ercincil et eum vel inim dolenim ver inim dui blan utpat lum dit nonsequat wis alit dolor sit iriuscipsum 
venim dolobor percin hendio et wisim irit am aliquamet augiam nullaor senismodolum esto conullan utatin 
ute deliquat, vent nummy nulluptatum at. Wis dit, veliquat. Il dipismo doloreet praestrud eraesequis eu feu 
facipis auguera estrud tate conullandre ming er si esed tet luptat praesectet, sequis nis eugueros dolore magna 
consequisl utat at. 

Duipit nim velisissim incip euissit lan ut nulluptation henim vel dolor ipsum accum dolorem volor aliquipit 
augiam dolor in ulput et, vel ute magna acinim del del incil ilis nisl et, sequis ad dolesequat, sequi tet inciduis 
exer iure faccumm odolobore verit lumsand iametum nonsed magniat prat, con etummy nit nis ad dolobor 
periusc iduisit, quat. Wis do esto dip exero eu facipit ea amconullan heniatie tin utpat num inci essi.

Sum quismodolore duis alit aut ver irilis autatinim iriuscilit praessit nosto consequ issectet pratis non vo-
lorer ciduis nullutpat. Ustie modolenibh erci tat. Duisseq uamcommy nim eumsandre tin ut volobortie tie 
commy nos nulput ad diamconsent il estie magna faciduis erit, quatuercilit niamet nostie dolorpe rostie dolo-
rercin esed euisis dolorerci ex et volorer aessequat.

Andit iliquat. Modiat, sum veliquat, si tie feuis nostrud delesto core conulla feugue magnisit aciduipis ea co-
reetu ercincil et eum vel inim dolenim ver inim dui blan utpat lum dit nonsequat wis alit dolor sit iriuscipsum 
venim dolobor percin hendio et wisim irit am aliquamet augiam nullaor senismodolum esto conullan utatin 
ute deliquat, vent nummy nulluptatum at. Wis dit, veliquat. Il dipismo doloreet praestrud eraesequis eu feu 
facipis auguera estrud tate conullandre ming er si esed tet luptat praesectet, sequis nis eugueros dolore magna 

Název instituce
Tit. Jméno Příjmení
Ulice 000
123 45 Město

Vaše značka:

Ze dne:

Naše značka:
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Telefon:

Fax:

E-mail:

Datum:

12345/6789
00. měsíce 2009
6789/12345

Jméno Příjmení
+420 000 000 000
+420 000 000 000
prijmeni@domena.cz
00. měsíce 2009
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Oleniam, quisim vullum irilisl eros amet wisci ex enim et luptatue tem ea feuguerit lore vulputpat. Nos ad 
tat, quip eu feum dolor susto eugiatisim in ver ad tat illa faciduisi.Facidunt aliquat. Inciliquat, ver ilit ad magni-
bh er sustion sectem quis exerat iliqui tating esed modip eraesequam, venit ea commy nim quat accum quisim 
eriure cor sumsandit ulputpatum er sim ip ero odionsenibh eraestrud eu facil eriure tin utpatuerit euipsustrud 
dolor sim zzrit, corpercilit veliquat lamet adiam, commolo reetuer si.

Duipit nim velisissim incip euissit lan ut nulluptation henim vel dolor ipsum accum dolorem volor aliquipit 
augiam dolor in ulput et, vel ute magna acinim del del incil ilis nisl et, sequis ad dolesequat, sequi tet inciduis 
exer iure faccumm odolobore verit lumsand iametum nonsed magniat prat, con etummy nit nis ad dolobor 
periusc iduisit, quat. Wis do esto dip exero eu facipit ea amconullan heniatie tin utpat num inci essi.

Sum quismodolore duis alit aut ver irilis autatinim iriuscilit praessit nosto consequ issectet pratis non vo-
lorer ciduis nullutpat. Ustie modolenibh erci tat. Duisseq uamcommy nim eumsandre tin ut volobortie tie 
commy nos nulput ad diamconsent il estie magna faciduis erit, quatuercilit niamet nostie dolorpe rostie dolo-
rercin esed euisis dolorerci ex et volorer aessequat.

Andit iliquat. Modiat, sum veliquat, si tie feuis nostrud delesto core conulla feugue magnisit aciduipis ea co-
reetu ercincil et eum vel inim dolenim ver inim dui blan utpat lum dit nonsequat wis alit dolor sit iriuscipsum 
venim dolobor percin hendio et wisim irit am aliquamet augiam nullaor senismodolum esto conullan utatin 
ute deliquat, vent nummy nulluptatum at. Wis dit, veliquat. Il dipismo doloreet praestrud eraesequis eu feu 
facipis auguera estrud tate conullandre ming er si esed tet luptat praesectet, sequis nis eugueros dolore magna 
consequisl utat at. 

S pozdravem
Jméno Příjmení
funkce
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Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu 
název

Dobrý den,

Oleniam, quisim vullum irilisl eros amet wisci ex enim et luptatue tem ea feuguerit lore vulputpat. Nos ad 
tat, quip eu feum dolor susto eugiatisim in ver ad tat illa faciduisi.Facidunt aliquat. Inciliquat, ver ilit ad magni-
bh er sustion sectem quis exerat iliqui tating esed modip eraesequam, venit ea commy nim quat accum quisim 
eriure cor sumsandit ulputpatum er sim ip ero odionsenibh eraestrud eu facil eriure tin utpatuerit euipsustrud 
dolor sim zzrit, corpercilit veliquat lamet adiam, commolo reetuer si.

Duipit nim velisissim incip euissit lan ut nulluptation henim vel dolor ipsum accum dolorem volor aliquipit 
augiam dolor in ulput et, vel ute magna acinim del del incil ilis nisl et, sequis ad dolesequat, sequi tet inciduis 
exer iure faccumm odolobore verit lumsand iametum nonsed magniat prat, con etummy nit nis ad dolobor 
periusc iduisit, quat. Wis do esto dip exero eu facipit ea amconullan heniatie tin utpat num inci essi.

Sum quismodolore duis alit aut ver irilis autatinim iriuscilit praessit nosto consequ issectet pratis non vo-
lorer ciduis nullutpat. Ustie modolenibh erci tat. Duisseq uamcommy nim eumsandre tin ut volobortie tie 
commy nos nulput ad diamconsent il estie magna faciduis erit, quatuercilit niamet nostie dolorpe rostie dolo-
rercin esed euisis dolorerci ex et volorer aessequat.

Andit iliquat. Modiat, sum veliquat, si tie feuis nostrud delesto core conulla feugue magnisit aciduipis ea co-
reetu ercincil et eum vel inim dolenim ver inim dui blan utpat lum dit nonsequat wis alit dolor sit iriuscipsum 
venim dolobor percin hendio et wisim irit am aliquamet augiam nullaor senismodolum esto conullan utatin 
ute deliquat, vent nummy nulluptatum at. Wis dit, veliquat. Il dipismo doloreet praestrud eraesequis eu feu 
facipis auguera estrud tate conullandre ming er si esed tet luptat praesectet, sequis nis eugueros dolore magna 
consequisl utat at. 

S pozdravem
Jméno Příjmení
funkce

Název instituce
Tit. Jméno Příjmení
Ulice 000
123 45 Město

Vaše značka:
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Naše značka:

Vyřizuje:

Telefon:

Fax:

E-mail:
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kAnceláŘ4.15 Princip vytváření reportu/zprávy

V závislosti na charakteru materiálu jsou možné tři 
druhy výstupu: 1. příloha e-mailové zprávy; 2. tiskovina 
s papírovými deskami s drátěnou vazbou V1; 3. tiskovina 
s krycí průhlednou fólií sešitá kroužkovou vazbou.

Jednotlivé prvky jsou popsány v následujících 
kapitolách.

Magistrát města Ostravy

název odboru

Vypracoval: Jméno Příjmení, Jméno Příjmení

Datum: 15. ledna 2009

Název 
dokumentu

název_dokumentu.doc
Dokument vytvořený 
podle šablony Office

Statutární město Ostrava

název 
dokumentu

tiskovina s papírovými 
deskami s drátěnou 
vazbou (V1).

Magistrát města Ostravy

název odboru

Vypracoval: Jméno Příjmení, Jméno Příjmení

Datum: 15. ledna 2009

Název 
dokumentu

název_dokumentu.pdf
Příloha e-mailové zprávy

Statutární město Ostrava

název 
dokumentu

www.ostrava.cz

obalka_název _dokumentu.doc
Dokument vytvořený podle šablony Office

2. Nadpis první úrovně

2.1 Nadpis druhé úrovně

2.1.1 Nadpis trětí úrovně

Oleniam, quisim vullum irilisl eros amet wisci ex enim et luptatue tem ea feuguerit lore vulputpat. Nos ad tat, 

quip eu feum dolor susto eugiatisim in ver ad tat illa
 faciduisi.

Popiska pod obrázek   
 

 
       

    Popiska pod obrázek

Duipit nim velisissim incip euissit lan ut nulluptation henim vel dolor ipsum accum dolorem volor aliquipit 

augiam dolor in ulput et, vel ute magna acinim del del incil ilis
 nisl et, sequis ad dolesequat, sequi tet inciduis 

exer iure faccumm odolobore verit lumsand iametum nonsed magniat prat, con etummy nit nis ad dolobor 

eriusc iduisit, quat. Wis do esto dip exero eu facipit ea amconullan heniatie tin utpat num inci essi.

Název tabulky

Sloupec položka

Sloupec text
Sloupec číslo

Sloupec rozdělený

Rozdělení 1
Rozdělení 2

Název skupiny

5 000

357

700

Název položky
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Duipit nim velisissim incip euissit lan ut nulluptation henim vel dolor ipsum accum dolorem volor aliquipit au-

giam dolor in ulput et, vel ute magna acinim del del incil ilis
 nisl et, sequis ad dolesequat, sequi tet inciduis exer 

iure faccumm odolobore verit lumsand iametum nonsed magniat prat, con etummy nit nis ad dolobor periusc 

iduisit, quat. Wis do esto dip exero eu facipit ea amconullan heniatie tin utpat num inci essi. Del incil ilis
 nisl et, 

sequis ad dolesequat, sequi tet inciduis exer iure faccumm odolobore verit lumsand iametum nonsed magniat 

prat, con etummy nit nis ad dolobor periusc iduisit, quat. Wis do esto dip exero eu facipit ea.

2. Nadpis první úrovně

2.1 Nadpis druhé úrovně

2.1.1 Nadpis trětí úrovně

Oleniam, quisim vullum irilisl eros amet wisci ex enim et luptatue tem ea feuguerit lore vulputpat. Nos ad tat, 

quip eu feum dolor susto eugiatisim in ver ad tat illa
 faciduisi.

Facidunt aliquat. Inciliquat, ver ilit a
d magnibh er sustion sectem quis exerat iliq

ui tating esed modip erae-

sequam, venit ea commy nim quat accum quisim eriure cor sumsandit ulputpatum er sim ip ero odionsenibh 

eraestrud eu facil eriure tin utpatuerit euipsustrud dolor sim zzrit, corpercilit v
eliquat lamet adiam, commolo 

reetuer si.

Duipit nim velisissim incip euissit lan ut nulluptation henim vel dolor ipsum accum dolorem volor aliquipit 

augiam dolor in ulput et, vel ute magna acinim del del incil ilis
 nisl et, sequis ad dolesequat, sequi tet inciduis 

exer iure faccumm odolobore verit lu
msand iametum nonsed magniat prat, con etummy nit nis ad dolobor 

periusc iduisit, quat. W
is do esto dip exero eu facipit ea amconullan heniatie tin utpat num inci essi.

Sum quismodolore duis alit aut ver irilis autatinim iriuscilit p
raessit nosto consequ issectet pratis non vo-

lorer ciduis nullutpat. Ustie modolenibh erci tat. Duisseq uamcommy nim eumsandre tin ut volobortie tie 

commy nos nulput ad diamconsent il e
stie magna faciduis erit, quatuercilit n

iamet nostie dolorpe rostie dolo-

rercin esed euisis dolorerci ex et volorer aessequat.

1.1.2 Nadpis trětí úrovně

Duipit nim velisissim incip euissit lan ut nulluptation henim vel dolor ipsum accum dolorem volor aliquipit 

augiam dolor in ulput et, vel ute magna acinim del del incil ilis
 nisl et, sequis ad dolesequat, sequi tet inciduis 

exer iure faccumm odolobore verit lu
msand iametum nonsed magniat prat, con etummy nit nis ad dolobor 

periusc iduisit, quat. W
is do esto dip exero eu facipit ea amconullan heniatie tin utpat num inci essi.

Sum quismodolore duis alit aut ver irilis autatinim iriuscilit p
raessit nosto consequ issectet pratis non vo-

lorer ciduis nullutpat. Ustie modolenibh erci tat. Duisseq uamcommy nim eumsandre tin ut volobortie tie 

commy nos nulput ad diamconsent il e
stie magna faciduis erit, quatuercilit n

iamet nostie dolorpe rostie dolo-

rercin esed euisis dolorerci ex et volorer aessequat.

Sum quismodolore duis alit aut ver irilis autatinim iriuscilit p
raessit nosto consequ issectet pratis non vo-

lorer ciduis nullutpat. Ustie modolenibh erci tat. Duisseq uamcommy nim eumsandre tin ut volobortie tie 

commy nos nulput ad diamconsent il e
stie magna faciduis erit, quatuercilit n

iamet nostie dolorpe rostie dolo-

rercin esed euisis dolorerci ex et volorer aessequat.

2.1 Nadpis druhé úrovně

Andit ili
quat. M

odiat, sum veliquat, si tie feuis nostrud delesto core conulla feugue magnisit aciduipis ea co-

reetu ercincil et eum vel inim dolenim ver inim dui blan utpat lum dit nonsequat wis alit dolor sit iriuscipsum 

venim dolobor percin hendio et wisim irit am aliquamet augiam nullaor senismodolum esto conullan utatin 

ute deliquat, vent nummy nulluptatum at. W
is dit, veliquat. Il dipismo doloreet praestrud eraesequis eu feu 

facipis auguera estrud tate conullandre ming er si esed tet luptat praesectet, sequis nis eugueros dolore magna 

consequisl utat at. 

Duipit nim velisissim incip euissit lan ut nulluptation henim vel dolor ipsum accum dolorem volor aliquipit 

augiam dolor in ulput et, vel ute magna acinim del del incil ilis
 nisl et, sequis ad dolesequat, sequi tet inciduis 

exer iure faccumm odolobore verit lu
msand iametum nonsed magniat prat, con etummy nit nis ad dolobor 

periusc iduisit, quat. W
is do esto dip exero eu facipit ea amconullan heniatie tin utpat num inci essi.

Sum quismodolore duis alit aut ver irilis autatinim iriuscilit p
raessit nosto consequ issectet pratis non vo-

lorer ciduis nullutpat. Ustie modolenibh erci tat. Duisseq uamcommy nim eumsandre tin ut volobortie tie 

I. NADPIS PRVNÍ ÚROVNĚ

1. Nadpis druhé úrovně

1.1 Nadpis trětí úrovně

Oleniam, quisim vullum irilisl eros amet wisci ex enim et luptatue tem ea feuguerit lore vulputpat. Nos ad 

tat, quip eu feum dolor susto eugiatisim in ver ad tat illa
 faciduisi.
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Duipit nim velisissim incip euissit lan ut nulluptation henim vel dolor ipsum accum dolorem volor aliquipit 

augiam dolor in ulput et, vel ute magna acinim del del incil ilis
 nisl et, sequis ad dolesequat, sequi tet inciduis 

exer iure faccumm odolobore verit lu
msand iametum nonsed magniat prat, con etummy nit nis ad dolobor 

eriusc iduisit, quat. W
is do esto dip exero eu facipit ea amconullan heniatie tin utpat num inci essi.
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Duipit nim velisissim incip euissit lan ut nulluptation henim vel dolor ipsum accum dolorem volor aliquipit 

augiam dolor in ulput et, vel ute magna acinim del del incil ilis
 nisl et, sequis ad dolesequat, sequi tet inciduis 

exer iure faccumm odolobore verit lumsand iametum nonsed magniat prat, con etummy nit nis ad dolobor pe-

riusc iduisit, quat. W
is do esto dip exero eu facipit ea amconullan heniatie tin utpat num inci essi. Del incil ilis

 

nisl et, sequis ad dolesequat, sequi tet inciduis exer iure faccumm odolobore verit lu
msand iametum nonsed 

magniat prat, con etummy nit nis ad dolobor periusc iduisit, quat. W
is do esto dip exero eu facipit ea.
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2. Nadpis první úrovně
2.1 Nadpis druhé úrovně
2.1.1 Nadpis trětí úrovně
Oleniam, quisim vullum irilisl eros amet wisci ex enim et luptatue tem ea feuguerit lore vulputpat. Nos ad tat, 
quip eu feum dolor susto eugiatisim in ver ad tat illa faciduisi.

Facidunt aliquat. Inciliquat, ver ilit ad magnibh er sustion sectem quis exerat iliqui tating esed modip erae-
sequam, venit ea commy nim quat accum quisim eriure cor sumsandit ulputpatum er sim ip ero odionsenibh 
eraestrud eu facil eriure tin utpatuerit euipsustrud dolor sim zzrit, corpercilit veliquat lamet adiam, commolo 
reetuer si.

Duipit nim velisissim incip euissit lan ut nulluptation henim vel dolor ipsum accum dolorem volor aliquipit 
augiam dolor in ulput et, vel ute magna acinim del del incil ilis nisl et, sequis ad dolesequat, sequi tet inciduis 
exer iure faccumm odolobore verit lumsand iametum nonsed magniat prat, con etummy nit nis ad dolobor 
periusc iduisit, quat. Wis do esto dip exero eu facipit ea amconullan heniatie tin utpat num inci essi.

Sum quismodolore duis alit aut ver irilis autatinim iriuscilit praessit nosto consequ issectet pratis non vo-
lorer ciduis nullutpat. Ustie modolenibh erci tat. Duisseq uamcommy nim eumsandre tin ut volobortie tie 
commy nos nulput ad diamconsent il estie magna faciduis erit, quatuercilit niamet nostie dolorpe rostie dolo-
rercin esed euisis dolorerci ex et volorer aessequat.

1.1.2 Nadpis trětí úrovně
Duipit nim velisissim incip euissit lan ut nulluptation henim vel dolor ipsum accum dolorem volor aliquipit 
augiam dolor in ulput et, vel ute magna acinim del del incil ilis nisl et, sequis ad dolesequat, sequi tet inciduis 
exer iure faccumm odolobore verit lumsand iametum nonsed magniat prat, con etummy nit nis ad dolobor 
periusc iduisit, quat. Wis do esto dip exero eu facipit ea amconullan heniatie tin utpat num inci essi.

Sum quismodolore duis alit aut ver irilis autatinim iriuscilit praessit nosto consequ issectet pratis non vo-
lorer ciduis nullutpat. Ustie modolenibh erci tat. Duisseq uamcommy nim eumsandre tin ut volobortie tie 
commy nos nulput ad diamconsent il estie magna faciduis erit, quatuercilit niamet nostie dolorpe rostie dolo-
rercin esed euisis dolorerci ex et volorer aessequat.

Sum quismodolore duis alit aut ver irilis autatinim iriuscilit praessit nosto consequ issectet pratis non vo-
lorer ciduis nullutpat. Ustie modolenibh erci tat. Duisseq uamcommy nim eumsandre tin ut volobortie tie 
commy nos nulput ad diamconsent il estie magna faciduis erit, quatuercilit niamet nostie dolorpe rostie dolo-
rercin esed euisis dolorerci ex et volorer aessequat.

2.1 Nadpis druhé úrovně
Andit iliquat. Modiat, sum veliquat, si tie feuis nostrud delesto core conulla feugue magnisit aciduipis ea co-
reetu ercincil et eum vel inim dolenim ver inim dui blan utpat lum dit nonsequat wis alit dolor sit iriuscipsum 
venim dolobor percin hendio et wisim irit am aliquamet augiam nullaor senismodolum esto conullan utatin 
ute deliquat, vent nummy nulluptatum at. Wis dit, veliquat. Il dipismo doloreet praestrud eraesequis eu feu 
facipis auguera estrud tate conullandre ming er si esed tet luptat praesectet, sequis nis eugueros dolore magna 
consequisl utat at. 

Duipit nim velisissim incip euissit lan ut nulluptation henim vel dolor ipsum accum dolorem volor aliquipit 
augiam dolor in ulput et, vel ute magna acinim del del incil ilis nisl et, sequis ad dolesequat, sequi tet inciduis 
exer iure faccumm odolobore verit lumsand iametum nonsed magniat prat, con etummy nit nis ad dolobor 
periusc iduisit, quat. Wis do esto dip exero eu facipit ea amconullan heniatie tin utpat num inci essi.

Sum quismodolore duis alit aut ver irilis autatinim iriuscilit praessit nosto consequ issectet pratis non vo-
lorer ciduis nullutpat. Ustie modolenibh erci tat. Duisseq uamcommy nim eumsandre tin ut volobortie tie 

I. NADPIS PRVNÍ ÚROVNĚ

1. Nadpis druhé úrovně
1.1 Nadpis trětí úrovně

Oleniam, quisim vullum irilisl eros amet wisci ex enim et luptatue tem ea feuguerit lore vulputpat. Nos ad 
tat, quip eu feum dolor susto eugiatisim in ver ad tat illa faciduisi.
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Duipit nim velisissim incip euissit lan ut nulluptation henim vel dolor ipsum accum dolorem volor aliquipit 
augiam dolor in ulput et, vel ute magna acinim del del incil ilis nisl et, sequis ad dolesequat, sequi tet inciduis 
exer iure faccumm odolobore verit lumsand iametum nonsed magniat prat, con etummy nit nis ad dolobor 
eriusc iduisit, quat. Wis do esto dip exero eu facipit ea amconullan heniatie tin utpat num inci essi.
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Duipit nim velisissim incip euissit lan ut nulluptation henim vel dolor ipsum accum dolorem volor aliquipit 
augiam dolor in ulput et, vel ute magna acinim del del incil ilis nisl et, sequis ad dolesequat, sequi tet inciduis 
exer iure faccumm odolobore verit lumsand iametum nonsed magniat prat, con etummy nit nis ad dolobor pe-
riusc iduisit, quat. Wis do esto dip exero eu facipit ea amconullan heniatie tin utpat num inci essi. Del incil ilis 
nisl et, sequis ad dolesequat, sequi tet inciduis exer iure faccumm odolobore verit lumsand iametum nonsed 
magniat prat, con etummy nit nis ad dolobor periusc iduisit, quat. Wis do esto dip exero eu facipit ea.

2. Nadpis první úrovně
2.1 Nadpis druhé úrovně
2.1.1 Nadpis trětí úrovně
Oleniam, quisim vullum irilisl eros amet wisci ex enim et luptatue tem ea feuguerit lore vulputpat. Nos ad tat, 
quip eu feum dolor susto eugiatisim in ver ad tat illa faciduisi.

Facidunt aliquat. Inciliquat, ver ilit ad magnibh er sustion sectem quis exerat iliqui tating esed modip erae-
sequam, venit ea commy nim quat accum quisim eriure cor sumsandit ulputpatum er sim ip ero odionsenibh 
eraestrud eu facil eriure tin utpatuerit euipsustrud dolor sim zzrit, corpercilit veliquat lamet adiam, commolo 
reetuer si.

Duipit nim velisissim incip euissit lan ut nulluptation henim vel dolor ipsum accum dolorem volor aliquipit 
augiam dolor in ulput et, vel ute magna acinim del del incil ilis nisl et, sequis ad dolesequat, sequi tet inciduis 
exer iure faccumm odolobore verit lumsand iametum nonsed magniat prat, con etummy nit nis ad dolobor 
periusc iduisit, quat. Wis do esto dip exero eu facipit ea amconullan heniatie tin utpat num inci essi.

Sum quismodolore duis alit aut ver irilis autatinim iriuscilit praessit nosto consequ issectet pratis non vo-
lorer ciduis nullutpat. Ustie modolenibh erci tat. Duisseq uamcommy nim eumsandre tin ut volobortie tie 
commy nos nulput ad diamconsent il estie magna faciduis erit, quatuercilit niamet nostie dolorpe rostie dolo-
rercin esed euisis dolorerci ex et volorer aessequat.

1.1.2 Nadpis trětí úrovně
Duipit nim velisissim incip euissit lan ut nulluptation henim vel dolor ipsum accum dolorem volor aliquipit 
augiam dolor in ulput et, vel ute magna acinim del del incil ilis nisl et, sequis ad dolesequat, sequi tet inciduis 
exer iure faccumm odolobore verit lumsand iametum nonsed magniat prat, con etummy nit nis ad dolobor 
periusc iduisit, quat. Wis do esto dip exero eu facipit ea amconullan heniatie tin utpat num inci essi.

Sum quismodolore duis alit aut ver irilis autatinim iriuscilit praessit nosto consequ issectet pratis non vo-
lorer ciduis nullutpat. Ustie modolenibh erci tat. Duisseq uamcommy nim eumsandre tin ut volobortie tie 
commy nos nulput ad diamconsent il estie magna faciduis erit, quatuercilit niamet nostie dolorpe rostie dolo-
rercin esed euisis dolorerci ex et volorer aessequat.

Sum quismodolore duis alit aut ver irilis autatinim iriuscilit praessit nosto consequ issectet pratis non vo-
lorer ciduis nullutpat. Ustie modolenibh erci tat. Duisseq uamcommy nim eumsandre tin ut volobortie tie 
commy nos nulput ad diamconsent il estie magna faciduis erit, quatuercilit niamet nostie dolorpe rostie dolo-
rercin esed euisis dolorerci ex et volorer aessequat.

2.1 Nadpis druhé úrovně
Andit iliquat. Modiat, sum veliquat, si tie feuis nostrud delesto core conulla feugue magnisit aciduipis ea co-
reetu ercincil et eum vel inim dolenim ver inim dui blan utpat lum dit nonsequat wis alit dolor sit iriuscipsum 
venim dolobor percin hendio et wisim irit am aliquamet augiam nullaor senismodolum esto conullan utatin 
ute deliquat, vent nummy nulluptatum at. Wis dit, veliquat. Il dipismo doloreet praestrud eraesequis eu feu 
facipis auguera estrud tate conullandre ming er si esed tet luptat praesectet, sequis nis eugueros dolore magna 
consequisl utat at. 

Duipit nim velisissim incip euissit lan ut nulluptation henim vel dolor ipsum accum dolorem volor aliquipit 
augiam dolor in ulput et, vel ute magna acinim del del incil ilis nisl et, sequis ad dolesequat, sequi tet inciduis 
exer iure faccumm odolobore verit lumsand iametum nonsed magniat prat, con etummy nit nis ad dolobor 
periusc iduisit, quat. Wis do esto dip exero eu facipit ea amconullan heniatie tin utpat num inci essi.

Sum quismodolore duis alit aut ver irilis autatinim iriuscilit praessit nosto consequ issectet pratis non vo-
lorer ciduis nullutpat. Ustie modolenibh erci tat. Duisseq uamcommy nim eumsandre tin ut volobortie tie 

I. NADPIS PRVNÍ ÚROVNĚ

1. Nadpis druhé úrovně
1.1 Nadpis trětí úrovně

Oleniam, quisim vullum irilisl eros amet wisci ex enim et luptatue tem ea feuguerit lore vulputpat. Nos ad 
tat, quip eu feum dolor susto eugiatisim in ver ad tat illa faciduisi.
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Duipit nim velisissim incip euissit lan ut nulluptation henim vel dolor ipsum accum dolorem volor aliquipit 
augiam dolor in ulput et, vel ute magna acinim del del incil ilis nisl et, sequis ad dolesequat, sequi tet inciduis 
exer iure faccumm odolobore verit lumsand iametum nonsed magniat prat, con etummy nit nis ad dolobor 
eriusc iduisit, quat. Wis do esto dip exero eu facipit ea amconullan heniatie tin utpat num inci essi.
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Duipit nim velisissim incip euissit lan ut nulluptation henim vel dolor ipsum accum dolorem volor aliquipit 
augiam dolor in ulput et, vel ute magna acinim del del incil ilis nisl et, sequis ad dolesequat, sequi tet inciduis 
exer iure faccumm odolobore verit lumsand iametum nonsed magniat prat, con etummy nit nis ad dolobor pe-
riusc iduisit, quat. Wis do esto dip exero eu facipit ea amconullan heniatie tin utpat num inci essi. Del incil ilis 
nisl et, sequis ad dolesequat, sequi tet inciduis exer iure faccumm odolobore verit lumsand iametum nonsed 
magniat prat, con etummy nit nis ad dolobor periusc iduisit, quat. Wis do esto dip exero eu facipit ea.

2. Nadpis první úrovně
2.1 Nadpis druhé úrovně
2.1.1 Nadpis trětí úrovně
Oleniam, quisim vullum irilisl eros amet wisci ex enim et luptatue tem ea feuguerit lore vulputpat. Nos ad tat, 
quip eu feum dolor susto eugiatisim in ver ad tat illa faciduisi.

Facidunt aliquat. Inciliquat, ver ilit ad magnibh er sustion sectem quis exerat iliqui tating esed modip erae-
sequam, venit ea commy nim quat accum quisim eriure cor sumsandit ulputpatum er sim ip ero odionsenibh 
eraestrud eu facil eriure tin utpatuerit euipsustrud dolor sim zzrit, corpercilit veliquat lamet adiam, commolo 
reetuer si.

Duipit nim velisissim incip euissit lan ut nulluptation henim vel dolor ipsum accum dolorem volor aliquipit 
augiam dolor in ulput et, vel ute magna acinim del del incil ilis nisl et, sequis ad dolesequat, sequi tet inciduis 
exer iure faccumm odolobore verit lumsand iametum nonsed magniat prat, con etummy nit nis ad dolobor 
periusc iduisit, quat. Wis do esto dip exero eu facipit ea amconullan heniatie tin utpat num inci essi.

Sum quismodolore duis alit aut ver irilis autatinim iriuscilit praessit nosto consequ issectet pratis non vo-
lorer ciduis nullutpat. Ustie modolenibh erci tat. Duisseq uamcommy nim eumsandre tin ut volobortie tie 
commy nos nulput ad diamconsent il estie magna faciduis erit, quatuercilit niamet nostie dolorpe rostie dolo-
rercin esed euisis dolorerci ex et volorer aessequat.

1.1.2 Nadpis trětí úrovně
Duipit nim velisissim incip euissit lan ut nulluptation henim vel dolor ipsum accum dolorem volor aliquipit 
augiam dolor in ulput et, vel ute magna acinim del del incil ilis nisl et, sequis ad dolesequat, sequi tet inciduis 
exer iure faccumm odolobore verit lumsand iametum nonsed magniat prat, con etummy nit nis ad dolobor 
periusc iduisit, quat. Wis do esto dip exero eu facipit ea amconullan heniatie tin utpat num inci essi.

Sum quismodolore duis alit aut ver irilis autatinim iriuscilit praessit nosto consequ issectet pratis non vo-
lorer ciduis nullutpat. Ustie modolenibh erci tat. Duisseq uamcommy nim eumsandre tin ut volobortie tie 
commy nos nulput ad diamconsent il estie magna faciduis erit, quatuercilit niamet nostie dolorpe rostie dolo-
rercin esed euisis dolorerci ex et volorer aessequat.

Sum quismodolore duis alit aut ver irilis autatinim iriuscilit praessit nosto consequ issectet pratis non vo-
lorer ciduis nullutpat. Ustie modolenibh erci tat. Duisseq uamcommy nim eumsandre tin ut volobortie tie 
commy nos nulput ad diamconsent il estie magna faciduis erit, quatuercilit niamet nostie dolorpe rostie dolo-
rercin esed euisis dolorerci ex et volorer aessequat.

2.1 Nadpis druhé úrovně
Andit iliquat. Modiat, sum veliquat, si tie feuis nostrud delesto core conulla feugue magnisit aciduipis ea co-
reetu ercincil et eum vel inim dolenim ver inim dui blan utpat lum dit nonsequat wis alit dolor sit iriuscipsum 
venim dolobor percin hendio et wisim irit am aliquamet augiam nullaor senismodolum esto conullan utatin 
ute deliquat, vent nummy nulluptatum at. Wis dit, veliquat. Il dipismo doloreet praestrud eraesequis eu feu 
facipis auguera estrud tate conullandre ming er si esed tet luptat praesectet, sequis nis eugueros dolore magna 
consequisl utat at. 

Duipit nim velisissim incip euissit lan ut nulluptation henim vel dolor ipsum accum dolorem volor aliquipit 
augiam dolor in ulput et, vel ute magna acinim del del incil ilis nisl et, sequis ad dolesequat, sequi tet inciduis 
exer iure faccumm odolobore verit lumsand iametum nonsed magniat prat, con etummy nit nis ad dolobor 
periusc iduisit, quat. Wis do esto dip exero eu facipit ea amconullan heniatie tin utpat num inci essi.

Sum quismodolore duis alit aut ver irilis autatinim iriuscilit praessit nosto consequ issectet pratis non vo-
lorer ciduis nullutpat. Ustie modolenibh erci tat. Duisseq uamcommy nim eumsandre tin ut volobortie tie 

I. NADPIS PRVNÍ ÚROVNĚ

1. Nadpis druhé úrovně
1.1 Nadpis trětí úrovně

Oleniam, quisim vullum irilisl eros amet wisci ex enim et luptatue tem ea feuguerit lore vulputpat. Nos ad 
tat, quip eu feum dolor susto eugiatisim in ver ad tat illa faciduisi.

Popiska pod obrázek                Popiska pod obrázek

Duipit nim velisissim incip euissit lan ut nulluptation henim vel dolor ipsum accum dolorem volor aliquipit 
augiam dolor in ulput et, vel ute magna acinim del del incil ilis nisl et, sequis ad dolesequat, sequi tet inciduis 
exer iure faccumm odolobore verit lumsand iametum nonsed magniat prat, con etummy nit nis ad dolobor 
eriusc iduisit, quat. Wis do esto dip exero eu facipit ea amconullan heniatie tin utpat num inci essi.

Název tabulky
Sloupec položka Sloupec text Sloupec číslo Sloupec rozdělený

Rozdělení 1 Rozdělení 2

Název skupiny 5 000 357 700

Název položky text text 256 5 000 5 000

Název položky text info 60 3 000 500

Název položky textová 15 500 1 000 5 000

Název skupiny

Název položky text 256 5 000 5 000

Název položky informace 60 3 000 500

Název položky popis 15 500 1 000 5 000

Duipit nim velisissim incip euissit lan ut nulluptation henim vel dolor ipsum accum dolorem volor aliquipit 
augiam dolor in ulput et, vel ute magna acinim del del incil ilis nisl et, sequis ad dolesequat, sequi tet inciduis 
exer iure faccumm odolobore verit lumsand iametum nonsed magniat prat, con etummy nit nis ad dolobor pe-
riusc iduisit, quat. Wis do esto dip exero eu facipit ea amconullan heniatie tin utpat num inci essi. Del incil ilis 
nisl et, sequis ad dolesequat, sequi tet inciduis exer iure faccumm odolobore verit lumsand iametum nonsed 
magniat prat, con etummy nit nis ad dolobor periusc iduisit, quat. Wis do esto dip exero eu facipit ea.
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OSTRAVA!!! OSTRAVA!!!

znAčkA2.15 zakázané varianty

Správné provedení značky je popsáno v předchozích 
kapitolách. Jiné varianty značky jsou nepřípustné.

Není dovoleno značku jakkoliv tvarově upravovat 
a deformovat, vytvářet jiné písmové varianty než ty, 
které odpovídají výše předepsaným pravidlům, nebo 
měnit její danou barevnost, používat nevhodná barevná 
provedení. Je třeba dbát na technickou správnost 
dat (režim barev, formát dat, u bitmapových formátů 
správné rozlišení dpi).
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VIzuální Styl3.8 rastry s vykřičníky

Způsob skládání dlaždic rastru do požadovaného formátu

rastr 1
2 barvy
vodorovné vykřičníky
pro aplikace s neměnnou 
směrovou orientací (např. 
tiskovina, tapeta, kravata)

rastr 1

rastr 2
2 barvy
vodorovné vykřičníky
pro aplikace s neměnnou 
směrovou orientací (např. 
tiskovina, tapeta, kravata)

rastr 2

rastr 3
2 barvy
vodorovné vykřičníky
pro aplikace s neměnnou 
směrovou orientací (např. 
tiskovina, tapeta, kravata)

rastr 3

rastr 4
2 barvy
otáčené vykřičníky
pro aplikace s proměnnou 
směrovou orientací (např. 
balící papír, šátek)

rastr 4

rastr 5
3 barvy
otáčené vykřičníky
pro aplikace s neměnnou 
směrovou orientací (např. 
tiskovina, tapeta, kravata)

rastr 5

rastr 6
2 barvy
vodorovné vykřičníky pro 
aplikace s proměnnou 
směrovou orientací (např. 
balící papír, šátek)

rastr 6

rastr 7
3 barvy
otáčené vykřičníky
pro aplikace s proměnnou 
směrovou orientací (např. 
balící papír, šátek)

rastr 7

rastr 8
2 barvy
otáčené vykřičníky
pro aplikace s proměnnou 
směrovou orientací (např. 
balící papír, šátek)

rastr 8

V rámci jedné aplikace je dovoleno využít pouze 1 z 8 
druhů rastrů s !!!. Je ale dovoleno kombinovat jeho 
barevná provedení. Pokud se rastr aplikuje na jednom 
formátu společně se značkou, měl by dodržovat její 
rozměrovou řadu (tzn. výška !!! v rastru je shodná 
s výškou !!! ve značce). Dlaždice rastru se skládají bez 
mezer vedle sebe. Může tak vzniknout nekonečně velká 
plocha rastru. 

Každý druh rastru má 10 barevných provedení. 
Rastry kombinují tyto barvy Ostravy: tmavě modrou, 
modro šedou, světle modrou, světle modrou 2 (viz 
3.1–2) a bílou. Název zdrojového souboru je určen 
souřadnicemi tabulky např:
rastr_1A.eps
rastr v prvním sloupci (1) a prvním řádku (A)
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kAnceláŘ4.1 Princip vytváření dokumentu

V závislosti na charakteru dokumentu jsou možné tři 
druhy výstupu: 1. příloha e-mailové zprávy; 2. dokument 
vytištěný na běžný kancelářský papír; 3. dokument 
vytištěný na hlavičkový papír s předtištěnou značkou 
a záhlavím.

Dokumenty obsahují vždy barevné pozitivní provedení 
značky, jeho čitelnost je dostatečná i při tisku na 
černobílé kancelářské tiskárně.

Předmět:

Datum:

Místo:

Přítomní:

Implementace jednotného vizuálního stylu města (JVS)
00. měsíce 2009
Magistrát města Ostravy
Tit. Jméno Příjmení, Tit. Jméno Příjmení, Tit. Jméno Příjmení, Tit. Jméno Příjmení, Tit. 
Jméno Příjmení, Tit. Jméno Příjmení, Tit. Jméno Příjmení, Tit. Jméno Příjmení, 
Tit. Jméno Příjmení

Program jednání
1.  Prověřit a odsouhlasit faktickou správnost předložených, resp. zaslaných návrhů vybraných merkantilních 

tiskovin, vč. vizitek a razítek.

2.  Defi novat principy a situace, kdy a jak používat stávající heraldický znak města a nové logo města, kdo 
jejich použití určuje, kdo schvaluje. V této souvislosti zpracovat návrh na úpravu a doplnění příslušných 
ustanovení pro statut města a připravit komplexní materiál pro jednání v radě města.

3.  Dořešit problematiku označení vozidel města, v první etapě vozidel, jimiž disponuje přímo magistrát, a to 
vč. vozidel představitelů města.

Závěry jednání
1.  Prověřit a odsouhlasit faktickou správnost předložených, resp. zaslaných návrhů vybraných merkantilních 

tiskovin, vč. vizitek a razítek.
Termín:  00. měsíce 2009
Zodpovídá:  Příjmení, Příjmení, Příjmení
Spolupracuje: Příjmení

2.  Defi novat principy a situace, kdy a jak používat stávající heraldický znak města a nové logo města, kdo 
jejich použití určuje, kdo schvaluje. V této souvislosti zpracovat návrh na úpravu a doplnění příslušných 
ustanovení pro statut města a připravit komplexní materiál pro jednání v radě města.
Termín:  00. měsíce 2009
Zodpovídá:  Příjmení, Příjmení, Příjmení
Spolupracuje: Příjmení

3.  Dořešit problematiku označení vozidel města, v první etapě vozidel, jimiž disponuje přímo magistrát, a to 
vč. vozidel představitelů města.
Termín:  00. měsíce 2009
Zodpovídá:  Příjmení, Příjmení, Příjmení
Spolupracuje: Příjmení

Zápis z jednání

Vypracoval: Jméno Příjmení

Datum: 00. měsíce 2009

Statutární město Ostrava
magistrát

1/2

název_dokumentu.doc
Dokument se značkou 
pro vnější komunikaci

Předmět:

Datum:

Místo:

Přítomní:

Implementace jednotného vizuálního stylu města (JVS)
00. měsíce 2009
Magistrát města Ostravy
Tit. Jméno Příjmení, Tit. Jméno Příjmení, Tit. Jméno Příjmení, Tit. Jméno Příjmení, Tit. 
Jméno Příjmení, Tit. Jméno Příjmení, Tit. Jméno Příjmení, Tit. Jméno Příjmení, 
Tit. Jméno Příjmení

Program jednání
1.  Prověřit a odsouhlasit faktickou správnost předložených, resp. zaslaných návrhů vybraných merkantilních 

tiskovin, vč. vizitek a razítek.

2.  Defi novat principy a situace, kdy a jak používat stávající heraldický znak města a nové logo města, kdo 
jejich použití určuje, kdo schvaluje. V této souvislosti zpracovat návrh na úpravu a doplnění příslušných 
ustanovení pro statut města a připravit komplexní materiál pro jednání v radě města.

3.  Dořešit problematiku označení vozidel města, v první etapě vozidel, jimiž disponuje přímo magistrát, a to 
vč. vozidel představitelů města.

Závěry jednání
1.  Prověřit a odsouhlasit faktickou správnost předložených, resp. zaslaných návrhů vybraných merkantilních 

tiskovin, vč. vizitek a razítek.
Termín:  00. měsíce 2009
Zodpovídá:  Příjmení, Příjmení, Příjmení
Spolupracuje: Příjmení

2.  Defi novat principy a situace, kdy a jak používat stávající heraldický znak města a nové logo města, kdo 
jejich použití určuje, kdo schvaluje. V této souvislosti zpracovat návrh na úpravu a doplnění příslušných 
ustanovení pro statut města a připravit komplexní materiál pro jednání v radě města.
Termín:  00. měsíce 2009
Zodpovídá:  Příjmení, Příjmení, Příjmení
Spolupracuje: Příjmení

3.  Dořešit problematiku označení vozidel města, v první etapě vozidel, jimiž disponuje přímo magistrát, a to 
vč. vozidel představitelů města.
Termín:  00. měsíce 2009
Zodpovídá:  Příjmení, Příjmení, Příjmení
Spolupracuje: Příjmení

Zápis z jednání

Vypracoval: Jméno Příjmení

Datum: 00. měsíce 20091/2

název odboru

Interní

interní_název_
dokumentu.doc
Dokument s heslem 
Interní pro vnitřní 
komunikaci

Název
Tit. Jméno Příjmení
Ulice 000
123 45 Město

Statutární město Ostrava
magistrát

Dobrý den,

Oleniam, quisim vullum irilisl eros amet wisci ex enim et luptatue tem ea feuguerit lore vulputpat. Nos ad 
tat, quip eu feum dolor susto eugiatisim in ver ad tat illa faciduisi.Facidunt aliquat. Inciliquat, ver ilit ad magnibh 
er sustion sectem quis exerat iliqui tating esed modip eraesequam, venit ea commy nim quat accum quisim 
eriure cor sumsandit ulputpatum er sim ip ero odionsenibh eraestrud eu facil eriure tin utpatuerit euipsustrud 
dolor sim zzrit, corpercilit veliquat lamet adiam, commolo reetuer si.

Duipit nim velisissim incip euissit lan ut nulluptation henim vel dolor ipsum accum dolorem volor aliquipit au-
giam dolor in ulput et, vel ute magna acinim del del incil ilis nisl et, sequis ad dolesequat, sequi tet inciduis exer 
iure faccumm odolobore verit lumsand iametum nonsed magniat prat, con etummy nit nis ad dolobor periusc 
iduisit, quat. Wis do esto dip exero eu facipit ea amconullan heniatie tin utpat num inci essi.

Sum quismodolore duis alit aut ver irilis autatinim iriuscilit praessit nosto consequ issectet pratis non volorer 
ciduis nullutpat. Ustie modolenibh erci tat. Duisseq uamcommy nim eumsandre tin ut volobortie tie commy nos 
nulput ad diamconsent il estie magna faciduis erit, quatuercilit niamet nostie dolorpe rostie dolorercin esed 
euisis dolorerci ex et volorer aessequat.

Andit iliquat. Modiat, sum veliquat, si tie feuis nostrud delesto core conulla feugue magnisit aciduipis ea 
coreetu ercincil et eum vel inim dolenim ver inim dui blan utpat lum dit nonsequat wis alit dolor sit iriuscipsum 
venim dolobor percin hendio et wisim irit am aliquamet augiam nullaor senismodolum esto conullan utatin ute 
deliquat, vent nummy nulluptatum at. Wis dit, veliquat. Il dipismo doloreet praestrud eraesequis eu feu facipis 
auguera estrud tate conullandre ming er si esed tet luptat praesectet, sequis nis eugueros dolore magna con-
sequisl utat at. 

S pozdravem
Jméno Příjmení
funkce

Vaše značka:

Ze dne:

Naše značka:

Vyřizuje:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Datum:

12345/6789
0.měsíce 2009
6789/12345

Jméno Příjmení
+420 000 000 000
+420 000 000 000
prijmeni@domena.cz
00. měsíce 2009

Magistrát města Ostravy
název odboru

Magistrát města Ostravy
funkce

IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451

Číslo účtu 27-1649297309/0800

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

www.ostrava.cz1/2

název_dokumentu.doc
Dokument vytvořený 
podle šablony Office

bežný kancelářský 
papír

Název
Tit. Jméno Příjmení
Ulice 000
123 45 Město

Statutární město Ostrava
magistrát

Dobrý den,

Oleniam, quisim vullum irilisl eros amet wisci ex enim et luptatue tem ea feuguerit lore vulputpat. Nos ad 
tat, quip eu feum dolor susto eugiatisim in ver ad tat illa faciduisi.Facidunt aliquat. Inciliquat, ver ilit ad magnibh 
er sustion sectem quis exerat iliqui tating esed modip eraesequam, venit ea commy nim quat accum quisim 
eriure cor sumsandit ulputpatum er sim ip ero odionsenibh eraestrud eu facil eriure tin utpatuerit euipsustrud 
dolor sim zzrit, corpercilit veliquat lamet adiam, commolo reetuer si.

Duipit nim velisissim incip euissit lan ut nulluptation henim vel dolor ipsum accum dolorem volor aliquipit au-
giam dolor in ulput et, vel ute magna acinim del del incil ilis nisl et, sequis ad dolesequat, sequi tet inciduis exer 
iure faccumm odolobore verit lumsand iametum nonsed magniat prat, con etummy nit nis ad dolobor periusc 
iduisit, quat. Wis do esto dip exero eu facipit ea amconullan heniatie tin utpat num inci essi.

Sum quismodolore duis alit aut ver irilis autatinim iriuscilit praessit nosto consequ issectet pratis non volorer 
ciduis nullutpat. Ustie modolenibh erci tat. Duisseq uamcommy nim eumsandre tin ut volobortie tie commy nos 
nulput ad diamconsent il estie magna faciduis erit, quatuercilit niamet nostie dolorpe rostie dolorercin esed 
euisis dolorerci ex et volorer aessequat.

Andit iliquat. Modiat, sum veliquat, si tie feuis nostrud delesto core conulla feugue magnisit aciduipis ea 
coreetu ercincil et eum vel inim dolenim ver inim dui blan utpat lum dit nonsequat wis alit dolor sit iriuscipsum 
venim dolobor percin hendio et wisim irit am aliquamet augiam nullaor senismodolum esto conullan utatin ute 
deliquat, vent nummy nulluptatum at. Wis dit, veliquat. Il dipismo doloreet praestrud eraesequis eu feu facipis 
auguera estrud tate conullandre ming er si esed tet luptat praesectet, sequis nis eugueros dolore magna con-
sequisl utat at. 

S pozdravem
Jméno Příjmení
funkce

Vaše značka:

Ze dne:

Naše značka:

Vyřizuje:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Datum:

12345/6789
0.měsíce 2009
6789/12345

Jméno Příjmení
+420 000 000 000
+420 000 000 000
prijmeni@domena.cz
00. měsíce 2009

Magistrát města Ostravy
název odboru

Magistrát města Ostravy
funkce

IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451

Číslo účtu 27-1649297309/0800

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

www.ostrava.cz1/2

název_dokumentu.pdf
Příloha e-mailové zprávy

Název
Tit. Jméno Příjmení
Ulice 000
123 45 Město

Statutární město Ostrava
magistrát

Dobrý den,

Oleniam, quisim vullum irilisl eros amet wisci ex enim et luptatue tem ea feuguerit lore vulputpat. Nos ad 
tat, quip eu feum dolor susto eugiatisim in ver ad tat illa faciduisi.Facidunt aliquat. Inciliquat, ver ilit ad magnibh 
er sustion sectem quis exerat iliqui tating esed modip eraesequam, venit ea commy nim quat accum quisim 
eriure cor sumsandit ulputpatum er sim ip ero odionsenibh eraestrud eu facil eriure tin utpatuerit euipsustrud 
dolor sim zzrit, corpercilit veliquat lamet adiam, commolo reetuer si.

Duipit nim velisissim incip euissit lan ut nulluptation henim vel dolor ipsum accum dolorem volor aliquipit au-
giam dolor in ulput et, vel ute magna acinim del del incil ilis nisl et, sequis ad dolesequat, sequi tet inciduis exer 
iure faccumm odolobore verit lumsand iametum nonsed magniat prat, con etummy nit nis ad dolobor periusc 
iduisit, quat. Wis do esto dip exero eu facipit ea amconullan heniatie tin utpat num inci essi.

Sum quismodolore duis alit aut ver irilis autatinim iriuscilit praessit nosto consequ issectet pratis non volorer 
ciduis nullutpat. Ustie modolenibh erci tat. Duisseq uamcommy nim eumsandre tin ut volobortie tie commy nos 
nulput ad diamconsent il estie magna faciduis erit, quatuercilit niamet nostie dolorpe rostie dolorercin esed 
euisis dolorerci ex et volorer aessequat.

Andit iliquat. Modiat, sum veliquat, si tie feuis nostrud delesto core conulla feugue magnisit aciduipis ea 
coreetu ercincil et eum vel inim dolenim ver inim dui blan utpat lum dit nonsequat wis alit dolor sit iriuscipsum 
venim dolobor percin hendio et wisim irit am aliquamet augiam nullaor senismodolum esto conullan utatin ute 
deliquat, vent nummy nulluptatum at. Wis dit, veliquat. Il dipismo doloreet praestrud eraesequis eu feu facipis 
auguera estrud tate conullandre ming er si esed tet luptat praesectet, sequis nis eugueros dolore magna con-
sequisl utat at. 

S pozdravem
Jméno Příjmení
funkce

Vaše značka:

Ze dne:

Naše značka:

Vyřizuje:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Datum:

12345/6789
0.měsíce 2009
6789/12345
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tištěný dokument

Název
Tit. Jméno Příjmení
Ulice 000
123 45 Město

Statutární město Ostrava
magistrát

Dobrý den,

Oleniam, quisim vullum irilisl eros amet wisci ex enim et luptatue tem ea feuguerit lore vulputpat. Nos ad 
tat, quip eu feum dolor susto eugiatisim in ver ad tat illa faciduisi.Facidunt aliquat. Inciliquat, ver ilit ad magnibh 
er sustion sectem quis exerat iliqui tating esed modip eraesequam, venit ea commy nim quat accum quisim 
eriure cor sumsandit ulputpatum er sim ip ero odionsenibh eraestrud eu facil eriure tin utpatuerit euipsustrud 
dolor sim zzrit, corpercilit veliquat lamet adiam, commolo reetuer si.

Duipit nim velisissim incip euissit lan ut nulluptation henim vel dolor ipsum accum dolorem volor aliquipit au-
giam dolor in ulput et, vel ute magna acinim del del incil ilis nisl et, sequis ad dolesequat, sequi tet inciduis exer 
iure faccumm odolobore verit lumsand iametum nonsed magniat prat, con etummy nit nis ad dolobor periusc 
iduisit, quat. Wis do esto dip exero eu facipit ea amconullan heniatie tin utpat num inci essi.

Sum quismodolore duis alit aut ver irilis autatinim iriuscilit praessit nosto consequ issectet pratis non volorer 
ciduis nullutpat. Ustie modolenibh erci tat. Duisseq uamcommy nim eumsandre tin ut volobortie tie commy nos 
nulput ad diamconsent il estie magna faciduis erit, quatuercilit niamet nostie dolorpe rostie dolorercin esed 
euisis dolorerci ex et volorer aessequat.

Andit iliquat. Modiat, sum veliquat, si tie feuis nostrud delesto core conulla feugue magnisit aciduipis ea 
coreetu ercincil et eum vel inim dolenim ver inim dui blan utpat lum dit nonsequat wis alit dolor sit iriuscipsum 
venim dolobor percin hendio et wisim irit am aliquamet augiam nullaor senismodolum esto conullan utatin ute 
deliquat, vent nummy nulluptatum at. Wis dit, veliquat. Il dipismo doloreet praestrud eraesequis eu feu facipis 
auguera estrud tate conullandre ming er si esed tet luptat praesectet, sequis nis eugueros dolore magna con-
sequisl utat at. 
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tištěný dokument
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Název
Tit. Jméno Příjmení
Ulice 000
123 45 Město

Statutární město Ostrava
magistrát

Dobrý den,

Oleniam, quisim vullum irilisl eros amet wisci ex enim et luptatue tem ea feuguerit lore vulputpat. Nos ad 
tat, quip eu feum dolor susto eugiatisim in ver ad tat illa faciduisi.Facidunt aliquat. Inciliquat, ver ilit ad magnibh 
er sustion sectem quis exerat iliqui tating esed modip eraesequam, venit ea commy nim quat accum quisim 
eriure cor sumsandit ulputpatum er sim ip ero odionsenibh eraestrud eu facil eriure tin utpatuerit euipsustrud 
dolor sim zzrit, corpercilit veliquat lamet adiam, commolo reetuer si.

Duipit nim velisissim incip euissit lan ut nulluptation henim vel dolor ipsum accum dolorem volor aliquipit au-
giam dolor in ulput et, vel ute magna acinim del del incil ilis nisl et, sequis ad dolesequat, sequi tet inciduis exer 
iure faccumm odolobore verit lumsand iametum nonsed magniat prat, con etummy nit nis ad dolobor periusc 
iduisit, quat. Wis do esto dip exero eu facipit ea amconullan heniatie tin utpat num inci essi.

Sum quismodolore duis alit aut ver irilis autatinim iriuscilit praessit nosto consequ issectet pratis non volorer 
ciduis nullutpat. Ustie modolenibh erci tat. Duisseq uamcommy nim eumsandre tin ut volobortie tie commy nos 
nulput ad diamconsent il estie magna faciduis erit, quatuercilit niamet nostie dolorpe rostie dolorercin esed 
euisis dolorerci ex et volorer aessequat.

Andit iliquat. Modiat, sum veliquat, si tie feuis nostrud delesto core conulla feugue magnisit aciduipis ea 
coreetu ercincil et eum vel inim dolenim ver inim dui blan utpat lum dit nonsequat wis alit dolor sit iriuscipsum 
venim dolobor percin hendio et wisim irit am aliquamet augiam nullaor senismodolum esto conullan utatin ute 
deliquat, vent nummy nulluptatum at. Wis dit, veliquat. Il dipismo doloreet praestrud eraesequis eu feu facipis 
auguera estrud tate conullandre ming er si esed tet luptat praesectet, sequis nis eugueros dolore magna con-
sequisl utat at. 
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Název
Tit. Jméno Příjmení
Ulice 000
123 45 Město

Statutární město Ostrava
magistrát

Dobrý den,

Oleniam, quisim vullum irilisl eros amet wisci ex enim et luptatue tem ea feuguerit lore vulputpat. Nos ad 
tat, quip eu feum dolor susto eugiatisim in ver ad tat illa faciduisi.Facidunt aliquat. Inciliquat, ver ilit ad magnibh 
er sustion sectem quis exerat iliqui tating esed modip eraesequam, venit ea commy nim quat accum quisim 
eriure cor sumsandit ulputpatum er sim ip ero odionsenibh eraestrud eu facil eriure tin utpatuerit euipsustrud 
dolor sim zzrit, corpercilit veliquat lamet adiam, commolo reetuer si.

Duipit nim velisissim incip euissit lan ut nulluptation henim vel dolor ipsum accum dolorem volor aliquipit au-
giam dolor in ulput et, vel ute magna acinim del del incil ilis nisl et, sequis ad dolesequat, sequi tet inciduis exer 
iure faccumm odolobore verit lumsand iametum nonsed magniat prat, con etummy nit nis ad dolobor periusc 
iduisit, quat. Wis do esto dip exero eu facipit ea amconullan heniatie tin utpat num inci essi.

Sum quismodolore duis alit aut ver irilis autatinim iriuscilit praessit nosto consequ issectet pratis non volorer 
ciduis nullutpat. Ustie modolenibh erci tat. Duisseq uamcommy nim eumsandre tin ut volobortie tie commy nos 
nulput ad diamconsent il estie magna faciduis erit, quatuercilit niamet nostie dolorpe rostie dolorercin esed 
euisis dolorerci ex et volorer aessequat.

Andit iliquat. Modiat, sum veliquat, si tie feuis nostrud delesto core conulla feugue magnisit aciduipis ea 
coreetu ercincil et eum vel inim dolenim ver inim dui blan utpat lum dit nonsequat wis alit dolor sit iriuscipsum 
venim dolobor percin hendio et wisim irit am aliquamet augiam nullaor senismodolum esto conullan utatin ute 
deliquat, vent nummy nulluptatum at. Wis dit, veliquat. Il dipismo doloreet praestrud eraesequis eu feu facipis 
auguera estrud tate conullandre ming er si esed tet luptat praesectet, sequis nis eugueros dolore magna con-
sequisl utat at. 
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Pokud je dokument určený pro vnitřní komunikaci, 
je značka v pravém dolním rohu nahrazena heslem 
INTERNÍ s !!! (konstrukce hesla viz 3.7). Některé 
dokumenty využívají i jiná hesla s !!!. Všechny druhy 
dokumentů jsou popsány v následujících kapitolách.
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kAnceláŘ4.16 Obálka reportu/zprávy

obalka_report.indd
obalka_report.pdf

Obálka pro materiály vázané drátěnou vazbou V1 je 
tištěna na matný křídový papír, při větším nákladu může 
být opatřena matným laminem. Barevné provedení 
se volí podle charakteru tiskoviny, červené je určeno 
pro interní dokumenty, je zde navíc značka nahrazena 
heslem INTERNÍ v bílé barvě a !!! v barvě Ostrava tmavě 
modrá. Sazba titulní strany se řídí uvedenými pravidly.

M 1:4
Přední a zadní strana obálky 
před složením.
Barevná provedení:
Ostrava světle modrá
Ostrava zelená
Ostrava oranžová
Ostrava červená

matný křídový karton 300 g/m2, 
jednostranné matné lamino  
nebo lak
Formát po složení: 210×297 mm

Statutární město Ostrava

název 
dokumentu
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dokumentu
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dokumentu
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dokumentu
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Barvy jsou vedle značky a písma základním prvkem 
identifikace města. Převodní tabulka uvádí kodifikace 
barev pro různé způsoby použití: přímé barvy 
PANTONE® a soutiskové barvy CMYK pro tisk, RGB 
a HTML pro subtraktivní zobrazování (obrazovka, 
promítání), RAL pro nátěrové hmoty a samolepicí fólie  
pro signmaking.

ekvivalent PAntOne® 2955 c / u
CMYK 100 / 60 / 10 / 53
RGB 0 / 60 / 105
HTML #003c69
RAL 5013

samolepicí fólie 
lesklá Avery 540 eG
matná Avery 540 eM
průsvitná 3M Scotchcal 3630-137

OStrAVA
SVětle 
MODrá

OStrAVA 
tMAVě 
MODrá

ekvivalent PAntOne® 312 c / u
CMYK 89 / 0 / 11 / 0
RGB 0 / 173 / 208
HTML #00ADD0
RAL 5012

samolepicí fólie
lesklá Avery 538 eG
matná Avery 538 eM
průsvitná 3M Scotchcal 3630-147

VIzuální Styl3.1 základní barvy

V rámci jedné aplikace je dovoleno využít pouze 1 z 8 
druhů rastrů s !!!. Je ale dovoleno kombinovat jeho 
barevná provedení. Pokud se rastr aplikuje na jednom 
formátu společně se značkou, měl by dodržovat její 
rozměrovou řadu (tzn. výška !!! v rastru je shodná 
s výškou !!! ve značce). Dlaždice rastru se skládají bez 
mezer vedle sebe. Může tak vzniknout nekonečně velká 
plocha rastru. 

Každý druh rastru má 10 barevných provedení. 
Rastry kombinují tyto barvy Ostravy: tmavě modrou, 
modro šedou, světle modrou, světle modrou 2 (viz 
3.1–2) a bílou. Název zdrojového souboru je určen 
souřadnicemi tabulky např:
rastr_1A.eps
rastr v prvním sloupci (1) a prvním řádku (A)
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A

B

C

D

E

F

G

I

J

K

VIZuÁLNÍ STYL3.8 Rastry s vykřičníky

Rastr 1 Rastr 2 Rastr 3 Rastr 4 Rastr 5 Rastr 6 Rastr 7 Rastr 8

Rastr 1 Rastr 2 Rastr 3 Rastr 4 Rastr 5 Rastr 6 Rastr 7 Rastr 8
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kAnceláŘ4.5 Interní dokument, běžný

Dobrý den,

Oleniam, quisim vullum irilisl eros amet wisci ex enim et luptatue tem ea feuguerit lore vulputpat. Nos ad 
tat, quip eu feum dolor susto eugiatisim in ver ad tat illa faciduisi.Facidunt aliquat. Inciliquat, ver ilit ad magni-
bh er sustion sectem quis exerat iliqui tating esed modip eraesequam, venit ea commy nim quat accum quisim 
eriure cor sumsandit ulputpatum er sim ip ero odionsenibh eraestrud eu facil eriure tin utpatuerit euipsustrud 
dolor sim zzrit, corpercilit veliquat lamet adiam, commolo reetuer si.

Duipit nim velisissim incip euissit lan ut nulluptation henim vel dolor ipsum accum dolorem volor aliquipit 
augiam dolor in ulput et, vel ute magna acinim del del incil ilis nisl et, sequis ad dolesequat, sequi tet inciduis 
exer iure faccumm odolobore verit lumsand iametum nonsed magniat prat, con etummy nit nis ad dolobor 
periusc iduisit, quat. Wis do esto dip exero eu facipit ea amconullan heniatie tin utpat num inci essi.

Sum quismodolore duis alit aut ver irilis autatinim iriuscilit praessit nosto consequ issectet pratis non vo-
lorer ciduis nullutpat. Ustie modolenibh erci tat. Duisseq uamcommy nim eumsandre tin ut volobortie tie 
commy nos nulput ad diamconsent il estie magna faciduis erit, quatuercilit niamet nostie dolorpe rostie dolo-
rercin esed euisis dolorerci ex et volorer aessequat.

Andit iliquat. Modiat, sum veliquat, si tie feuis nostrud delesto core conulla feugue magnisit aciduipis ea co-
reetu ercincil et eum vel inim dolenim ver inim dui blan utpat lum dit nonsequat wis alit dolor sit iriuscipsum 
venim dolobor percin hendio et wisim irit am aliquamet augiam nullaor senismodolum esto conullan utatin 
ute deliquat, vent nummy nulluptatum at. Wis dit, veliquat. Il dipismo doloreet praestrud eraesequis eu feu 
facipis auguera estrud tate conullandre ming er si esed tet luptat praesectet, sequis nis eugueros dolore magna 
consequisl utat at. 

S pozdravem
Jméno Příjmení
funkce

Magistrát města Ostravy
odbor ekonomického rozvoje

Magistrát města Ostravy
primátor

Magistrát města Ostravy
tajemník

Magistrát města Ostravy
náměstek primátora

InterníVypracoval: Jméno Příjmení

Datum: 00. měsíce 2009

název odboru / funkce

1/2

Dobrý den,

Oleniam, quisim vullum irilisl eros amet wisci ex enim et luptatue tem ea feuguerit lore vulputpat. Nos ad tat, 
quip eu feum dolor susto eugiatisim in ver ad tat illa faciduisi.Facidunt aliquat. Inciliquat, ver ilit ad magnibh 
er sustion sectem quis exerat iliqui tating esed modip eraesequam, venit ea commy nim quat accum quisim 
eriure cor sumsandit ulputpatum er sim ip ero odionsenibh eraestrud eu facil eriure tin utpatuerit euipsustrud 
dolor sim zzrit, corpercilit veliquat lamet adiam, commolo reetuer si.

Duipit nim velisissim incip euissit lan ut nulluptation henim vel dolor ipsum accum dolorem volor aliquipit 
augiam dolor in ulput et, vel ute magna acinim del del incil ilis nisl et, sequis ad dolesequat, sequi tet inciduis 
exer iure faccumm odolobore verit lumsand iametum nonsed magniat prat, con etummy nit nis ad dolobor 
periusc iduisit, quat. Wis do esto dip exero eu facipit ea amconullan heniatie tin utpat num inci essi.

Sum quismodolore duis alit aut ver irilis autatinim iriuscilit praessit nosto consequ issectet pratis non vo-
lorer ciduis nullutpat. Ustie modolenibh erci tat. Duisseq uamcommy nim eumsandre tin ut volobortie tie 
commy nos nulput ad diamconsent il estie magna faciduis erit, quatuercilit niamet nostie dolorpe rostie dolo-
rercin esed euisis dolorerci ex et volorer aessequat.

Andit iliquat. Modiat, sum veliquat, si tie feuis nostrud delesto core conulla feugue magnisit aciduipis ea co-
reetu ercincil et eum vel inim dolenim ver inim dui blan utpat lum dit nonsequat wis alit dolor sit iriuscipsum 
venim dolobor percin hendio et wisim irit am aliquamet augiam nullaor senismodolum esto conullan utatin 
ute deliquat, vent nummy nulluptatum at. Wis dit, veliquat. Il dipismo doloreet praestrud eraesequis eu feu 
facipis auguera estrud tate conullandre ming er si esed tet luptat praesectet, sequis nis eugueros dolore magna 
consequisl utat at. 

Oleniam, quisim vullum irilisl eros amet wisci ex enim et luptatue tem ea feuguerit lore vulputpat. Nos ad 
tat, quip eu feum dolor susto eugiatisim in ver ad tat illa faciduisi.Facidunt aliquat. Inciliquat, ver ilit ad magni-
bh er sustion sectem quis exerat iliqui tating esed modip eraesequam, venit ea commy nim quat accum quisim 
eriure cor sumsandit ulputpatum er sim ip ero odionsenibh eraestrud eu facil eriure tin utpatuerit euipsustrud 
dolor sim zzrit, corpercilit veliquat lamet adiam, commolo reetuer si.

Duipit nim velisissim incip euissit lan ut nulluptation henim vel dolor ipsum accum dolorem volor aliquipit 
augiam dolor in ulput et, vel ute magna acinim del del incil ilis nisl et, sequis ad dolesequat, sequi tet inciduis 
exer iure faccumm odolobore verit lumsand iametum nonsed magniat prat, con etummy nit nis ad dolobor 
periusc iduisit, quat. Wis do esto dip exero eu facipit ea amconullan heniatie tin utpat num inci essi.

Sum quismodolore duis alit aut ver irilis autatinim iriuscilit praessit nosto consequ issectet pratis non vo-
lorer ciduis nullutpat. Ustie modolenibh erci tat. Duisseq uamcommy nim eumsandre tin ut volobortie tie 
commy nos nulput ad diamconsent il estie magna faciduis erit, quatuercilit niamet nostie dolorpe rostie dolo-
rercin esed euisis dolorerci ex et volorer aessequat.

Andit iliquat. Modiat, sum veliquat, si tie feuis nostrud delesto core conulla feugue magnisit aciduipis ea co-
reetu ercincil et eum vel inim dolenim ver inim dui blan utpat lum dit nonsequat wis alit dolor sit iriuscipsum 
venim dolobor percin hendio et wisim irit am aliquamet augiam nullaor senismodolum esto conullan utatin 
ute deliquat, vent nummy nulluptatum at. Wis dit, veliquat. Il dipismo doloreet praestrud eraesequis eu feu 
facipis auguera estrud tate conullandre ming er si esed tet luptat praesectet, sequis nis eugueros dolore magna 
consequisl utat at. Oleniam, quisim vullum irilisl eros amet wisci ex enim et luptatue tem ea feuguerit lore vul-
putpat. Nos ad tat, quip eu feum dolor susto eugiatisim in ver ad tat illa faciduisi.Facidunt aliquat. Inciliquat, 
ver ilit ad magnibh er sustion sectem quis exerat iliqui tating esed modip eraesequam, venit ea commy nim 
quat accum quisim eriure cor sumsandit ulputpatum er sim ip ero odionsenibh eraestrud eu facil eriure tin 
utpatuerit euipsustrud dolor sim zzrit, corpercilit veliquat lamet adiam, commolo reetuer si.

Duipit nim velisissim incip euissit lan ut nulluptation henim vel dolor ipsum accum dolorem volor aliquipit 
augiam dolor in ulput et, vel ute magna acinim del del incil ilis nisl et, sequis ad dolesequat, sequi tet inciduis 
exer iure faccumm odolobore verit lumsand iametum nonsed magniat prat, con etummy nit nis ad dolobor 
periusc iduisit, quat. Wis do esto dip exero eu facipit ea amconullan heniatie tin utpat num inci essi.

Sum quismodolore duis alit aut ver irilis autatinim iriuscilit praessit nosto consequ.

Magistrát města Ostravy
odbor ekonomického rozvoje

Magistrát města Ostravy
primátor

Magistrát města Ostravy
tajemník

Magistrát města Ostravy
náměstek primátora
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Oleniam, quisim vullum irilisl eros amet wisci ex enim et luptatue tem ea feuguerit lore vulputpat. Nos ad 
tat, quip eu feum dolor susto eugiatisim in ver ad tat illa faciduisi.Facidunt aliquat. Inciliquat, ver ilit ad magni-
bh er sustion sectem quis exerat iliqui tating esed modip eraesequam, venit ea commy nim quat accum quisim 
eriure cor sumsandit ulputpatum er sim ip ero odionsenibh eraestrud eu facil eriure tin utpatuerit euipsustrud 
dolor sim zzrit, corpercilit veliquat lamet adiam, commolo reetuer si.

Duipit nim velisissim incip euissit lan ut nulluptation henim vel dolor ipsum accum dolorem volor aliquipit 
augiam dolor in ulput et, vel ute magna acinim del del incil ilis nisl et, sequis ad dolesequat, sequi tet inciduis 
exer iure faccumm odolobore verit lumsand iametum nonsed magniat prat, con etummy nit nis ad dolobor 
periusc iduisit, quat. Wis do esto dip exero eu facipit ea amconullan heniatie tin utpat num inci essi.

Sum quismodolore duis alit aut ver irilis autatinim iriuscilit praessit nosto consequ issectet pratis non vo-
lorer ciduis nullutpat. Ustie modolenibh erci tat. Duisseq uamcommy nim eumsandre tin ut volobortie tie 
commy nos nulput ad diamconsent il estie magna faciduis erit, quatuercilit niamet nostie dolorpe rostie dolo-
rercin esed euisis dolorerci ex et volorer aessequat.

Andit iliquat. Modiat, sum veliquat, si tie feuis nostrud delesto core conulla feugue magnisit aciduipis ea co-
reetu ercincil et eum vel inim dolenim ver inim dui blan utpat lum dit nonsequat wis alit dolor sit iriuscipsum 
venim dolobor percin hendio et wisim irit am aliquamet augiam nullaor senismodolum esto conullan utatin 
ute deliquat, vent nummy nulluptatum at. Wis dit, veliquat. Il dipismo doloreet praestrud eraesequis eu feu 
facipis auguera estrud tate conullandre ming er si esed tet luptat praesectet, sequis nis eugueros dolore magna 
consequisl utat at. 

S pozdravem
Jméno Příjmení
funkce

Magistrát města Ostravy
odbor ekonomického rozvoje

Magistrát města Ostravy
primátor

Magistrát města Ostravy
tajemník

Magistrát města Ostravy
náměstek primátora

InterníVypracoval: Jméno Příjmení

Datum: 00. měsíce 20092/2

název odboru / funkce

M 1:3
Jednostránkový dokument
Formát: 210×297 mm

M 1:3
První strana vícestránkového dokumentu
Formát: 210×297 mm

M 1:3
Další/poslední strana vícestránkového dokumentu
Formát: 210×297 mm

Označení odboru, či funkce pisatele je umístěno 
v záhlaví. Na poslední straně je v zápatí uvedeno datum 
zhotovení a jméno pisatele. Rozvržení (okraje, pozice 
prvků) a styly sazby jsou shodné s ostatními dokumenty. 
Formulace a řazení údajů jsou závazné (viz 1.2).  
Pro sazbu se využívá šablony Office.

tisk na:
•  bežný kancelářský 

papír 80 g/m2
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kAnceláŘ4.18 Vnitřní strany reportu/zprávy

22 Název dokumentu

2. Nadpis první úrovně
2.1 Nadpis druhé úrovně
2.1.1 Nadpis trětí úrovně
Oleniam, quisim vullum irilisl eros amet wisci ex enim et luptatue tem ea feuguerit lore vulputpat. Nos ad tat, 
quip eu feum dolor susto eugiatisim in ver ad tat illa faciduisi.

Facidunt aliquat. Inciliquat, ver ilit ad magnibh er sustion sectem quis exerat iliqui tating esed modip erae-
sequam, venit ea commy nim quat accum quisim eriure cor sumsandit ulputpatum er sim ip ero odionsenibh 
eraestrud eu facil eriure tin utpatuerit euipsustrud dolor sim zzrit, corpercilit veliquat lamet adiam, commolo 
reetuer si.

Duipit nim velisissim incip euissit lan ut nulluptation henim vel dolor ipsum accum dolorem volor aliquipit 
augiam dolor in ulput et, vel ute magna acinim del del incil ilis nisl et, sequis ad dolesequat, sequi tet inciduis 
exer iure faccumm odolobore verit lumsand iametum nonsed magniat prat, con etummy nit nis ad dolobor 
periusc iduisit, quat. Wis do esto dip exero eu facipit ea amconullan heniatie tin utpat num inci essi.

Sum quismodolore duis alit aut ver irilis autatinim iriuscilit praessit nosto consequ issectet pratis non vo-
lorer ciduis nullutpat. Ustie modolenibh erci tat. Duisseq uamcommy nim eumsandre tin ut volobortie tie 
commy nos nulput ad diamconsent il estie magna faciduis erit, quatuercilit niamet nostie dolorpe rostie dolo-
rercin esed euisis dolorerci ex et volorer aessequat.

1.1.2 Nadpis trětí úrovně
Duipit nim velisissim incip euissit lan ut nulluptation henim vel dolor ipsum accum dolorem volor aliquipit 
augiam dolor in ulput et, vel ute magna acinim del del incil ilis nisl et, sequis ad dolesequat, sequi tet inciduis 
exer iure faccumm odolobore verit lumsand iametum nonsed magniat prat, con etummy nit nis ad dolobor 
periusc iduisit, quat. Wis do esto dip exero eu facipit ea amconullan heniatie tin utpat num inci essi.

Sum quismodolore duis alit aut ver irilis autatinim iriuscilit praessit nosto consequ issectet pratis non vo-
lorer ciduis nullutpat. Ustie modolenibh erci tat. Duisseq uamcommy nim eumsandre tin ut volobortie tie 
commy nos nulput ad diamconsent il estie magna faciduis erit, quatuercilit niamet nostie dolorpe rostie dolo-
rercin esed euisis dolorerci ex et volorer aessequat.

Sum quismodolore duis alit aut ver irilis autatinim iriuscilit praessit nosto consequ issectet pratis non vo-
lorer ciduis nullutpat. Ustie modolenibh erci tat. Duisseq uamcommy nim eumsandre tin ut volobortie tie 
commy nos nulput ad diamconsent il estie magna faciduis erit, quatuercilit niamet nostie dolorpe rostie dolo-
rercin esed euisis dolorerci ex et volorer aessequat.

2.1 Nadpis druhé úrovně
Andit iliquat. Modiat, sum veliquat, si tie feuis nostrud delesto core conulla feugue magnisit aciduipis ea co-
reetu ercincil et eum vel inim dolenim ver inim dui blan utpat lum dit nonsequat wis alit dolor sit iriuscipsum 
venim dolobor percin hendio et wisim irit am aliquamet augiam nullaor senismodolum esto conullan utatin 
ute deliquat, vent nummy nulluptatum at. Wis dit, veliquat. Il dipismo doloreet praestrud eraesequis eu feu 
facipis auguera estrud tate conullandre ming er si esed tet luptat praesectet, sequis nis eugueros dolore magna 
consequisl utat at. 

Duipit nim velisissim incip euissit lan ut nulluptation henim vel dolor ipsum accum dolorem volor aliquipit 
augiam dolor in ulput et, vel ute magna acinim del del incil ilis nisl et, sequis ad dolesequat, sequi tet inciduis 
exer iure faccumm odolobore verit lumsand iametum nonsed magniat prat, con etummy nit nis ad dolobor 
periusc iduisit, quat. Wis do esto dip exero eu facipit ea amconullan heniatie tin utpat num inci essi.

Sum quismodolore duis alit aut ver irilis autatinim iriuscilit praessit nosto consequ issectet pratis non vo-
lorer ciduis nullutpat. Ustie modolenibh erci tat. Duisseq uamcommy nim eumsandre tin ut volobortie tie 
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I. NADPIS PRVNÍ ÚROVNĚ

1. Nadpis druhé úrovně
1.1 Nadpis trětí úrovně

Oleniam, quisim vullum irilisl eros amet wisci ex enim et luptatue tem ea feuguerit lore vulputpat. Nos ad 
tat, quip eu feum dolor susto eugiatisim in ver ad tat illa faciduisi.

Popiska pod obrázek                Popiska pod obrázek

Duipit nim velisissim incip euissit lan ut nulluptation henim vel dolor ipsum accum dolorem volor aliquipit 
augiam dolor in ulput et, vel ute magna acinim del del incil ilis nisl et, sequis ad dolesequat, sequi tet inciduis 
exer iure faccumm odolobore verit lumsand iametum nonsed magniat prat, con etummy nit nis ad dolobor 
eriusc iduisit, quat. Wis do esto dip exero eu facipit ea amconullan heniatie tin utpat num inci essi.

Název tabulky
Sloupec položka Sloupec text Sloupec číslo Sloupec rozdělený

Rozdělení 1 Rozdělení 2

Název skupiny 5 000 357 700

Název položky text text 256 5 000 5 000

Název položky text info 60 3 000 500

Název položky textová 15 500 1 000 5 000

Název skupiny

Název položky text 256 5 000 5 000

Název položky informace 60 3 000 500

Název položky popis 15 500 1 000 5 000

Duipit nim velisissim incip euissit lan ut nulluptation henim vel dolor ipsum accum dolorem volor aliquipit 
augiam dolor in ulput et, vel ute magna acinim del del incil ilis nisl et, sequis ad dolesequat, sequi tet inciduis 
exer iure faccumm odolobore verit lumsand iametum nonsed magniat prat, con etummy nit nis ad dolobor pe-
riusc iduisit, quat. Wis do esto dip exero eu facipit ea amconullan heniatie tin utpat num inci essi. Del incil ilis 
nisl et, sequis ad dolesequat, sequi tet inciduis exer iure faccumm odolobore verit lumsand iametum nonsed 
magniat prat, con etummy nit nis ad dolobor periusc iduisit, quat. Wis do esto dip exero eu facipit ea.

Magistrát města Ostravy

název odboru
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2. Nadpis první úrovně
2.1 Nadpis druhé úrovně
2.1.1 Nadpis trětí úrovně
Oleniam, quisim vullum irilisl eros amet wisci ex enim et luptatue tem ea feuguerit lore vulputpat. Nos ad tat, 
quip eu feum dolor susto eugiatisim in ver ad tat illa faciduisi.

Popiska pod obrázek                Popiska pod obrázek

Duipit nim velisissim incip euissit lan ut nulluptation henim vel dolor ipsum accum dolorem volor aliquipit 
augiam dolor in ulput et, vel ute magna acinim del del incil ilis nisl et, sequis ad dolesequat, sequi tet inciduis 
exer iure faccumm odolobore verit lumsand iametum nonsed magniat prat, con etummy nit nis ad dolobor 
eriusc iduisit, quat. Wis do esto dip exero eu facipit ea amconullan heniatie tin utpat num inci essi.

Název tabulky
Sloupec položka Sloupec text Sloupec číslo Sloupec rozdělený

Rozdělení 1 Rozdělení 2

Název skupiny 5 000 357 700

Název položky text text 256 5 000 5 000

Název položky text info 60 3 000 500

Název položky textová 15 500 1 000 5 000

Název skupiny

Název položky text 256 5 000 5 000

Název položky informace 60 3 000 500

Název položky popis 15 500 1 000 5 000

Duipit nim velisissim incip euissit lan ut nulluptation henim vel dolor ipsum accum dolorem volor aliquipit au-
giam dolor in ulput et, vel ute magna acinim del del incil ilis nisl et, sequis ad dolesequat, sequi tet inciduis exer 
iure faccumm odolobore verit lumsand iametum nonsed magniat prat, con etummy nit nis ad dolobor periusc 
iduisit, quat. Wis do esto dip exero eu facipit ea amconullan heniatie tin utpat num inci essi. Del incil ilis nisl et, 
sequis ad dolesequat, sequi tet inciduis exer iure faccumm odolobore verit lumsand iametum nonsed magniat 
prat, con etummy nit nis ad dolobor periusc iduisit, quat. Wis do esto dip exero eu facipit ea.

M 1:3
Vnitřní dvoustrana zprávy nebo reportu.
Papír: bežný kancelářský 80 g/m2

Formát: 210×297 mm

Pokud jsou vnitřní strany tištěny oboustranně,  
je rozlišeno záhlaví na liché a sudé straně.  
Pro sazbu se využívá šablony Office.

tisk na:
•  formát A3, pro 

drátěnou vazbu V1, 
bežný kancelářský 
papír 80 g/m2

•  formát A4 pro 
kroužkovou vazbu, 
bežný kancelářský 
papír 80 g/m2
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VIzuální Styl3.2 Doplňkové barvy

Doplňkové barvy se používají všude tam, kde nestačí 
paleta základních barev města (např. grafy, diagramy, 
příležitostné tiskoviny apod.).

OStrAVA
tMAVě
čerVená

OStrAVA
HněDá

OStrAVA
tMAVě
zelená

ekvivalent PAntOne® 187 c / u
CMYK 8 / 100 / 79 / 28
RGB 167 /25 / 48
HTML #A71930
RAL 3002

ekvivalent PAntOne® 160 c / u
CMYK 6 / 72 / 100 / 32
RGB 157 / 81 / 22
HTML #9D5116
RAL 8023

ekvivalent PAntOne® 357 c / u
CMYK 93 / 19 / 94 / 69
RGB 39 / 89 / 55
HTML #275937
RAL 6002

OStrAVA
SVětle MODrá 2

ekvivalent PAntOne® 189 c / u
CMYK 0 / 40 / 8 / 0
RGB 246 / 163 / 187
HTML #F6A3BB
RAL 3015

ekvivalent PAntOne® 310 c / u
CMYK 49 / 0 / 9 / 0
RGB 111 / 212 / 228
HTML #6FD4e4
RAL 6027

ekvivalent PAntOne® 149 c / u
CMYK 0 / 25 / 51 / 0
RGB 253 / 196 / 128
HTML #FDc480
RAL 1017

ekvivalent PAntOne® 345 c / u
CMYK 43 / 0 / 42 / 0
RGB 145 / 216 / 174
HTML #91D8Ae
RAL 6019

OStrAVA
růŽOVá

OStrAVA
SVětle 
OrAnŽOVá

OStrAVA
SVětle zelená

OStrAVA
čerVená

OStrAVA
OrAnŽOVá

OStrAVA
zelená

ekvivalent PAntOne® 192 c / u
CMYK 0 / 96 / 60 / 0
RGB 225 / 14 / 73
HTML #e10e49
RAL 3018

ekvivalent PAntOne® 5405 c / u
CMYK 68 / 35 / 17 / 49
RGB 68 / 105 / 125
HTML #44697D
RAL 5014

ekvivalent PAntOne® 151 c / u
CMYK 0 / 64 / 100 / 0
RGB 255 / 121 / 0
HTML #FF7900
RAL 2003

ekvivalent PAntOne® 354 c / u
CMYK 82 / 0 / 90 / 0
RGB 0 / 175 / 63
HTML #00AF3F
RAL 6018

OStrAVA
MODrO ŠeDá

Jiné než uvedené barvy lze použít pouze  
ve výjimečných případech, kdy je použití další barvy 
opodstatněné.
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kAnceláŘ4.8 zápis z jednání

Předmět:

Datum:

Místo:

Přítomní:

Implementace jednotného vizuálního stylu města (JVS)
00. měsíce 2009
Magistrát města Ostravy
Tit. Jméno Příjmení, Tit. Jméno Příjmení, Tit. Jméno Příjmení, Tit. Jméno Příjmení, Tit. 
Jméno Příjmení, Tit. Jméno Příjmení, Tit. Jméno Příjmení, Tit. Jméno Příjmení, 
Tit. Jméno Příjmení

Program jednání
1.  Prověřit a odsouhlasit faktickou správnost předložených, resp. zaslaných návrhů vybraných merkantilních 

tiskovin, vč. vizitek a razítek.

2.  Defi novat principy a situace, kdy a jak používat stávající heraldický znak města a nové logo města, kdo 
jejich použití určuje, kdo schvaluje. V této souvislosti zpracovat návrh na úpravu a doplnění příslušných 
ustanovení pro statut města a připravit komplexní materiál pro jednání v radě města.

3.  Dořešit problematiku označení vozidel města, v první etapě vozidel, jimiž disponuje přímo magistrát, a to 
vč. vozidel představitelů města.

Závěry jednání
1.  Prověřit a odsouhlasit faktickou správnost předložených, resp. zaslaných návrhů vybraných merkantilních 

tiskovin, vč. vizitek a razítek.
Termín:  00. měsíce 2009
Zodpovídá:  Příjmení, Příjmení, Příjmení
Spolupracuje: Příjmení

2.  Defi novat principy a situace, kdy a jak používat stávající heraldický znak města a nové logo města, kdo 
jejich použití určuje, kdo schvaluje. V této souvislosti zpracovat návrh na úpravu a doplnění příslušných 
ustanovení pro statut města a připravit komplexní materiál pro jednání v radě města.
Termín:  00. měsíce 2009
Zodpovídá:  Příjmení, Příjmení, Příjmení
Spolupracuje: Příjmení

3.  Dořešit problematiku označení vozidel města, v první etapě vozidel, jimiž disponuje přímo magistrát, a to 
vč. vozidel představitelů města.
Termín:  00. měsíce 2009
Zodpovídá:  Příjmení, Příjmení, Příjmení
Spolupracuje: Příjmení

Zápis z jednání

Vypracoval: Jméno Příjmení

Datum: 00. měsíce 2009

Statutární město Ostrava
magistrát

1/2

Předmět:

Datum:

Místo:

Přítomní:

Implementace jednotného vizuálního stylu města (JVS)
00. měsíce 2009
Magistrát města Ostravy
Tit. Jméno Příjmení, Tit. Jméno Příjmení, Tit. Jméno Příjmení, Tit. Jméno Příjmení, Tit. 
Jméno Příjmení, Tit. Jméno Příjmení, Tit. Jméno Příjmení, Tit. Jméno Příjmení, 
Tit. Jméno Příjmení

Program jednání
1.  Prověřit a odsouhlasit faktickou správnost předložených, resp. zaslaných návrhů vybraných merkantilních 

tiskovin, vč. vizitek a razítek.

2.  Defi novat principy a situace, kdy a jak používat stávající heraldický znak města a nové logo města, kdo 
jejich použití určuje, kdo schvaluje. V této souvislosti zpracovat návrh na úpravu a doplnění příslušných 
ustanovení pro statut města a připravit komplexní materiál pro jednání v radě města.

3.  Dořešit problematiku označení vozidel města, v první etapě vozidel, jimiž disponuje přímo magistrát, a to 
vč. vozidel představitelů města.

Závěry jednání
1.  Prověřit a odsouhlasit faktickou správnost předložených, resp. zaslaných návrhů vybraných merkantilních 

tiskovin, vč. vizitek a razítek.
Termín:  00. měsíce 2009
Zodpovídá:  Příjmení, Příjmení, Příjmení
Spolupracuje: Příjmení

2.  Defi novat principy a situace, kdy a jak používat stávající heraldický znak města a nové logo města, kdo 
jejich použití určuje, kdo schvaluje. V této souvislosti zpracovat návrh na úpravu a doplnění příslušných 
ustanovení pro statut města a připravit komplexní materiál pro jednání v radě města.
Termín:  00. měsíce 2009
Zodpovídá:  Příjmení, Příjmení, Příjmení
Spolupracuje: Příjmení

3.  Dořešit problematiku označení vozidel města, v první etapě vozidel, jimiž disponuje přímo magistrát, a to 
vč. vozidel představitelů města.
Termín:  00. měsíce 2009
Zodpovídá:  Příjmení, Příjmení, Příjmení
Spolupracuje: Příjmení

Zápis z jednání

Vypracoval: Jméno Příjmení

Datum: 00. měsíce 20091/2

název odboru

Interní

1.  Prověřit a odsouhlasit faktickou správnost předložených, resp. zaslaných návrhů vybraných merkantilních 
tiskovin, vč. vizitek a razítek.
Termín:  00. měsíce 2009
Zodpovídá:  Příjmení, Příjmení, Příjmení
Spolupracuje: Příjmení

2.  Defi novat principy a situace, kdy a jak používat stávající heraldický znak města a nové logo města, kdo 
jejich použití určuje, kdo schvaluje. V této souvislosti zpracovat návrh na úpravu a doplnění příslušných 
ustanovení pro statut města a připravit komplexní materiál pro jednání v radě města.
Termín:  00. měsíce 2009
Zodpovídá:  Příjmení, Příjmení, Příjmení
Spolupracuje: Příjmení

3.  Dořešit problematiku označení vozidel města, v první etapě vozidel, jimiž disponuje přímo magistrát, a to 
vč. vozidel představitelů města.
Termín:  00. měsíce 2009
Zodpovídá:  Příjmení, Příjmení, Příjmení
Spolupracuje: Příjmení

2/2

Zápis z jednání

Název dokumentu

Vypracoval: Jméno Příjmení

Datum: 00. měsíce 2009 Interní

název odboru

M 1:3
Jednostránkový dokument
Formát: 210×297 mm

M 1:3
První strana vícestránkového dokumentu – 
verze pro vnitřní komunikaci
Formát: 210×297 mm

M 1:3
Další/poslední strana vícestránkového dokumentu – 
verze pro vnitřní komunikaci
Formát: 210×297 mm

Označení města, odboru, či funkce pisatele je umístěno 
v záhlaví. Pravý horní roh na první straně obsahuje 
název typu dokumentu, na dalších stranách je doplněn 
názvem dokumentu. V pravém dolním rohu v zápatí 
může být, v závislosti na charakteru dokumentu, 
uvedena značka nebo heslo INTERNÍ. Na poslední 
straně je v zápatí uvedeno datum zhotovení a jméno 
pisatele. Rozvržení (okraje, pozice prvků) a styly sazby 

jsou shodné s ostatními dokumenty. Formulace a řazení 
údajů jsou závazné (viz 1.2). Pro sazbu se využívá 
šablony Office.

tisk na:
•  bežný kancelářský 

papír 80 g/m2
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kAnceláŘ4.19 elektronická prezentace

Šablona elektonické prezentace využívá dvě barevná 
schémata – negativní pro promítání a pozitivní pro tisk. 
Sazba se řídí uvedenými pravidly.

Statutární město Ostrava
nazev odboru

Název prezentace s delším
názvem může být do dvou řádků
Odbor, který prezentaci vypracoval
Jméno Příjmení, Jméno Příjmení 
28. března 2009

www.ostrava.cz

Název prezentace s delším názvem v jednom řádků
Vyracoval: Jméno Příjmení, Jméno Příjmení

Velký nadpis do jednoho řádku
Text an venismodo dolortin vel ullaoreet, velit praessim iliquam, ve-
lestrud moloreet dolore dolortin er sustie modignim auguer in henim 
dolortion ulla commy nim diat iurem do odiate doleniam, suscidui te 
enisi tate tio el iriusto esed molortin vel ent praesequam, vel do con 
utpat, cortie magnit, vel exerate tis eummy numsandionum quis non-
se dunt la at.

Menší nadpis
µ položka seznamu
µ položka seznamu
µ položka seznamu
µ položka seznamu

Menší nadpis
µ položka seznamu
µ položka seznamu
µ položka seznamu
µ položka seznamu

Velký nadpis do jednoho řádku

položka seznamu
položka seznamu
položka seznamu

2005 2006 2007 2008 2009

Název prezentace s delším názvem v jednom řádků
Vyracoval: Jméno Příjmení, Jméno Příjmení

Statutárni město Ostrava
Odbor který prezentaci vypracoval

Název prezentace s delším
názvem může být do dvou řádků
Odbor který prezentaci vypracoval
Jméno Příjmení, Jméno Příjmení 
28. března 2009

www.ostrava.cz

Název prezentace s delším názvem v jednom řádků
Vyracoval: Jméno Příjmení, Jméno Příjmení

Velký nadpis do jednoho řádku
Text an venismodo dolortin vel ullaoreet, velit praessim iliquam, ve-
lestrud moloreet dolore dolortin er sustie modignim auguer in henim 
dolortion ulla commy nim diat iurem do odiate doleniam, suscidui te 
enisi tate tio el iriusto esed molortin vel ent praesequam, vel do con 
utpat, cortie magnit, vel exerate tis eummy numsandionum quis non-
se dunt la at.

Menší nadpis
µ položka seznamu
µ položka seznamu
µ položka seznamu
µ položka seznamu

Menší nadpis
µ položka seznamu
µ položka seznamu
µ položka seznamu
µ položka seznamu

Velký nadpis
do dvou řádků
Text an venismodo dolortin vel 
ullaoreet, velit praessim iliquam, 
velestrud moloreet dolore dolor-
tin er sustie modignim auguer in 
henim dolortion ulla commy nim 
diat iurem do odiate doleniam, 
suscidui te enisi tate tio el iriusto.

µ položka seznamu
µ položka seznamu
µ položka seznamu

Název prezentace s delším názvem v jednom řádků
Vyracoval: Jméno Příjmení, Jméno Příjmení

Velký nadpis do jednoho řádku

Název prezentace s delším názvem v jednom řádků
Vyracoval: Jméno Příjmení, Jméno Příjmení

Velký nadpis do jednoho řádku

položka diagramu

položka 
diagramu

položka diagramu položka diagramu

položka diagramu položka diagramu

položka diagramu

Název prezentace s delším názvem v jednom řádků
Vyracoval: Jméno Příjmení, Jméno Příjmení

Velký nadpis do jednoho řádku

položka seznamu
položka seznamu
položka seznamu

2005 2006 2007 2008 2009

Název prezentace s delším názvem v jednom řádků
Vyracoval: Jméno Příjmení, Jméno Příjmení

M 1:4
Prezentace ve verzi 
pro tisk
Poměr stran: 4:3 
(254×190,5 mm)

M 1:4
Prezentace ve verzi 
pro promítání
Poměr stran: 4:3 
(254×190,5 mm)
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Základním písmem vizuálního stylu města je Gotham 
z americké písmolijny Hoefler & Frere-Jones. Vizuální 
styl využívá čtyři řezy. Základní řez Book a půltučný řez 
Medium jsou určeny pro sazbu delších textů, tučný Bold  
a extra tučný Black jsou určeny pro vyznačování, pro 
mezititulky a titulky. Pravidla pro sazbu konkrétních 
aplikací najdete v souvisejících kapitolách Manuálu 
jednotného vizuálního stylu.

ABCDĚFGHIJ
KLMNÓPQRS
TŮVWXYZ
ábcděfghijklmn
opqřstůvwxýz
0123456789
^/#$€£¥¢§%&
()[]{}<>«»+=×±
@©®℗™†‡°!!!?* 
Ud dignis exerciduisis ad dolobor sim duip 
eugue minisse quatissisl do consecte dig-
na facidunt autetuerat alit luptatu eratum 
dip er se dolessectet, velit num verosto

Ud dignis exerciduisis ad dolobor sim duip eugue 
minisse quatissisl do consecte digna velen facidunt 
autetuerat alit luptatu eratum dip er se dolessectet, velit 
num verosto con henim nismodo essequissim zzril ut et 
luptat. Gait, velent adiam, quat velesto dit in henim ad te 
tem ametum adignim.

Gotham Book 
Gotham Book Italic

ABCDĚFGHIJ
KLMNÓPQRS
TŮVWXYZ
ábcděfghijklmn
opqřstůvwxýz
0123456789
^/#$€£¥¢§%&
()[]{}<>«»+=×±
@©®℗™†‡°!!!?* 
Ud dignis exerciduisis ad dolobor sim 
duip eugue minisse quatissisl do consecte 
digna facidunt autetuerat alit luptatu era-
tum dip er se, velit num verosto con

Ud dignis exerciduisis ad dolobor sim duip eugue minis-
se quatissisl do consecte digna facidunt autetuerat alit 
luptatu eratum dip er se dolessectet, velit num verosto 
con henim nismodo essequissim zzril ut et luptat. Gait, 
velent adiam, quat dit in henim ad te tem ametum 
adignim.

Gotham Medium
Gotham Medium Italic

aBCDěFGHIJ
KlMnÓPQrS
TŮVWXYZ
ábcděfghijklmn
opqřstůvwxýz
0123456789
^/$€£¥¢§%&
()[]{}<>«»+=×±
@©®℗™†‡°!!!?* 
ud dignis exerciduisis ad dolobor sim 
duip eugue minisse quatissisl do consec-
te digna facidunt autetuerat alit luptatu 
eratum dip er se, velit num verosto con

ud dignis exerciduisis ad dolobor sim duip eugue mi-
nisse quatissisl do consecte digna facidunt autetuerat 
alit luptatu eratum dip er se dolessectet, velit num 
verosto con henim nismodo essequissim zzril ut et 
luptat. Gait, velent adiam, velesto dit in henim ad te 
tem ametum adignim.

Gotham Bold 
Gotham Bold Italic

ABcDěFGHIJ
klMnÓPQrS
tůVWXyz
ábcděfghijklmn
opqřstůvwxýz
0123456789
^/#$€£¥¢§%&
()[]{}<>«»+=×±
@©®℗™†‡°!!!?* 
ud dignis exerciduisis ad dolobor sim 
duip eugue minisse quatissisl do consec-
te digna facidunt autetuerat alit luptatu 
eratum dip er, velit num verosto con

ud dignis exerciduisis ad dolobor sim duip eugue mi-
nisse quatissisl do consecte digna facidunt autetuerat 
alit luptatu eratum dip er se dolessectet, velit num 
verosto con henim nismodo essequissim zzril ut et 
luptat. Gait, velent adiam, velesto dit in henim ad te 
tem ametum adignim.

Gotham Black 
Gotham Black Italic

http://www.typography.com

VIzuální Styl3.3 základní písmo
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VIzuální Styl3.9 rastry se značkou

V rámci jedné aplikace je dovoleno využít pouze 1 ze 2 
druhů rastrů se značkou. Rastr by neměl být na jednom 
formátu kombinován s rastry s vykřičníky. Dlaždice 
rastru se skládají bez mezer vedle sebe. Může tak 
vzniknout nekonečně velká plocha rastru. 

V závislosti na konkrétní aplikaci je dovoleno vytvářet 
jiná barevná provedení obou rastrů.

rastr se značkou
1 barva
značka v jednobarevném pozitivním provedení
barva 15% Ostrava světle modrá
pro aplikace s neměnnou směrovou orientací
(např. podtisk)

rastr se značkou a webovou adresou
2 barvy
značka v barevném negativním provedení A
nápis www.ostrava.cz v barvě Ostrava světle modrá
pozadí v barvě Ostrava tmavě modrá
pro aplikace s neměnnou směrovou orientací
(např. fotostěna)

Způsob skládání dlaždic rastru do požadovaného formátu

rastr_znackawww.eps
rastr_znacka.eps
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kAnceláŘ4.11 Smlouva

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy podle 
§ 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdejších předpisů

Smluvní strany

Obsah smlouvy

I. Úvodní ustanovení
Andit iliquat. Modiat, sum veliquat, si tie feuis nostrud Delesto core conulla feugue magnisit aciduipis ea 
coreetu ercincil et eum vel inim dolenim ver inim dui blan utpat lum dit nonsequat wis alit dolor sit iriuscip-
sum venim dolobor percin hendio et wisim irit am aliquamet augiam nullaor senismodolum esto conullan

II. Použití dotace
1.  A coreetu ercincil et eum vel inim dolenim ver inim dui blan utpat lum dit nonsequat wis alit dolor sit iri-

uscipsum bor percin hendio et wisim irit am aliquamet augiam nullaor senismodolum esto conullan:
●  a coreetu ercincil et eum vel inim 
●  dolenim ver inim dui blan utpat lum 
●   dit nonsequat wis alit dolor sit iriuscipsum venim

2.  A coreetu ercincil et eum vel inim dolenim ver inim dui blan utpat lum dit nonsequat wis alit dolor sit 
iriuscipsum veniirit am aliquamet augiam nullaor senismodolum esto conullan:
a)  a coreetu ercincil et eum vel inim 
b)  dolenim ver inim dui blan utpat lum 
c)   dit nonsequat wis alit dolor sit iriuscipsum venim dolobor percin hendio et wisim irit am aliquamet 

augiam nullaor senismodolum esto conullan

III. Část
1.  Andit iliquat. Modiat, sum veliquat, si tie feuis nostrud Delesto core conulla feugue magnisit acidui-

pis ea coreetu ercincil et eum vel inim dolenim ver inim dui blan utpat lum dit nonsequat wis alit dolor sit 
iriuscipsum venim dolobor percin hendio et wisim irit am aliquamet augiam nullaor senismodolum esto 
conullan

2.  Andit iliquat. Modiat, sum veliquat, si tie feuis nostrud Delesto core conulla feugue magnisit aciduipis 
ea coreetu ercincil et eum vel inim dolenim ver inim dui blan utpat lum dit nonsequat wis alit dolor sit irius-
cipsum venim dolobor percin hendio et wisim irit am aliquamet augiam nullaor senismodolum esto

3.  Andit iliquat. Modiat, sum veliquat, si tie feuis nostrud Delesto core conulla feugue magnisit aciduipis 
ea coreetu ercincil et eum vel inim dolenim ver inim dui blan utpat lum dit nonsequat wis alit dolor sit irius-
cipsum venim dolobor percin hendio et wisim irit am aliquamet augiam nullaor senismodolum esto cipsum 
venim dolobor percin hendio et wisim irit am aliquamet augiam nullaor senismodolum esto dolobor percin 
hendio et wisim irit am aliquamet augiam nullaor senismodolum esto.

Smlouva

Název
Ulice 00, 123 45 Město
zastoupené Tit. Jméno Příjmení

IČ: 1234567890
DIČ: CZ1234567890
Peněžní ústav: Název banky
Číslo účtu: 1234567890/0000

dále jen Příjemce

Statutární město Ostrava
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
zastoupené primátorem Ing. Petrem Kajnarem

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
Peněžní ústav: Česká spořitelna
Číslo účtu: 19-1649297309/0800

dále jen Poskytovatel

1/2

Statutární město Ostrava
magistrát

Pracovní název smlouvy: 

za Poskytovatele

Místo: Ostrava
Datum: 00. měsíce 2009

Ing. Jméno Příjmení
primátor statutárníhe města Ostrava

za Příjemce

Místo: 
Datum: 

Tit. Jméno Příjmení
funkce

Smlova

Zkrácený název smlouvy

IV. Část
Andit iliquat. Modiat, sum veliquat, si tie feuis nostrud Delesto core conulla feugue magnisit aciduipis ea 
coreetu ercincil et eum vel inim dolenim ver inim dui blan utpat lum dit nonsequat wis alit dolor sit iriuscip-
sum venim dolobor percin hendio et wisim irit am aliquamet augiam nullaor senismodolum esto conullan

V. Závěrečné ustanovení
1.  Andit iliquat. Modiat, sum veliquat, si tie feuis nostrud Delesto core conulla feugue magnisit acidui-

pis ea coreetu ercincil et eum vel inim dolenim ver inim dui blan utpat lum dit nonsequat wis alit dolor sit 
iriuscipsum venim dolobor percin hendio et wisim irit am aliquamet augiam nullaor senismodolum esto 
conullan

2.  Andit iliquat. Modiat, sum veliquat, si tie feuis nostrud Delesto core conulla feugue magnisit aciduipis 
ea coreetu ercincil et eum vel inim dolenim ver inim dui blan utpat lum dit nonsequat wis alit dolor sit irius-
cipsum venim dolobor percin hendio et wisim irit am aliquamet augiam nullaor senismodolum esto

3.  Andit iliquat. Modiat, sum veliquat, si tie feuis nostrud Delesto core conulla feugue magnisit aciduipis 
ea coreetu ercincil et eum vel inim dolenim ver inim dui blan utpat lum dit nonsequat wis alit dolor sit irius-
cipsum venim dolobor percin hendio et wisim irit am aliquamet augiam nullaor senismodolum esto cipsum 
venim dolobor percin hendio et wisim irit am aliquamet augiam nullaor senismodolum esto

2/2

Statutární město Ostrava
magistrát

Pracovní název smlouvy: 

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy podle 
§ 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdejších předpisů

Smluvní strany

Obsah smlouvy

I. Úvodní ustanovení
Andit iliquat. Modiat, sum veliquat, si tie feuis nostrud Delesto core conulla feugue magnisit aciduipis ea 
coreetu ercincil et eum vel inim dolenim ver inim dui blan utpat lum dit nonsequat wis alit dolor sit iriuscip-
sum venim dolobor percin hendio et wisim irit am aliquamet augiam nullaor senismodolum esto conullan

II. Použití dotace
1.  A coreetu ercincil et eum vel inim dolenim ver inim dui blan utpat lum dit nonsequat wis alit dolor sit iri-

uscipsum bor percin hendio et wisim irit am aliquamet augiam nullaor senismodolum esto conullan.
2.  A coreetu ercincil et eum vel inim dolenim ver inim dui blan utpat lum dit nonsequat wis alit dolor sit 

iriuscipsum bor percin hendio et wisim irit am aliquamet augiam nullaor senismodolum esto conullan:
●  a coreetu ercincil et eum vel inim 
●  dolenim ver inim dui blan utpat lum 
●   dit nonsequat wis alit dolor sit iriuscipsum venim

3.  A coreetu ercincil et eum vel inim dolenim ver inim dui blan utpat lum dit nonsequat wis alit dolor sit 
iriuscipsum veniirit am aliquamet augiam nullaor senismodolum esto conullan:
a)  a coreetu ercincil et eum vel inim 
b)  dolenim ver inim dui blan utpat lum 

Pracovní název smlouvy: 

Smlouva

Název
Ulice 00, 123 45 Město
zastoupené Tit. Jméno Příjmení

IČ: 1234567890
DIČ: CZ1234567890
Peněžní ústav: Název banky
Číslo účtu: 1234567890/0000

dále jen Příjemce

Statutární město Ostrava
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
zastoupené primátorem Ing. Petrem Kajnarem

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
Peněžní ústav: Česká spořitelna
Číslo účtu: 19-1649297309/0800

dále jen Poskytovatel

Statutární město Ostrava
magistrát

za Poskytovatele

Místo: Ostrava
Datum: 21. března 2009

Ing. Jméno Příjmení
primátor statutárníhe města Ostrava

za Příjemce

Místo: Ostrava
Datum: 21. března 2009

Tit. Jméno Příjmení
funkce

1/2

M 1:3
Jednostránkový dokument
Formát: 210×297 mm

M 1:3
První strana vícestránkového dokumentu
Formát: 210×297 mm

M 1:3
Poslední strana vícestránkového dokumentu
Formát: 210×297 mm

Označení města je umístěno v záhlaví. Pravý horní roh 
na první straně obsahuje název typu dokumentu, na 
dalších stranách je doplněn názvem dokumentu. Na 
první straně je v zápatí uveden název dokumentu a jeho 
zkrácený pracovní název. Rozvržení (okraje, pozice 
prvků) a styly sazby jsou shodné s ostatními dokumenty. 
Formulace a řazení údajů jsou závazné (viz 1.2). Pro 
sazbu se využívá šablony Office.

tisk na:
•  bežný kancelářský 

papír 80 g/m2

•  předtištěný hlavičkový 
papír se značkou 
a záhlavím 
Papír: On Business 
(Ospap), 80–100 g/m2 

hp.indd 
hp_tisk.pdf

Název
Tit. Jméno Příjmení
Ulice 000
123 45 Město

Statutární město Ostrava
magistrát

Dobrý den,

Oleniam, quisim vullum irilisl eros amet wisci ex enim et luptatue tem ea feuguerit lore vulputpat. Nos ad 
tat, quip eu feum dolor susto eugiatisim in ver ad tat illa faciduisi.Facidunt aliquat. Inciliquat, ver ilit ad magnibh 
er sustion sectem quis exerat iliqui tating esed modip eraesequam, venit ea commy nim quat accum quisim 
eriure cor sumsandit ulputpatum er sim ip ero odionsenibh eraestrud eu facil eriure tin utpatuerit euipsustrud 
dolor sim zzrit, corpercilit veliquat lamet adiam, commolo reetuer si.

Duipit nim velisissim incip euissit lan ut nulluptation henim vel dolor ipsum accum dolorem volor aliquipit au-
giam dolor in ulput et, vel ute magna acinim del del incil ilis nisl et, sequis ad dolesequat, sequi tet inciduis exer 
iure faccumm odolobore verit lumsand iametum nonsed magniat prat, con etummy nit nis ad dolobor periusc 
iduisit, quat. Wis do esto dip exero eu facipit ea amconullan heniatie tin utpat num inci essi.

Sum quismodolore duis alit aut ver irilis autatinim iriuscilit praessit nosto consequ issectet pratis non volorer 
ciduis nullutpat. Ustie modolenibh erci tat. Duisseq uamcommy nim eumsandre tin ut volobortie tie commy nos 
nulput ad diamconsent il estie magna faciduis erit, quatuercilit niamet nostie dolorpe rostie dolorercin esed 
euisis dolorerci ex et volorer aessequat.

Andit iliquat. Modiat, sum veliquat, si tie feuis nostrud delesto core conulla feugue magnisit aciduipis ea 
coreetu ercincil et eum vel inim dolenim ver inim dui blan utpat lum dit nonsequat wis alit dolor sit iriuscipsum 
venim dolobor percin hendio et wisim irit am aliquamet augiam nullaor senismodolum esto conullan utatin ute 
deliquat, vent nummy nulluptatum at. Wis dit, veliquat. Il dipismo doloreet praestrud eraesequis eu feu facipis 
auguera estrud tate conullandre ming er si esed tet luptat praesectet, sequis nis eugueros dolore magna con-
sequisl utat at. 

S pozdravem
Jméno Příjmení
funkce

Vaše značka:

Ze dne:

Naše značka:

Vyřizuje:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Datum:

12345/6789
0.měsíce 2009
6789/12345

Jméno Příjmení
+420 000 000 000
+420 000 000 000
prijmeni@domena.cz
00. měsíce 2009

Magistrát města Ostravy
název odboru

Magistrát města Ostravy
funkce

IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451

Číslo účtu 27-1649297309/0800

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

www.ostrava.cz1/2

kAnceláŘ4.20 univerzální desky

univerzalni_desky_tisk.pdfUniverzální desky jsou tištěny na matný křídový papír, 
volitelně mohou být opatřeny matným lakem. 

www.ostrava.cz

M 1:4
Přední a zadní strana obálky před složením.
matný křídový karton 300 g/m2,
volitelně matný lak
Formát po složení: 210×297 mm
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kAnceláŘ4.30 Pozvánka obecná

Pozvánky se podle charakteru konkrétní události tisknou 
na nenatíraný ofsetový papír nebo na speciální bílý 
papír Rives Design tak, aby vroubkování papíru bylo 
orientováno svisle. Sazba se řídí uvedenými pravidly.
Rubová plocha v barvě Ostrava tmavě modrá může 
být na nahrazena jinou barvou z palety doplňkových 

zveme_vas.indd
zveme_vas.pdf

Statutární město Ostrava a tvůrci vás zvou
na slavnostní uvedení fi lmu tobruk
18. září 2008, 20 hodin, kino CineStar sál č.7

Na Masarykově náměstí od 16 do 18 hodin můžete také shlédnout dokumenty 
ze druhé světové války, bude předvedena kolová technika, zbraně a uniformy 
Po skončení fi lmu jste zváni k besedě s herci.

Statutární město Ostrava
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava zVeMe VáS

Líc a rub obecné pozvánky
Karton: Rives Design, barva 00 bílá, 
350 g/m2 (ofsetový tisk)  
nebo 250 g/m2 (digitální tisk)¨
nebo nenatíraný ofsetový karton 
250–300 g/m2

Formát: 210×99 mm

1   Gotham Book 20/24 b,  
zarovnání vlevo,  
barva Ostrava tmavě modrá

2   Gotham Black 20/24 b,  
zarovnání vlevo,  
barva Ostrava tmavě modrá

3   Gotham Book 12/16 b,  
zarovnání vlevo,  
barva Ostrava tmavě modrá

4   Gotham Bold 8/12 b,  
zarovnání vlevo,  
barva Ostrava tmavě modrá

5   Gotham Book 8/12 b,  
zarovnání vlevo,  
barva Ostrava tmavě modrá

6    Heslo: verzálky Gotham 
Black 28 b, barva Ostrava 
světle modrá; Vykřičníky: 
barva Ostrava tmavě modrá, 
výška 7 mm

7   Barevné negativní provedení 
značky A, výška 7 mm;  
pozadí v barvě Ostrava tmavě 
modrá

barev (viz 3.2) případně jedním obrázkem (fotografie, 
ilustrace) umístěným na spad. Barevné provedení 
značky se potom mění v souladu s 2.9–10. 
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kAnceláŘ4.36 Jmenovky úřední

Jmenovky obsahují vedle označení města a značky 
jméno a funkci nositele, vytvářejí se pomocí šablony 
a tisknou na barevné kancelářské tiskárně.

Tit. Jméno Příjmení
funkce, název odboru nebo oddělení

Statutární město Ostrava
magistrát

jmenovka_uredni.indd
jmenovka_uredni.pdf

1   Gotham Medium 8/10 b,  
zarovnání vlevo, barva bílá

2   Gotham Bold 16/18 b,  
zarovnání vlevo, barva bílá

3   Gotham Medium 8/12 b,  
zarovnání vlevo, barva bílá

4   Barevné pozitivní provedení značky, 
výška 5 mm

Líc úřední jmenovky v pouzdře s klipsem
Formát: 90×54 mm

Tit. Jméno Příjmení
funkce, název odboru nebo oddělení

Statutární město Ostrava
magistrát
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Tit. Jméno Příjmení
funkce, název odboru nebo oddělení

Statutární město Ostrava
Uřad městského obvodu název

4

4 4

26,5

Manuál JEDnOTnÉHO VIZuálnÍHO STYlu MěSTa OSTraVY / VErZE 1 2009

PrezentAce5.5  tištěné materiály města – formáty a obálky

turistický průvodce 
Ostravou a okolím

Jeden den
v Ostravě

centrum

Mini
map

technické 
památky

kultura
Divadla
koncerty
Galerie
kinaHistorické památky

Moderní dominanty

Architektura

Ostravou a okolím
na kole a bruslích

cyklocesty Sport
Fotbal
Hokej
koupaliště

Jsem
 I am

nej
 Best
Beste

Why???

Město
Ostrava

1 : 100 000

Minimap

radvanice
a Bartovice

Poruba

Polanka 
nad Odrou

Hotely
Hostely
ubytovny
Apartmány

ubytování
tramvaje
Autobusy
trolejbusy
Vlaky

Doprava

OStrAVA
MetrOPOlItAn
MAGAzIne

Tištěné materiály se podle svého obsahu rozdělují  
do 5 různých formátů. Uvedené rozdělení je závazné.

230 × 265 mm
•  Metropolitan Magazine
•  Knižní publikace ve tvrdých deskách

210 × 265 mm
• Image brožury V1 a V2
• Výroční zpráva

105 × 160 mm
•  Podrobnejší letáky nebo brožurky  

s praktickými informacemi
•  Skládací mapa města nebo okolí

55 × 80 mm / 80 × 55 mm
•  Miniaturní rozkládací mapa centra města 

nebo městkých částí 
• Miniaturní brožurky

105 × 210 mm
•  Obecné letáky DL určené  

do standardizovaných stojanů
• Turistický průvodce (kniha)

Doprava
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kAnceláŘ4.25 Vizitka

Vizitky volených a vedoucích představitelů města jsou 
tištěny na speciální bílý papír Rives Design tak, aby 
vroubkování papíru bylo orientováno svisle. Vizitky 
zaměstnaců magistrátu jsou tištěny na bílý nenatíraný 
ofsetový papír. V závislosti na pracovní pozici se údaje 
o funkci řadí do jednoho nebo dvou řádků. Formulace 
a řazení údajů jsou závazné (viz 1.2).

Tit. Jméno Příjmení
funkce

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
T +420 599 000 000 F +420 599 000 000
E dlouheprijmeni@ostrava.cz
W www.ostrava.cz

Tit. Jméno Příjmení
název odboru
vedoucí název oddělení

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
T +420 599 000 000 F +420 599 000 000
M +420 000 000 000
E dlouheprijmeni@ostrava.cz
W www.ostrava.cz

Vizitka pro volené a vedoucí představitele města
Karton: Rives Design, barva 00 bílá, 350 g/m2 (ofsetový tisk)  
nebo 250 g/m2 (digitální tisk)
Formát: 85×54 mm

Tit. Jméno Příjmení
vedoucí název odboru

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
T +420 599 000 000 F +420 599 000 000
M +420 000 000 000
E dlouheprijmeni@ostrava.cz
W www.ostrava.cz

Vizitka pro vedoucí odborů magistrátu
Karton: On Business (Ospap) nebo jiný nenatíraný ofsetový karton  
250–300 g/m2

Formát: 85×54 mm

Vizitka pro vedoucí oddělení magistrátu
Karton: On Business (Ospap) nebo jiný nenatíraný ofsetový karton  
250–300 g/m2

Formát: 85×54 mm

Tit. Jméno Příjmení
název odboru
název oddělení

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 302 Ostrava
T +420 599 000 000 F +420 599 000 000
M +420 000 000 000
E dlouheprijmeni@ostrava.cz
W www.ostrava.cz

Vizitka pro řadové zaměstnance magistrátu
Karton: On Business (Ospap) nebo jiný nenatíraný ofsetový karton  
250–300 g/m2

Formát: 85×54 mm

1   Gotham Bold 10 b,  
zarovnání vlevo,  
barva Ostrava tmavě modrá

2   Gotham Book 7/10 b,  
zarovnání vlevo,  
barva Ostrava tmavě modrá

3   Gotham Bold 7/10 b,  
zarovnání vlevo,  
barva Ostrava tmavě modrá

4   Barevné pozitivní provedení 
značky, výška 5 mm

vizitka.indd
vizitka.pdf
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kAnceláŘ4.32 záštita

Primátor statutárního města Ostrava
Tit. Jméno Příjmení

uděluje záštitu nad 
Chemií na Ostravském hradě 2008

dne 25. června 2008
v areálu Slezskoostravského hradu

v Ostravě dne 5. května 2008

Statutární město Ostrava
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava záŠtItA

M 1:3
Záštita po vyplnění

Statutární město Ostrava
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava záŠtItA

M 1:3
Předtištěný formulář záštity
Papír: Rives Design, barva 00 bílá, 120 g/m2

Formát: 210×297 mm

Podtisk a zápatí formuláře je předtištěno ofsetem na 
speciální bílý papír Rives Design tak, aby vroubkování 
papíru bylo orientováno svisle. Další prvky se dotiskují 
na kancelářské tiskárně pomocí šablony Office. 

zastita_tisk.pdf
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PrezentAce5.1  Prezentační desky

Prezentační desky se tisknou na matný křídový papír, 
z vnější strany jsou opatřeny matným laminem. Ve 
spodní chlopni je výsek na vizitku formátu 85×54 mm. 
Síla hřbetu je 5 mm.

deskyA4_tisk.pdf
raznice_tisk.pdf

Tit. Jméno Příjmení
název odboru
název oddělení

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
T +420 599 000 000 F +420 599 000 000 
M +420 000 000 000 
E dlouheprijmeni@ostrava.cz 
W www.ostrava.cz

www.ostrava.cz

M 1:4
Přední strana desek po složení
Materiál: matný křídový karton 300 g/m2, 
jednostranné matné lamino
Formát: 215×303 mm

M 1:4
Zadní strana desek po složení

M 1:4
Vnitřní strana desek s vloženou vizitkou a bez ní

www.ostrava.cz
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Nulla conse ming eu faccum zzrilit amcon ex eratummy nit 
praestrud ea feugue tatum acin ver sim zzrilis at illuptatue 
magnim dolore mincillam ilit adit acinit volor acil utatem 
quam dit dunt wisl utet incin ut nos aut dolobore tie 
dolessit am illa feugiamcon vent dolese volobor sumsandre 
tem dunt loreet laor sum duismod olorper aessit incilla 
orperos nonumsandre dionulla facillaor si tat velissecte 
velisse ctetuer ostrud diam nulla commolut lor augait ad 
et non vullaor ercilla oreetue magna feuis et wis alisi.

Guercing eliquat. Henisisl ut init nonum nonulput 
utetuero cortissequat acipsus cilisit lorem aciliquisci tincili 
smolorper in utpat. Ut praessim zzriure modigna augiate 
facillu tatiscing enim inis nulput illummy nonsed dolum in 
henis eu feu faccumsan utpat aliquam velit ullutpatisi.

Volesed dunt lorpera estrud eugiam dolortio conse 
magnaTatie euguerosto dolestrud tat. Giamcommy nostio 

cortie feu feu feugiam quis nulpute minit at, sis nonsectem 
dolumsan henim zzriustie magnissi bla feugait, vel dit augue 
tat, velestrud diam, sit ipisciduis euisl dunt verilis alit in veril 
dipit lor si eu feugait nis auguero eugait, quisis nullum

Nulla conse ming eu faccum zzrilit amcon ex eratummy 
nit praestrud ea feugue tatum acin ver sim zzrilis at 
illuptatue magnim dolore mincillam ilit adit acinit 
volor acil utatem quam dit dunt wisl utet incin ut nos 
aut dolobore tie dolessit am illa feugiamcon vent 
dolese volobor sumsandre tem dunt loreet laor sum 
duismod olorper aessit incilla orperos nonumsandre 
dionulla facillaor si tat velissecte velisse ctetuer 
ostrud diam nulla commolut lor augait ad et non 
vullaor ercilla oreetue magna feuis et wis alisi.
Guercing eliquat. Henisisl ut init nonum nonulput 
utetuero cortissequat acipsus cilisit lorem 
aciliquisci tincili smolorper in utpat. Ut praessim 
zzriure modigna augiate facillu tatiscing enim 
inis nulput illummy nonsed dolum in henis eu 
feu faccumsan utpat aliquam velit ullutpatisi.
Volesed dunt lorpera estrud eugiam dolortio conse 
magnaTatie euguerosto dolestrud tat. Giamcommy 
nostio cortie feu feu feugiam quis nulpute minit at, 
sis nonsectem dolumsan henim zzriustie magnissi 
bla feugait, vel dit augue tat, velestrud diam, sit 
ipisciduis euisl dunt verilis alit in veril dipit lor si 
eu feugait nis auguero eugait, quisis nullum

titulek  title 

Golfová centra v okolí
Golf centres in outskirts

Poodří
Odra River Valley

Park...

Komenského sady
J. A. Komensky Gardens

Nulla conse ming eu faccum zzrilit amcon ex eratummy nit 
praestrud ea feugue tatum acin ver sim zzrilis at illuptatue 
magnim dolore mincillam ilit adit acinit volor acil utatem 
quam dit dunt wisl utet incin ut nos aut dolobore tie 
dolessit am illa feugiamcon vent dolese volobor sumsandre 
tem dunt loreet laor sum duismod olorper aessit incilla 
orperos nonumsandre dionulla facillaor si tat velissecte 
velisse ctetuer ostrud diam nulla commolut lor augait ad 
et non vullaor ercilla oreetue magna feuis et wis alisi.

Guercing eliquat. Henisisl ut init nonum nonulput 
utetuero cortissequat acipsus cilisit lorem aciliquisci tincili 
smolorper in utpat. Ut praessim zzriure modigna augiate 
facillu tatiscing enim inis nulput illummy nonsed dolum in 
henis eu feu faccumsan utpat aliquam velit ullutpatisi.

Volesed dunt lorpera estrud eugiam dolortio conse 
magnaTatie euguerosto dolestrud tat. Giamcommy nostio 

cortie feu feu feugiam quis nulpute minit at, sis nonsectem 
dolumsan henim zzriustie magnissi bla feugait, vel dit augue 
tat, velestrud diam, sit ipisciduis euisl dunt verilis alit in veril 
dipit lor si eu feugait nis auguero eugait, quisis nullum

Nulla conse ming eu faccum zzrilit amcon ex eratummy 
nit praestrud ea feugue tatum acin ver sim zzrilis at 
illuptatue magnim dolore mincillam ilit adit acinit 
volor acil utatem quam dit dunt wisl utet incin ut nos 
aut dolobore tie dolessit am illa feugiamcon vent 
dolese volobor sumsandre tem dunt loreet laor sum 
duismod olorper aessit incilla orperos nonumsandre 
dionulla facillaor si tat velissecte velisse ctetuer 
ostrud diam nulla commolut lor augait ad et non 
vullaor ercilla oreetue magna feuis et wis alisi.
Guercing eliquat. Henisisl ut init nonum nonulput 
utetuero cortissequat acipsus cilisit lorem 
aciliquisci tincili smolorper in utpat. Ut praessim 
zzriure modigna augiate facillu tatiscing enim 
inis nulput illummy nonsed dolum in henis eu 
feu faccumsan utpat aliquam velit ullutpatisi.
Volesed dunt lorpera estrud eugiam dolortio conse 
magnaTatie euguerosto dolestrud tat. Giamcommy 
nostio cortie feu feu feugiam quis nulpute minit at, 
sis nonsectem dolumsan henim zzriustie magnissi 
bla feugait, vel dit augue tat, velestrud diam, sit 
ipisciduis euisl dunt verilis alit in veril dipit lor si 
eu feugait nis auguero eugait, quisis nullum

titulek  title 

Golfová centra v okolí
Golf centres in outskirts

Poodří
Odra River Valley

Park...

Komenského sady
J. A. Komensky Gardens

Golf centres in outskirtsUt aut dolore diate veliquisci bla consequissi.

Nulla conse ming eu faccum zzrilit amcon ex eratummy 
nit praestrud ea feugue tatum acin ver sim zzrilis at 
illuptatue magnim dolore mincillam ilit adit acinit 
volor acil utatem quam dit dunt wisl utet incin ut nos 
aut dolobore tie dolessit am illa feugiamcon vent 
dolese volobor sumsandre tem dunt loreet laor sum 
duismod olorper aessit incilla orperos nonumsandre 
dionulla facillaor si tat velissecte velisse ctetuer 
ostrud diam nulla commolut lor augait ad et non 
vullaor ercilla oreetue magna feuis et wis alisi.

Guercing eliquat. Henisisl ut init nonum nonulput 
utetuero cortissequat acipsus cilisit lorem 
aciliquisci tincili smolorper in utpat. Ut praessim 
zzriure modigna augiate facillu tatiscing enim 
inis nulput illummy nonsed dolum in henis eu 
feu faccumsan utpat aliquam velit ullutpatisi.

Volesed dunt lorpera estrud eugiam dolortio conse 
magnaTatie euguerosto dolestrud tat. Giamcommy 

nostio cortie feu feu feugiam quis nulpute minit at, 
sis nonsectem dolumsan henim zzriustie magnissi 
bla feugait, vel dit augue tat, velestrud diam, sit 
ipisciduis euisl dunt verilis alit in veril dipit lor 
si eu feugait nis auguero eugait, quisis nullum 
velit adiat nosto enim nullan exerius ciliquat. Am 
dolendrero od min etue dolorti onsequat. 

Podtitulek

Ut wisim dolent ilismodolore velendrem nonsequis 
nis nim iliquisit lummy nummodolore delis nullaor 
peratet vel digna facil iure vel ut adio do consequi 
exer sustrud diam illa autpatisis num dolorer ipsustie 
dipsuscil eum volorem nulputpat wismolo bortisi 
blaoreet dolobor sis acipismolor se tat wis accum do 
dolorerosto consequat aliquat lore conse magnim 
dolore duip ex estie moluptat, cor alit velisit praessim 
ipisim dunt vero odolore velisisit vullum in hent nos 
augait, con henim doloborem zzrilit ad molorerostie 
min ute moluptat eratie do digna ad delissi.

Erillamcommy nibh ea acilis nim dolum zzril 
estrud tio eummodi pismodiat, sequismod magnim 
veliqui eros er am, vent vero corpero consenit, 
consed dionum incilis etum dipisi tie digna adio 
consed minci bla core dolorer augiamet del dolor 
inibh et in henit augait lamet augiat, sisl delesen 
iscilis atet, consequip esto commy nulputat.

Tatis etue te consecte dolor sum iuscin hentodi 
pismodiat, sequismod magnim veliqui eros er 
am, vent vero corpero consenit, consed dionum 
incilis etum dipisi tie digna adio consed minci 
bla core dolorer augiamet del dolor inibh et 
in henit augait lamet augiat, sisl delesen iscilis 
atet, consequip esto commy nulputat.

Tatis etue te consecte dolor sum iuscin hent pratue 
etummol essequisl ullaortio delit praessed er sum 
zzrilit aci tio ea am velisim diamcor erillum vendipit 
atum do delis aciduip ea con ullandit iuscillut ipissi.

Sumsand ignisi et ilit prat adit in veliquatum enis 
augait lamcpraese dunt ver sum iurem nulland 
rerciliquat, sim ver suscipisi blaor aliquat. Ut augait ad 
tations enisit, sum esto conse vullan hendiamet at.

Lorpero ent ad eu feum nulla faccum dunt iriustis 
nullaore magniam, consectem zzriure consed eum 
aliquat adio odolobore dolorem eu faccum velit velisi 
tem am zzriure rcidunt illa ad er sendrer ostinim velisit 
adigna commy nim velit ex et ute modigna feugait 
lore faci blam, quat. Feugiam, consecte ex erillaor si.

Ud tismodiatue facillaorem nonse velismo dionsequis 
atie minis nullaore vel euip elexeros autpat at wis 
nos adiate conse tatummodo commy nulput adipisl 
esequat ionulput irit atet nullamcoreet ulluptat alit 
venit non ulputat praese dunt ver sum iurem nulland 
rerciliquat, sim ver suscipisi blaor aliquat. Ut augait ad 
tations enisit, sum esto conse vullan hendiamet at.

Nulla conse ming eu faccum zzrilit 
amcon ex eratummy nit praestrud 
ea feugue tatum acin ver sim 
zzrilis at illuptatue magnim dolore 
mincillam ilit adit acinit volor 
acil utatem quam dit dunt wisl 
utet incin ut nos aut dolobore tie 
dolessit am illa feugiamcon vent 
dolese volobor sumsandre tem

 bla feugait, vel dit augue tat, velestrud diam, 
sit ipisciduis euisl dunt verilis alit in veril dipit lor 
si eu feugait nis auguero eugait, quisis nullum 
velit adiat nosto enim nullan exerius ciliquat. Am 
dolendrero od min etue dolorti onsequat. 

Podtitulek

Ut wisim dolent ilismodolore velendrem nonsequis 
nis nim iliquisit lummy nummodolore delis nullaor 
peratet vel digna facil iure vel ut adio do consequi 
exer sustrud diam illa autpatisis num dolorer ipsustie 
dipsuscil eum volorem nulputpat wismolo bortisi 
blaoreet dolobor sis acipismolor se tat wis accum do 
dolorerosto consequat aliquat lore conse magnim 
dolore duip ex estie moluptat, cor alit velisit praessim 
ipisim dunt vero odolore velisisit vullum in hent nos 
augait, con henim doloborem zzrilit ad molorerostie 
min ute moluptat eratie do digna ad delissi.

titulek 

Golf centres in outskirtsUt aut dolore 
diate veliquisci bla consequissi.

Nulla conse ming eu faccum zzrilit amcon ex eratummy 
nit praestrud ea feugue tatum acin ver sim zzrilis at 
illuptatue magnim dolore mincillam ilit adit acinit 
volor acil utatem quam dit dunt wisl utet incin ut nos 
aut dolobore tie dolessit am illa feugiamcon vent 
dolese volobor sumsandre tem dunt loreet laor sum 
duismod olorper aessit incilla orperos nonumsandre 
dionulla facillaor si tat velissecte velisse ctetuer 
ostrud diam nulla commolut lor augait ad et non 
vullaor ercilla oreetue magna feuis et wis alisi.

Guercing eliquat. Henisisl ut init nonum nonulput 
utetuero cortissequat acipsus cilisit lorem 
aciliquisci tincili smolorper in utpat. Ut praessim 
zzriure modigna augiate facillu tatiscing enim 
inis nulput illummy nonsed dolum in henis eu 
feu faccumsan utpat aliquam velit ullutpatisi.

Volesed dunt lorpera estrud eugiam dolortio conse 
magnaTatie euguerosto dolestrud tat. Giamcommy 

nostio cortie feu feu feugiam quis nulpute minit at, 
sis nonsectem dolumsan henim zzriustie magnissi 
bla feugait, vel dit augue tat, velestrud diam, sit 
ipisciduis euisl dunt verilis alit in veril dipit lor 
si eu feugait nis auguero eugait, quisis nullum 
velit adiat nosto enim nullan exerius ciliquat. Am 
dolendrero od min etue dolorti onsequat. 

Podtitulek delší na dva řádky, 
delší na dva řádky

Ut wisim dolent ilismodolore velendrem nonsequis 
nis nim iliquisit lummy nummodolore delis nullaor 
peratet vel digna facil iure vel ut adio do consequi 
exer sustrud diam illa autpatisis num dolorer ipsustie 
dipsuscil eum volorem nulputpat wismolo bortisi 
blaoreet dolobor sis acipismolor se tat wis accum do 
dolorerosto consequat aliquat lore conse magnim 
dolore duip ex estie moluptat, cor alit velisit praessim 
ipisim dunt vero odolore velisisit vullum in hent nos 
augait, con henim doloborem zzrilit ad molorerostie 
min ute moluptat eratie do digna ad delissi.

Erillamcommy nibh ea acilis nim dolum zzril 
estrud tio eummodi pismodiat, sequismod magnim 
veliqui eros er am, vent vero corpero consenit, 
consed dionum incilis etum dipisi tie digna adio 
consed minci bla core dolorer augiamet del dolor 
inibh et in henit augait lamet augiat, sisl delesen 
iscilis atet, consequip esto commy nulputat.

Tatis etue te consecte dolor sum iuscin hentodi 
pismodiat, sequismod magnim veliqui eros er 
am, vent vero corpero consenit, consed dionum 
incilis etum dipisi tie digna adio consed minci 
bla core dolorer augiamet del dolor inibh et 
in henit augait lamet augiat, sisl delesen iscilis 
atet, consequip esto commy nulputat.

Tatis etue te consecte dolor sum iuscin hent pratue 
etummol essequisl ullaortio delit praessed er sum 
zzrilit aci tio ea am velisim diamcor erillum vendipit 
atum do delis aciduip ea con ullandit iuscillut ipissi.

Sumsand ignisi et ilit prat adit in veliquatum 
enis augait lamcommy nullaortie consectet do 
el utpat prat. Alis dolor sim iliqui tat iurercilit 
vullaoreet vullandrem dolore magnim quam ilisis 
doloboreet aut la fe vullupt atuerci tet ver auguerci 
blandrero exerciduis nulla cortin ut utpat. Dui 
exer sum velis adip eugiamc onsequat nim eui erit 
eummolore eugiat. Ad mincill aorpercidunt wissi.

Podtitulek

Exeros autpat at wis nos adiate conse tatummodo 
commy nulput adipisl esequat ionulput irit atet 
nullamcoreet ulluptat alit venit non ulputat 
praese dunt ver sum iurem nulland rerciliquat, sim 
ver suscipisi blaor aliquat. Ut augait ad tations 
enisit, sum esto conse vullan hendiamet at.

Lorpero ent ad eu feum nulla faccum dunt iriustis 

Komenského sady
J. A. Komensky Gardens

Golf centres in outskirtsUt aut dolore 
diate veliquisci bla consequissi.

titulek 

Nulla conse ming eu faccum zzrilit amcon ex eratummy 
nit praestrud ea feugue tatum acin ver sim zzrilis at 
illuptatue magnim dolore mincillam ilit adit acinit 
volor acil utatem quam dit dunt wisl utet incin ut nos 
aut dolobore tie dolessit am illa feugiamcon vent 
dolese volobor sumsandre tem dunt loreet laor sum 
duismod olorper aessit incilla orperos nonumsandre 
dionulla facillaor si tat velissecte velisse ctetuer 
ostrud diam nulla commolut lor augait ad et non 
vullaor ercilla oreetue magna feuis et wis alisi.

Guercing eliquat. Henisisl ut init nonum nonulput 
utetuero cortissequat acipsus cilisit lorem 
aciliquisci tincili smolorper in utpat. Ut praessim 
zzriure modigna augiate facillu tatiscing enim 
inis nulput illummy nonsed dolum in henis eu 
feu faccumsan utpat aliquam velit ullutpatisi.

Volesed dunt lorpera estrud eugiam dolortio conse 
magnaTatie euguerosto dolestrud tat. Giamcommy 

nostio cortie feu feu feugiam quis nulpute minit at, 
sis nonsectem dolumsan henim zzriustie magnissi 
bla feugait, vel dit augue tat, velestrud diam, sit 
ipisciduis euisl dunt verilis alit in veril dipit lor 
si eu feugait nis auguero eugait, quisis nullum 
velit adiat nosto enim nullan exerius ciliquat. Am 
dolendrero od min etue dolorti onsequat. 

Podtitulek delší na dva řádky, 
delší na dva řádky

Ut wisim dolent ilismodolore velendrem nonsequis 
nis nim iliquisit lummy nummodolore delis nullaor 
peratet vel digna facil iure vel ut adio do consequi 
exer sustrud diam illa autpatisis num dolorer ipsustie 
dipsuscil eum volorem nulputpat wismolo bortisi 
blaoreet dolobor sis acipismolor se tat wis accum do 
dolorerosto consequat aliquat lore conse magnim 
dolore duip ex estie moluptat, cor alit velisit praessim 
ipisim dunt vero odolore velisisit vullum in hent nos 
augait, con henim doloborem zzrilit ad molorerostie 
min ute moluptat eratie do digna ad delissi.

Erillamcommy nibh ea acilis nim dolum zzril 
estrud tio eummodi pismodiat, sequismod magnim 
veliqui eros er am, vent vero corpero consenit, 
consed dionum incilis etum dipisi tie digna adio 
consed minci bla core dolorer augiamet del dolor 
inibh et in henit augait lamet augiat, sisl delesen 
iscilis atet, consequip esto commy nulputat.

Tatis etue te consecte dolor sum iuscin hentodi 
pismodiat, sequismod magnim veliqui eros er 
am, vent vero corpero consenit, consed dionum 
incilis etum dipisi tie digna adio consed minci 
bla core dolorer augiamet del dolor inibh et 
in henit augait lamet augiat, sisl delesen iscilis 
atet, consequip esto commy nulputat.

Tatis etue te consecte dolor sum iuscin hent pratue 
etummol essequisl ullaortio delit praessed er sum 
zzrilit aci tio ea am velisim diamcor erillum vendipit 
atum do delis aciduip ea con ullandit iuscillut ipissi.

Sumsand ignisi et ilit prat adit in veliquatum 
enis augait lamcommy nullaortie consectet do 
el utpat prat. Alis dolor sim iliqui tat iurercilit 
vullaoreet vullandrem dolore magnim quam ilisis 
doloboreet aut la fe vullupt atuerci tet ver auguerci 
blandrero exerciduis nulla cortin ut utpat. Dui 
exer sum velis adip eugiamc onsequat nim eui erit 
eummolore eugiat. Ad mincill aorpercidunt wissi.

Podtitulek

Exeros autpat at wis nos adiate conse tatummodo 
commy nulput adipisl esequat ionulput irit atet 
nullamcoreet ulluptat alit venit non ulputat 
praese dunt ver sum iurem nulland rerciliquat, sim 
ver suscipisi blaor aliquat. Ut augait ad tations 
enisit, sum esto conse vullan hendiamet at.

Lorpero ent ad eu feum nulla faccum dunt iriustis 

Komenského sady
J. A. Komensky Gardens

Golf centres in outskirtsUt aut dolore 
diate veliquisci bla consequissi.

titulek 

Golf centres in outskirtsUt aut dolore diate veliquisci bla consequissi.

Nulla conse ming eu faccum zzrilit amcon ex eratummy 
nit praestrud ea feugue tatum acin ver sim zzrilis at 
illuptatue magnim dolore mincillam ilit adit acinit 
volor acil utatem quam dit dunt wisl utet incin ut nos 
aut dolobore tie dolessit am illa feugiamcon vent 
dolese volobor sumsandre tem dunt loreet laor sum 
duismod olorper aessit incilla orperos nonumsandre 
dionulla facillaor si tat velissecte velisse ctetuer 
ostrud diam nulla commolut lor augait ad et non 
vullaor ercilla oreetue magna feuis et wis alisi.

Guercing eliquat. Henisisl ut init nonum nonulput 
utetuero cortissequat acipsus cilisit lorem 
aciliquisci tincili smolorper in utpat. Ut praessim 
zzriure modigna augiate facillu tatiscing enim 
inis nulput illummy nonsed dolum in henis eu 
feu faccumsan utpat aliquam velit ullutpatisi.

Volesed dunt lorpera estrud eugiam dolortio conse 
magnaTatie euguerosto dolestrud tat. Giamcommy 

nostio cortie feu feu feugiam quis nulpute minit at, 
sis nonsectem dolumsan henim zzriustie magnissi 
bla feugait, vel dit augue tat, velestrud diam, sit 
ipisciduis euisl dunt verilis alit in veril dipit lor 
si eu feugait nis auguero eugait, quisis nullum 
velit adiat nosto enim nullan exerius ciliquat. Am 
dolendrero od min etue dolorti onsequat. 

Podtitulek

Ut wisim dolent ilismodolore velendrem nonsequis 
nis nim iliquisit lummy nummodolore delis nullaor 
peratet vel digna facil iure vel ut adio do consequi 
exer sustrud diam illa autpatisis num dolorer ipsustie 
dipsuscil eum volorem nulputpat wismolo bortisi 
blaoreet dolobor sis acipismolor se tat wis accum do 
dolorerosto consequat aliquat lore conse magnim 
dolore duip ex estie moluptat, cor alit velisit praessim 
ipisim dunt vero odolore velisisit vullum in hent nos 
augait, con henim doloborem zzrilit ad molorerostie 
min ute moluptat eratie do digna ad delissi.

Erillamcommy nibh ea acilis nim dolum zzril 
estrud tio eummodi pismodiat, sequismod magnim 
veliqui eros er am, vent vero corpero consenit, 
consed dionum incilis etum dipisi tie digna adio 
consed minci bla core dolorer augiamet del dolor 
inibh et in henit augait lamet augiat, sisl delesen 
iscilis atet, consequip esto commy nulputat.

Tatis etue te consecte dolor sum iuscin hentodi 
pismodiat, sequismod magnim veliqui eros er 
am, vent vero corpero consenit, consed dionum 
incilis etum dipisi tie digna adio consed minci 
bla core dolorer augiamet del dolor inibh et 
in henit augait lamet augiat, sisl delesen iscilis 
atet, consequip esto commy nulputat.

Tatis etue te consecte dolor sum iuscin hent pratue 
etummol essequisl ullaortio delit praessed er sum 
zzrilit aci tio ea am velisim diamcor erillum vendipit 
atum do delis aciduip ea con ullandit iuscillut ipissi.

Sumsand ignisi et ilit prat adit in veliquatum enis 
augait lamcpraese dunt ver sum iurem nulland 
rerciliquat, sim ver suscipisi blaor aliquat. Ut augait ad 
tations enisit, sum esto conse vullan hendiamet at.

Lorpero ent ad eu feum nulla faccum dunt iriustis 
nullaore magniam, consectem zzriure consed eum 
aliquat adio odolobore dolorem eu faccum velit velisi 
tem am zzriure rcidunt illa ad er sendrer ostinim velisit 
adigna commy nim velit ex et ute modigna feugait 
lore faci blam, quat. Feugiam, consecte ex erillaor si.

Ud tismodiatue facillaorem nonse velismo dionsequis 
atie minis nullaore vel euip elexeros autpat at wis 
nos adiate conse tatummodo commy nulput adipisl 
esequat ionulput irit atet nullamcoreet ulluptat alit 
venit non ulputat praese dunt ver sum iurem nulland 
rerciliquat, sim ver suscipisi blaor aliquat. Ut augait ad 
tations enisit, sum esto conse vullan hendiamet at.

Nulla conse ming eu faccum zzrilit 
amcon ex eratummy nit praestrud 
ea feugue tatum acin ver sim 
zzrilis at illuptatue magnim dolore 
mincillam ilit adit acinit volor 
acil utatem quam dit dunt wisl 
utet incin ut nos aut dolobore tie 
dolessit am illa feugiamcon vent 
dolese volobor sumsandre tem

 bla feugait, vel dit augue tat, velestrud diam, 
sit ipisciduis euisl dunt verilis alit in veril dipit lor 
si eu feugait nis auguero eugait, quisis nullum 
velit adiat nosto enim nullan exerius ciliquat. Am 
dolendrero od min etue dolorti onsequat. 

Podtitulek

Ut wisim dolent ilismodolore velendrem nonsequis 
nis nim iliquisit lummy nummodolore delis nullaor 
peratet vel digna facil iure vel ut adio do consequi 
exer sustrud diam illa autpatisis num dolorer ipsustie 
dipsuscil eum volorem nulputpat wismolo bortisi 
blaoreet dolobor sis acipismolor se tat wis accum do 
dolorerosto consequat aliquat lore conse magnim 
dolore duip ex estie moluptat, cor alit velisit praessim 
ipisim dunt vero odolore velisisit vullum in hent nos 
augait, con henim doloborem zzrilit ad molorerostie 
min ute moluptat eratie do digna ad delissi.

titulek 

Golf centres in outskirtsUt aut dolore 
diate veliquisci bla consequissi.

Město
Ostrava

PrezentAce5.6  tištěné materiály města – formát 230 × 265 mm

Formát je využíván pro knihy a Metropolitan Magazine 
(viz 5.11). Na obálce se vždy pracuje se samostatnými !!! 
(viz 3.5–6). Tvorba tiskoviny se řídí uvedenými pravidly.

!!! mohou využít průhlednost, jiné efekty (stín, úkos 
apod.) nejsou dovoleny.

230x265-sablona.indd
230x265-sablona.pdf

M 1:4
Přední strana obálky

M 1:4
Dvoustrana s dvoujazyčnou sazbou s celostránkovou fotografií/ilustrací na spad

M 1:4
Dvoustrana s celostránkovou fotografií/ilustrací

M 1:4
Dvoustrana s půlstránkovou fotografií/ilustrací
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kAnceláŘ4.27 e-mailová zpráva

E-mailová zpráva využívá doplňkové písmo Arial. 
Formulace a řazení údajů jsou závazné (viz 1.2).

1   Arial Regular 12 b,  
zarovnání vlevo, barva černá

2   Arial Regular a bold 10 b, 
zarovnání vlevo, barva Ostrava 
tmavě modrá

1

2
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kAnceláŘ4.33 Poštovní samolepka

Poštovní samolepka se tiskne na samolepicí papír. 
Adresát se vyplňuje ručně.

Magistrát města Ostravy
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

Poštovní samolepka
Papír: samolepicí papír, 150 g/m2

Formát: 110×80 mm

posta_sam.indd
posta_sam_tisk.pdf
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PrezentAce5.2  Poznámkové bloky

Čtverečkované bloky formátů A5 a A4 se tisknou na bílý 
nenatíraný papír. Blok A4 má navíc vyvrtané 4 otvory 
pro uchycení do šanonu.

Statutární město Ostrava
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

T +420 599 444 444
E info@ostrava.cz W www.ostrava.cz

Statutární město Ostrava
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

T +420 599 444 444
E info@ostrava.cz W www.ostrava.cz

blokA5_tisk.pdf
blokA4_tisk.pdf

M 1:2
Blok A5
nenatíraný ofsetový papír 90 g/m2, 
zadní karton 300 g/m2 bílo-bílá 
kartonová podložka bez potisku, 
hladší stranou ven
Formát: 148×210 mm
50 listů

M 1:2
Blok A4
nenatíraný ofsetový papír 90 g/m2, 
zadní karton 300 g/m2  
bílo-bílá kartonová podložka  
bez potisku, hladší stranou ven, 
4 otvory po levé straně  
pro uchycení do šanonu
Formát: 210×297 mm
50 listů
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M 1:2 

Obálka
Pozadí – obrázek na spadávku nebo 
plocha v barvě města nebo bílá

1    Titulek na obálce, barva Ostrava 
tmavě nebo světle modrá nebo bílá 

7    Vhodné barevné provedení značky, 
výška 10 mm

8    Vykřičníky  
zarovnání na střed, barva vhodná 
k podkladu, průhlednost 100–20 %

Gotham 
Black

Gotham 
Medium

Gotham 
Book

Georgia 
Regular

1    Titulek na obálce
Zarovnání vlevo 
prostrkání 0

90/74 b
52/46 b

2    Titulek
Zarovnání vlevo 
prostrkání 0

38/38 b

3    Podtitulek
Zarovnání vlevo 
prostrkání 0

12/12 b

4    Perex
Zarovnání vlevo 
prostrkání 0

1 sloupec
24/26 b 
18/21 b

2 sloupce
16/18 b 
14/16 b

5    Běžný text
Zarovnání vlevo 
prostrkání 5

2 sloupce
10/12 b 8/11 b 8/11 b

Zarovnání vlevo 
prostrkání 5

3 sloupce
8/11 b
6/8 b

8/11 b
6/8 b

6    Popisek
Zarovnání vlevo 
prostrkání 5

8/10 b
6/8 b

M 1:2

Vnitřní strany

2    Titulek, barva Ostrava světle 
modrá

3   Podtitulek, barva Ostrava tmavě 
modrá

4    Perex, barva Ostrava světle 
modrá

5   Běžný text, barva Ostrava 
tmavě modrá, druhý jazyk barva 
Ostrava světle modrá, třetí jazyk 
barva 70 % černá

6   Popisek, barva Ostrava světle 
modrá

Město
Ostrava

12

12

1

8

7

12

15
12

12

55

190

Nulla conse ming eu faccum zzrilit amcon ex eratummy 
nit praestrud ea feugue tatum acin ver sim zzrilis at 
illuptatue magnim dolore mincillam ilit adit acinit 
volor acil utatem quam dit dunt wisl utet incin ut nos 
aut dolobore tie dolessit am illa feugiamcon vent 
dolese volobor sumsandre tem dunt loreet laor sum 
duismod olorper aessit incilla orperos nonumsandre 
dionulla facillaor si tat velissecte velisse ctetuer 
ostrud diam nulla commolut lor augait ad et non 
vullaor ercilla oreetue magna feuis et wis alisi.

Guercing eliquat. Henisisl ut init nonum nonulput 
utetuero cortissequat acipsus cilisit lorem 
aciliquisci tincili smolorper in utpat. Ut praessim 
zzriure modigna augiate facillu tatiscing enim 
inis nulput illummy nonsed dolum in henis eu 
feu faccumsan utpat aliquam velit ullutpatisi.

Volesed dunt lorpera estrud eugiam dolortio conse 
magnaTatie euguerosto dolestrud tat. Giamcommy 

nostio cortie feu feu feugiam quis nulpute minit at, 
sis nonsectem dolumsan henim zzriustie magnissi 
bla feugait, vel dit augue tat, velestrud diam, sit 
ipisciduis euisl dunt verilis alit in veril dipit lor 
si eu feugait nis auguero eugait, quisis nullum 
velit adiat nosto enim nullan exerius ciliquat. Am 
dolendrero od min etue dolorti onsequat. 

Podtitulek delší na dva řádky, 
delší na dva řádky

Ut wisim dolent ilismodolore velendrem nonsequis 
nis nim iliquisit lummy nummodolore delis nullaor 
peratet vel digna facil iure vel ut adio do consequi 
exer sustrud diam illa autpatisis num dolorer ipsustie 
dipsuscil eum volorem nulputpat wismolo bortisi 
blaoreet dolobor sis acipismolor se tat wis accum do 
dolorerosto consequat aliquat lore conse magnim 
dolore duip ex estie moluptat, cor alit velisit praessim 
ipisim dunt vero odolore velisisit vullum in hent nos 
augait, con henim doloborem zzrilit ad molorerostie 
min ute moluptat eratie do digna ad delissi.

Erillamcommy nibh ea acilis nim dolum zzril 
estrud tio eummodi pismodiat, sequismod magnim 
veliqui eros er am, vent vero corpero consenit, 
consed dionum incilis etum dipisi tie digna adio 
consed minci bla core dolorer augiamet del dolor 
inibh et in henit augait lamet augiat, sisl delesen 
iscilis atet, consequip esto commy nulputat.

Tatis etue te consecte dolor sum iuscin hentodi 
pismodiat, sequismod magnim veliqui eros er 
am, vent vero corpero consenit, consed dionum 
incilis etum dipisi tie digna adio consed minci 
bla core dolorer augiamet del dolor inibh et 
in henit augait lamet augiat, sisl delesen iscilis 
atet, consequip esto commy nulputat.

Tatis etue te consecte dolor sum iuscin hent pratue 
etummol essequisl ullaortio delit praessed er sum 
zzrilit aci tio ea am velisim diamcor erillum vendipit 
atum do delis aciduip ea con ullandit iuscillut ipissi.

Sumsand ignisi et ilit prat adit in veliquatum 
enis augait lamcommy nullaortie consectet do 
el utpat prat. Alis dolor sim iliqui tat iurercilit 
vullaoreet vullandrem dolore magnim quam ilisis 
doloboreet aut la fe vullupt atuerci tet ver auguerci 
blandrero exerciduis nulla cortin ut utpat. Dui 
exer sum velis adip eugiamc onsequat nim eui erit 
eummolore eugiat. Ad mincill aorpercidunt wissi.

Podtitulek

Exeros autpat at wis nos adiate conse tatummodo 
commy nulput adipisl esequat ionulput irit atet 
nullamcoreet ulluptat alit venit non ulputat 
praese dunt ver sum iurem nulland rerciliquat, sim 
ver suscipisi blaor aliquat. Ut augait ad tations 
enisit, sum esto conse vullan hendiamet at.

Lorpero ent ad eu feum nulla faccum dunt iriustis 

Komenského sady
J. A. Komensky Gardens

Golf centres in outskirtsUt aut dolore 
diate veliquisci bla consequissi.

Titulek 

Golf centres in outskirtsUt aut dolore diate veliquisci bla consequissi.

Nulla conse ming eu faccum zzrilit amcon ex eratummy 
nit praestrud ea feugue tatum acin ver sim zzrilis at 
illuptatue magnim dolore mincillam ilit adit acinit 
volor acil utatem quam dit dunt wisl utet incin ut nos 
aut dolobore tie dolessit am illa feugiamcon vent 
dolese volobor sumsandre tem dunt loreet laor sum 
duismod olorper aessit incilla orperos nonumsandre 
dionulla facillaor si tat velissecte velisse ctetuer 
ostrud diam nulla commolut lor augait ad et non 
vullaor ercilla oreetue magna feuis et wis alisi.

Guercing eliquat. Henisisl ut init nonum nonulput 
utetuero cortissequat acipsus cilisit lorem 
aciliquisci tincili smolorper in utpat. Ut praessim 
zzriure modigna augiate facillu tatiscing enim 
inis nulput illummy nonsed dolum in henis eu 
feu faccumsan utpat aliquam velit ullutpatisi.

Volesed dunt lorpera estrud eugiam dolortio conse 
magnaTatie euguerosto dolestrud tat. Giamcommy 

nostio cortie feu feu feugiam quis nulpute minit at, 
sis nonsectem dolumsan henim zzriustie magnissi 
bla feugait, vel dit augue tat, velestrud diam, sit 
ipisciduis euisl dunt verilis alit in veril dipit lor 
si eu feugait nis auguero eugait, quisis nullum 
velit adiat nosto enim nullan exerius ciliquat. Am 
dolendrero od min etue dolorti onsequat. 

Podtitulek

Ut wisim dolent ilismodolore velendrem nonsequis 
nis nim iliquisit lummy nummodolore delis nullaor 
peratet vel digna facil iure vel ut adio do consequi 
exer sustrud diam illa autpatisis num dolorer ipsustie 
dipsuscil eum volorem nulputpat wismolo bortisi 
blaoreet dolobor sis acipismolor se tat wis accum do 
dolorerosto consequat aliquat lore conse magnim 
dolore duip ex estie moluptat, cor alit velisit praessim 
ipisim dunt vero odolore velisisit vullum in hent nos 
augait, con henim doloborem zzrilit ad molorerostie 
min ute moluptat eratie do digna ad delissi.

Erillamcommy nibh ea acilis nim dolum zzril 
estrud tio eummodi pismodiat, sequismod magnim 
veliqui eros er am, vent vero corpero consenit, 
consed dionum incilis etum dipisi tie digna adio 
consed minci bla core dolorer augiamet del dolor 
inibh et in henit augait lamet augiat, sisl delesen 
iscilis atet, consequip esto commy nulputat.

Tatis etue te consecte dolor sum iuscin hentodi 
pismodiat, sequismod magnim veliqui eros er 
am, vent vero corpero consenit, consed dionum 
incilis etum dipisi tie digna adio consed minci 
bla core dolorer augiamet del dolor inibh et 
in henit augait lamet augiat, sisl delesen iscilis 
atet, consequip esto commy nulputat.

Tatis etue te consecte dolor sum iuscin hent pratue 
etummol essequisl ullaortio delit praessed er sum 
zzrilit aci tio ea am velisim diamcor erillum vendipit 
atum do delis aciduip ea con ullandit iuscillut ipissi.

Sumsand ignisi et ilit prat adit in veliquatum enis 
augait lamcpraese dunt ver sum iurem nulland 
rerciliquat, sim ver suscipisi blaor aliquat. Ut augait ad 
tations enisit, sum esto conse vullan hendiamet at.

Lorpero ent ad eu feum nulla faccum dunt iriustis 
nullaore magniam, consectem zzriure consed eum 
aliquat adio odolobore dolorem eu faccum velit velisi 
tem am zzriure rcidunt illa ad er sendrer ostinim velisit 
adigna commy nim velit ex et ute modigna feugait 
lore faci blam, quat. Feugiam, consecte ex erillaor si.

Ud tismodiatue facillaorem nonse velismo dionsequis 
atie minis nullaore vel euip elexeros autpat at wis 
nos adiate conse tatummodo commy nulput adipisl 
esequat ionulput irit atet nullamcoreet ulluptat alit 
venit non ulputat praese dunt ver sum iurem nulland 
rerciliquat, sim ver suscipisi blaor aliquat. Ut augait ad 
tations enisit, sum esto conse vullan hendiamet at.

Nulla conse ming eu faccum zzrilit 
amcon ex eratummy nit praestrud 
ea feugue tatum acin ver sim 
zzrilis at illuptatue magnim dolore 
mincillam ilit adit acinit volor 
acil utatem quam dit dunt wisl 
utet incin ut nos aut dolobore tie 
dolessit am illa feugiamcon vent 
dolese volobor sumsandre tem

 bla feugait, vel dit augue tat, velestrud diam, 
sit ipisciduis euisl dunt verilis alit in veril dipit lor 
si eu feugait nis auguero eugait, quisis nullum 
velit adiat nosto enim nullan exerius ciliquat. Am 
dolendrero od min etue dolorti onsequat. 

Podtitulek

Ut wisim dolent ilismodolore velendrem nonsequis 
nis nim iliquisit lummy nummodolore delis nullaor 
peratet vel digna facil iure vel ut adio do consequi 
exer sustrud diam illa autpatisis num dolorer ipsustie 
dipsuscil eum volorem nulputpat wismolo bortisi 
blaoreet dolobor sis acipismolor se tat wis accum do 
dolorerosto consequat aliquat lore conse magnim 
dolore duip ex estie moluptat, cor alit velisit praessim 
ipisim dunt vero odolore velisisit vullum in hent nos 
augait, con henim doloborem zzrilit ad molorerostie 
min ute moluptat eratie do digna ad delissi.

Titulek 

Golf centres in outskirtsUt aut dolore 
diate veliquisci bla consequissi.

1010 20 20

¶
¶

¶

¶
¶

¶

2

5

4
3

6

10

10

10

10

9898 4

5.6  Tištěné materiály města – formát 230 × 265 mm PREZENTACE

Formát je využíván pro knihy a Metropolitan Magazine 
(viz 5.11). Na obálce se vždy pracuje se samostatnými !!! 
(viz 3.5–6). Tvorba tiskoviny se řídí uvedenými pravidly.
!!! mohou využít průhlednost, jiné efekty (stín, úkos 
apod.) nejsou dovoleny.

230x265-sablona.indd
230x265-sablona.pdf
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kAnceláŘ4.28 Děkovná karta

Děkovná karta je tištěna na speciální bílý papír Rives 
Design tak, aby vroubkování papíru bylo orientováno 
svisle. Kromě česko-anglické varianty je možné, při 
dodržení uvedených pravidel, vytvářet další jazykové 
mutace.

Statutární město Ostrava
s poděkováním za dobrou 
spolupráci

DěkuJeMe 
Líc děkovné karty
Karton: Rives Design, barva 00 bílá, 350 g/m2 (ofsetový tisk)  
nebo 250 g/m2 (digitální tisk)
Formát: 85×54 mm

Statutory City of Ostrava 
with thanks for good 
co-operation

tHAnkS 
Rub děkovné karty

dekujeme.indd
dekujeme_tisk.pdf

1   Gotham Bold 12 b,  
zarovnání vlevo,  
barva Ostrava tmavě modrá

2   Gotham Book 12/15 b,  
zarovnání vlevo,  
barva Ostrava tmavě modrá

3   Heslo, verzálky  
Gotham Black 20 b,  
barva Ostrava světle modrá; 
Vykřičníky, barva Ostrava tmavě 
modrá, výška 5 mm

1

2

3

4
4

4

4
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kAnceláŘ4.34 razítka

Razítka využívají rozměrovou řadu samobarvících 
razítek Trodat. Sazba se řídí uvedenými pravidly. Pokud 
jiný závazný předpis neurčuje jinak, je barva inkoustu 
modrá.

Magistrát města Ostravy
TOTO rOZHODnuTÍ SE STalO 
VYKOnaTElnýM DnEM

rozhodnutí
Formát: 40×23 mm, Trodat 5200
Modrý inkoust

nabytí právní moci
Formát: 39×39 mm, Trodat 4924
Modrý inkoust

Magistrát města Ostravy

TOTO rOZHODnuTÍ SE STalO 
VYKOnaTElnýM DnEM

TOTO rOZHODnuTÍ naBYlO 
PráVnÍ MOCI DnEM

Jmenovka
Formát: 49×9 mm, Trodat 4917
Modrý inkoust

Tit. Jméno Příjmení 1

Potvrzení podatelny s datem
Formát: 40×23 mm, Trodat 4750/4941/4760
Modrý inkoust

Magistrát města Ostravy

PODAtelnA 5

Statutární město Ostrava
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
Ič 00845 451 DIč CZ 00845 451

1

Označení se značkou, adresou 
a fakturačními údaji
Formát: 46×17 mm, Trodat 4912
Modrý inkoust

Statutární město Ostrava
magistrát

1

Označení se značkou
Formát: 46×17 mm, Trodat 4912
Modrý inkoust

Magistrát města Ostravy
Odbor ekonomického rozvoje

1

Označení s názvem odboru
Formát: 46×17 mm, Trodat 4912
Modrý inkoust

Označení se značkou a adresou
Formát: 46×17 mm, Trodat 4912
Modrý inkoust

Statutární město Ostrava
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

1

1

2

1 4

Označení obálek s názvem odboru 
a adresou.
Formát: 46×17 mm, Trodat 4912
Modrý inkoust

Magistrát města Ostravy
Odbor ekonomického rozvoje
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
1

2

2

Oprávněná osoba
Formát: 55×25 mm, Trodat 5200
Modrý inkoust

JMÉnO

FunKCE

Oprávněná úřední osoba

1   Gotham Book a Bold 9/10b,  
zarovnání vlevo

2   Gotham Book a Bold 7/10b,  
zarovnání vlevo

3   Verzálky Gotham Bold a Black 
5/6 b, zarovnání vlevo

4   Jednobarevné pozitivní 
provedení značky, výška 3,5 mm

5    Heslo, verzálky Gotham Black 
15 b, Vykřičníky, výška 3,7 mm 

tabulka archivu s datem
Formát: 59×39 mm, Trodat 5470
Modrý inkoust

Statutární město Ostrava
magistrát – odbor vnitřních věcí

DOšlO

Č.  J.

POČET 
lISTŮ

PřÍlOHY

ZPraCOV. Č.  DOPOr.

uKl. ZnaK

SK. Zn. /lH.

3

razitka.indd
razitka.pdf
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PrezentAce5.3  cD / DVD pracovní

Běžné disky mají 3 druhy výstupu: 1. potištěné médium 
se popisuje ručně a vkládá do běžné čiré plastové 
obálky; 2. nepotištěné nebo třetí stranou dodané 
médium se vkládá do běžné papírové obálky s potiskem; 
3. reprezentativní médium se vkládá do pevné 
kartonové obálky opatřené matným laminem.

DVD:

CD:

www.ostrava.cz

DVD:

www.ostrava.cz

potiskCD_tisk.pdf
potiskDVD_tisk.pdf
obalka_beznaCD_tisk.pdf
obalka_repreCD_tisk.pdf

M 1:2
Potištěné médium vložené do čiré plastové obálky na CD

M 1:2
Líc a rub papírové obálky s vloženým nepotištěným médiem
nentíraný ofsetový papír 100–150 g/m2, okénko s pauzákem, 
chlopeň s lepidlem
Formát: 125×125 mm

M 1:2
Líc a rub reprezentativní papírové obálky s vloženým 
potištěným médiem
matný křídový karton 300 g/m2

Formát: 125×125 mm
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kAnceláŘ4.29 Gratulační karta

Gratulační karty jsou tištěny na speciální bílý papír Rives 
Design tak, aby vroubkování papíru bylo orientováno 
svisle. Kromě základní varianty je možné, při dodržení 
uvedených pravidel, vytvářet karty s jinými hesly 
(například DĚKUJI). Takové karty mají rub potištěn 
barvou Ostrava tmavě modrá se značkou v barevném 
negativním provedení A.

Líc a rub gratulační karty
Karton: Rives Design, barva 00 bílá, 
350 g/m2 (ofsetový tisk)  
nebo 250 g/m2 (digitální tisk)¨
Formát: 210×99 mm

1    Heslo: verzálky Gotham 
Black 28 b, barva Ostrava 
světle modrá; Vykřičníky: 
barva Ostrava tmavě modrá, 
výška 7 mm

2   Barevné negativní provedení 
značky B, výška 7 mm; pozadí 
v barvě Ostrava světle modrá

gratuluji.indd
gratuluji_tisk.pdf
dekuji_tisk.pdf

GrAtuluJI1

2

7

7

7

7
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Magistrát města Ostrava 003

PrůVODce 
Statutární město Ostrava 007
magistrát

náVŠtěVA 

kAnceláŘ4.35 Identifikační karty

Identifikační čipové nebo magnetické karty mají tři 
druhy: 1. osobní karta (s fotografií, jménem a funkčním 
zařazením držitele); 2. funkční karta (karta s označením 
funkce nebo druhu držitele); 3. návštevnická karta 
(karta pro běžné návštěvníky). Karty se vyrábějí podle 
technologických možností daného systému.

Magistrát města Ostrava 002

VIP 

Statutární město Ostrava 001
magistrát

OrGAnIzátOr 

Líc osobní karty
Formát: 85×54 mm

Rub osobní karty
Formát: 85×54 mm

Líc i rub návštevnické karty
Barevná provedení:
Ostrava světle modrá
Ostrava oranžová
Ostrava červená
Ostrava zelená

Formát: 85×54 mm

Líc i rub funkční karty
Formát: 85×54 mm

osobni_karta.indd
funkcni _karta.indd
navstevnicka_karta.indd
osobni_karta.pdf
funkcni _karta.pdf
navstevnicka_karta.pdf

Statutární město Ostrava 006
magistrát

náVŠtěVA 

Statutární město Ostrava 005
magistrát

náVŠtěVA 

Statutární město Ostrava 004
magistrát

náVŠtěVA 

Statutární město Ostrava 000
magistrát

Příjmení
Jméno, Tit.
funkce / název odboru 
název oddělení

1   Gotham Bold 14/16 b,  
zarovnání vlevo, barva černá

2   Gotham Medium 8/12 b,  
zarovnání vlevo, barva černá

1

2

16

13

3 4
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PrezentAce5.4  cD / DVD prezentační

Prezentační disky mají vždy jedinečný potisk a vlastní 
obálku. V závislosti na nákladu se tisknou digitálně nebo 
ofsetem, obálka je opatřena matným laminem. Tvorba 
potisku disku a obálky se řídí uvedenými pravidly.

název

název 

Borper suscilis aliquat. 
Ut ute vel er iustrud tio 
ea corpercilis ero core 
et praesto er iusto dolor.

prez_CD.indd
obalka_prezCD.indd
prez_CD.pdf
obalka_prezCD.pdf

M 1:2
Verze titulní 
strany obálky – 
s názvem 
projektu,  
nebo s !!!
křídový karton 
300 g/m2, 
jednostranné 
matné lamino
Formát: 
125×125 mm

www.ostrava.cz

www.ostrava.cz

M 1:2
Verze zadní 
strany obálky – 
verze s !!! pouze 
pokud nejsou 
použity na titulní 
straně
křídový karton 
300 g/m2, 
jednostranné 
matné lamino
Formát: 
125×125 mm

M 1:2
vnitřní strany obálky s vloženým médiem
křídový karton 300 g/m2, jednostranné matné lamino
Formát: 250×125 mm

M 1:2
Potištěné médium, verze 1

M 1:2
Potištěné médium, verze 2

Obsah
Borper suscilis aliquat. Ut ute vel er iustrud tio ea corpercilis ero 
core et praesto er iusto doloreetum essi exer iusto do dolenisl 
el iliquamet ilis er adipsummy nim zzrit, velit at luptat. Duissim 
essecte con etumsan dionse feum venim in utat prat. Duisisl 
estio odolesed dolor at. Lutet numsandiat luptat.

 Lutet numsandiat luptat.

5 5

5

5
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PrezentAce5.9  Inzerce

Inzerce využívá paletu základních a doplňkových 
barev. Hlavní titulek je při vhodné příležitosti možné 
vytvořit jako heslo s !!! (viz 3.7). Tvorba inzerce se 
řídí uvedenými pravidly. Vyjma značky inzerát nemusí 
obsahovat všechny popsané prvky. V případě velmi 
úzkých nebo velmi širokých formátů platí stejné 
v rozkresu uvedené vzdálenosti mezi jednotlivými prvky 
i při jiném horizontálním/vertikálním řazení – jak je 
patrné v uvedených příkladech.

Hlavní  
titulek

www.ostrava.cz

Liuscidunt lorperilis am 
dionsecte molor alit adip 
exer autet iustrud tem 
velenim nonse velendrer 
iliquatie consectem vel.

Ostrava
má nové
logo
Ostrava při své prezentaci 
v České republice i v zahraničí až 
donedávna používala jako svou 
značku heraldický znak. Bílý kůň 
v modrém poli se však nikdy 
nestal symbolem, se kterým 
by si lidé automaticky Ostravu 
spojili. Navíc heraldický znak má 
sloužit k výjimečným a oficiálním 
příležitostem, a nikoliv 
k marketingovým účelům, jak 
tomu bylo doposud.

Proto vzniklo nové logo. Jeho 
podobu tvoří název Ostrava 
se třemi vykřičníky, které 
vyjadřují dynamiku, energii 
a také sebevědomí města a jeho 
obyvatel. Světlomodrá barva 
v základním provedení loga 
vychází z heraldické tradice a je 
doplněna tmavomodrou barvou 
pro akcentované vykřičníky. 
Grafické ztvárnění umožňuje 
i jiné barevné varianty.

Nové logo se také stává 
základním prvkem pro 
jednotný vizuální styl města, 
pro komunikaci s veřejností 
v Ostravě, České republice 
i v zahraničí. 

www.ostrava.cz

Ostrava má 
nové logo
www.ostrava.cz

liuscidunt 
lorperilis am 
dionsecte 
molor alit 
adip exer 
autet iust 
rudlad

Hlavní titulek

www.ostrava.cz

Podtitulek, dlouhý podtitulek

Liuscidunt lorperilis am 
dionsecte molor alit adip 
exer autet iustrud tem 
velenim nonse velendrer 
iliquatie consectem vel.

www.ostrava.cz

Podtitulek, 
dlouhý 
podtitulek

Hlavní 
dlouhý 
dlouhý
titulek Liuscidunt lorperilis am 

dionsecte molor alit adip 
exer autet iustrud tem 
velenim nonse velendrer 
iliquatie consectem vel.

Hlavní 
dlouhý  
titulek
Podtitulek, 
dlouhý, dlouhý,
podtitulek
Iquat. Na faccumsan hent velesecte duis 
dolore mod er adiam vullum dolobore 
dunt inim dunt vel ute doloreriure tat nibh 
et vullaorem nim dignibh eugiametum 
digna consenibh ea facipsummy nonsed 
do et utet, sustrud dio eum vullaore ea 
accum qui bla auguera estrud dolobor 
percipit veniam zzriurem quam zzrit nos 
nostrud min eniscidunt duisseq uissim 
veliqui smoless equamco nsenisisl iustisl 
exer ilit, commodo lobore tis elesto 
duis ea

www.ostrava.cz

Celostránkové inzeráty nebo CTL: 
s fotografií, textový

Úzké inzeráty: s fotografií, 
textový

Textový inzerát nebo billboard

Inzerát nebo billboard s fotografií
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kAnceláŘ4.21 Obálka obecná

Obálka pro běžnou korespondenci má předtištěnu 
značku v barevném pozitivním provedení. Odesílatel 
obálku označí příslušným razítkem (viz 4.34) do levého 
horního rohu pod značku.

Obálka DL před a po označení razítkem
Běžná bílá obálka
Formát: 220×110 mm

obalka_DL.indd
obalka_DL_tisk.pdf 

1   Barevné pozitivní provedení 
značky, výška 5 mm

2   Otisk razítka formátu 46×17 mm 
(Trodat 4912), inkoust modrý

Magistrát města Ostravy
Název odboru
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
4

1

2

7
7

Ostrava_A5-BB-Stn18.indd   48 23.04.18   18:13
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kAnceláŘ4.36 Jmenovky úřední

Jmenovky obsahují vedle označení města a značky 
jméno a funkci nositele, vytvářejí se pomocí šablony 
a tisknou na barevné kancelářské tiskárně.

Tit. Jméno Příjmení
funkce, název odboru nebo oddělení

Statutární město Ostrava
magistrát

jmenovka_uredni.indd
jmenovka_uredni.pdf

1   Gotham Medium 8/10 b,  
zarovnání vlevo, barva bílá

2   Gotham Bold 16/18 b,  
zarovnání vlevo, barva bílá

3   Gotham Medium 8/12 b,  
zarovnání vlevo, barva bílá

4   Barevné pozitivní provedení značky, 
výška 5 mm

Líc úřední jmenovky v pouzdře s klipsem
Formát: 90×54 mm

Tit. Jméno Příjmení
funkce, název odboru nebo oddělení

Statutární město Ostrava
magistrát

1

2

3

4

Tit. Jméno Příjmení
funkce, název odboru nebo oddělení

Statutární město Ostrava
Uřad městského obvodu název

4

4 4

26,5
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PrezentAce5.5  tištěné materiály města – formáty a obálky

turistický průvodce 
Ostravou a okolím

Jeden den
v Ostravě

centrum

Mini
map

technické 
památky

kultura
Divadla
koncerty
Galerie
kinaHistorické památky

Moderní dominanty

Architektura

Ostravou a okolím
na kole a bruslích

cyklocesty Sport
Fotbal
Hokej
koupaliště

Jsem
 I am

nej
 Best
Beste

Why???

Město
Ostrava

1 : 100 000

Minimap

radvanice
a Bartovice

Poruba

Polanka 
nad Odrou

Hotely
Hostely
ubytovny
Apartmány

ubytování
tramvaje
Autobusy
trolejbusy
Vlaky

Doprava

OStrAVA
MetrOPOlItAn
MAGAzIne

Tištěné materiály se podle svého obsahu rozdělují  
do 5 různých formátů. Uvedené rozdělení je závazné.

230 × 265 mm
•  Metropolitan Magazine
•  Knižní publikace ve tvrdých deskách

210 × 265 mm
• Image brožury V1 a V2
• Výroční zpráva

105 × 160 mm
•  Podrobnejší letáky nebo brožurky  

s praktickými informacemi
•  Skládací mapa města nebo okolí

55 × 80 mm / 80 × 55 mm
•  Miniaturní rozkládací mapa centra města 

nebo městkých částí 
• Miniaturní brožurky

105 × 210 mm
•  Obecné letáky DL určené  

do standardizovaných stojanů
• Turistický průvodce (kniha)

Doprava
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PrezentAce5.11  Městská periodika

Městská periodika využívají všech vhodných prvků 
vizuálního stylu. Všechny uvedené příklady jsou pouze 
ilustrační. Závazné pravidla pro tvorbu periodik jsou 
uvedeny v příslušné dokumentaci.

OStrAVA
MetrOPOlItAn
MAGAzIne

OStrAVA
MetrOPOlItAn
MAGAzIne

UVNITŘ ČÍSLA
2 Menší titulek k vedlejšímu článku
3 San ut ut nos ad estrud euguer aut
4 Luptatem quam quam, summy nos
7 Adignibh exerit nos elenit lam
11  Sed el eugueril dolorerat, commodo
12 Luptatem quam quam, summy nos
14 Lobore del ullam dio ex ex eugiamet
16 Sum iriureet, quametue mod

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  LEDEN 2009 / ČÍSLO 52

 Ostravská
radnice

Menší titulek 
k článku

Trochu větší nový
titulek k článku

Cillaorting ex ea faciliquatis nul-
luptatue magna facipit velit adio 
ex estiscillam dolorpe riliquate 
ming endignim iure tat. Nisl in 
volore coreetue dolore consendit 
verit amet nosto commy nis alis ea 
faciliquam endrem verat, vent wisl 
ipis dolore tem ipit luptat dolutpat 
ullan ullaore feugait ea con henit 
laor ip et nibh erci tin vullum vel 
utpatem nullut at. Dui blandre 
vullan ut aliquis amet iriustie 
magnit vendip eliscidunt ulput vel 
iniriustie nci blam, vendipsusto 
dolobor ilit dolum ipit nis acil irit 
velisl illam, consecte magna feum 
quamet, velestrud eu facilit nissit 
nonsequis at, voluptat. Oborer si.
 Jméno Příjmení

Cillaorting ex ea faciliquatis nullupta-
tue magna facipit velit adio ex estiscil-
lam dolorpe riliquate ming endignim 
iure tat. Nisl in volore coreetue dolore 
consendit verit amet nosto commy nis 
alis ea faciliquam endrem verat, vent 
wisl ipis dolore tem ipit luptat dolut-
pat ullan ullaore feugait ea con henit 
laor ip et nibh erci tin vullum vel ut-
patem nullut at. Dui blandre vullan 
ut aliquis amet iriustie magnit ven-
dip eliscidunt ulput vel incillu ptatie 
magnibh ea faci ea faciduiscin utatem 
zzrit wis delit prat lumsandre magna 
con volobore magniam consequam 
dolobor

Susto el ulla am num eraestrud 
dunt am in vercipit, sumsan utet exe-
raestrud dolorti onsecte magnibh eu-
gait laore exeraessent inci blam, ven-
dipsusto dolobor ilit dolum ipit nis 
acil irit velisl illam, consecte magna 
feum quamet, velestrud eu facilit nis-
sit nonsequis at, voluptat. Oborer si.

Ullaor suscing et, quat ip euisis eum 
ing ea consecte dolore diat ad tat lor 
alisi.Ibh euipit ad dolorer cipsum ve-
lestrud tis accummy nim iriure eugait 

verit lorperos digna consecte eu fac-
cum ip elis esectem vullan el dolore 
mod dolesenit nulpeugait verit lorpe-
ros digna consecte eu faccum ip elis 
esectem vullan el dolore mod dolese-
nit nulputat, conulla feu feugue facin 
verat augue commy numnibh eugia-
tum do ex ero odit lutpat.

Uptat. Ut loboreet nostrud duis dig-
nit am, quat praesenit am elent loreril 
dolore digna commy nit aliquatum in 
ulput wis amconse tis niscincipit ipsu-
scil ercipisim inibh ea Cillaorting ex ea 
faciliquatis nulluptatue magna facipit 
velit adio ex estiscillam dolorpe rili-
quate ming endignim iure tat. Nisl in 
volore coreetue dolore consendit verit 
amet nosto comdolutpat ullan ullaore 
feugait ea con henit laor ip et nibh erci 
tin vullum vel utpatem nullut at. Dui 
blandre vullan ut amet iriustie magnit 
vendip eliscidunt ulput.

Vel incillu ptatie magnibh ea faci ea 
faciduiscin utatem zzrit wis delit prat 
lumsandre magna con volobore mag-
niam condunt am in vercipit, sumsan 
utet exeraestrud dolorti onsecte mag-
nibh eugait laore exeraessent inissit 

nonsequis at, voluptat. Oborer si.
Ullaor suscing et, quat ip euisis eum 

ing ea consecte dolore diat ad tat lor 
alisi.Ibh euipit ad dolorer cipsum iriu-
re eugait verit lorperos digna consecte 
eu faccum ip elis esectemEquam ve-
rat volore velit landip enisit alit illao-
reet adionsequat prat landre magnim 
quipsummy nostio eu facin henis am 
nibh ex er am zzrilla feuis dit nonse-
qu ametumsan hendre eugait augait 
aliquat ip esse min et lut lum vullan-
digna feugait nonsequat. Lendre dit, 
conullutpat, velenit pratuercinim au-
gue veniam, quipisisi exercipis adiam, 
sim zzriliqui tat augiam quat, quisism 
odolenim quat. Andipsum am volo-
rem zzrit aliquis euguer sum niam irit 
wissim dolore vel iusciduipisl incilis 
modiatuer sit nisl diam, susci tis del 
exeraes sendipit in ullaore dit dolo-
borper sim zzriliquis nullumsan utpat 
alis amconsed magnism odignisi.

Te dolobortie magnis alit luptat vo-
lortie dolore dolorerit aliquatie ercing 
et irit luptat nulpute feu facin eugia-
tem qui blaore tis nos nim nonsecte 
 Jméno Příjmení

Další menší 
titulek k článku
Cillaorting ex ea faciliquatis nullupta-
tue magna facipit velit adio ex estis-
cillam dolorpe riliquat luptat dolutpat 
ule ming endignim iure tat. Nisl in 
volore coreetue dolore consendit ve-
rit amet nosto commy nis alis ea fa-
ciliquam endrem verat, vent wisl ipis 
dolore tem ipit luptat dolutpat ullan 
ullaore feugait ea con henit laor ip 
et nibh erci tin vullum vel utp luptat 
dolutpat ulatem nullut at. Dui blandr 
luptat dolutpat ule vullan ut aliquis 
amet iriustie magnit vendip elisci-
dunt ulput vel incillu ptatie magnibh 
ea faci ea faciduiscin utatem zzrit wis 
delit prat lumsandre magna. (skr)

Num zzriusc incillan vel ut 
nulputpat iriecte magna facil 
eugait utem augait inciliqui te 
vero erillaoreet, quate ecte

M 1:3
Ostrava Metropolitan Magazine
V záhlaví jsou umístěny samsotatné vykřičníky
Používá se paleta základních a doplňkových barev města.
Pro sazbu se používá zákaldní písmo města Gotham.
Formát: 230×265 mm

M 1:3 
Ostravská radnice
Název titulu je vytvořen pomocí hesla s !!!
Používá se paleta základních barev města. 
Pro sazbu se používá základní písmo města Gotham 
a doplňkové písmo Georgia.
Formát: Tabloid

metropolitan-sablona.indd
radnice-sablona.indd
metropolitan-sablona.pdf
radnice-sablona.pdf
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PrezentAce5.15  Fotostěna

Fotostěna je složena z dlaždic Rastru značky a webové 
adresy. Velikost rastru závisí na pohledové vzdálenosti.

rastr_znackawww.eps
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PrezentAce5.1  Prezentační desky

Prezentační desky se tisknou na matný křídový papír, 
z vnější strany jsou opatřeny matným laminem. Ve 
spodní chlopni je výsek na vizitku formátu 85×54 mm. 
Síla hřbetu je 5 mm.

deskyA4_tisk.pdf
raznice_tisk.pdf

Tit. Jméno Příjmení
název odboru
název oddělení

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
T +420 599 000 000 F +420 599 000 000 
M +420 000 000 000 
E dlouheprijmeni@ostrava.cz 
W www.ostrava.cz

www.ostrava.cz

M 1:4
Přední strana desek po složení
Materiál: matný křídový karton 300 g/m2, 
jednostranné matné lamino
Formát: 215×303 mm

M 1:4
Zadní strana desek po složení

M 1:4
Vnitřní strana desek s vloženou vizitkou a bez ní

www.ostrava.cz
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Nulla conse ming eu faccum zzrilit amcon ex eratummy nit 
praestrud ea feugue tatum acin ver sim zzrilis at illuptatue 
magnim dolore mincillam ilit adit acinit volor acil utatem 
quam dit dunt wisl utet incin ut nos aut dolobore tie 
dolessit am illa feugiamcon vent dolese volobor sumsandre 
tem dunt loreet laor sum duismod olorper aessit incilla 
orperos nonumsandre dionulla facillaor si tat velissecte 
velisse ctetuer ostrud diam nulla commolut lor augait ad 
et non vullaor ercilla oreetue magna feuis et wis alisi.

Guercing eliquat. Henisisl ut init nonum nonulput 
utetuero cortissequat acipsus cilisit lorem aciliquisci tincili 
smolorper in utpat. Ut praessim zzriure modigna augiate 
facillu tatiscing enim inis nulput illummy nonsed dolum in 
henis eu feu faccumsan utpat aliquam velit ullutpatisi.

Volesed dunt lorpera estrud eugiam dolortio conse 
magnaTatie euguerosto dolestrud tat. Giamcommy nostio 

cortie feu feu feugiam quis nulpute minit at, sis nonsectem 
dolumsan henim zzriustie magnissi bla feugait, vel dit augue 
tat, velestrud diam, sit ipisciduis euisl dunt verilis alit in veril 
dipit lor si eu feugait nis auguero eugait, quisis nullum

Nulla conse ming eu faccum zzrilit amcon ex eratummy 
nit praestrud ea feugue tatum acin ver sim zzrilis at 
illuptatue magnim dolore mincillam ilit adit acinit 
volor acil utatem quam dit dunt wisl utet incin ut nos 
aut dolobore tie dolessit am illa feugiamcon vent 
dolese volobor sumsandre tem dunt loreet laor sum 
duismod olorper aessit incilla orperos nonumsandre 
dionulla facillaor si tat velissecte velisse ctetuer 
ostrud diam nulla commolut lor augait ad et non 
vullaor ercilla oreetue magna feuis et wis alisi.
Guercing eliquat. Henisisl ut init nonum nonulput 
utetuero cortissequat acipsus cilisit lorem 
aciliquisci tincili smolorper in utpat. Ut praessim 
zzriure modigna augiate facillu tatiscing enim 
inis nulput illummy nonsed dolum in henis eu 
feu faccumsan utpat aliquam velit ullutpatisi.
Volesed dunt lorpera estrud eugiam dolortio conse 
magnaTatie euguerosto dolestrud tat. Giamcommy 
nostio cortie feu feu feugiam quis nulpute minit at, 
sis nonsectem dolumsan henim zzriustie magnissi 
bla feugait, vel dit augue tat, velestrud diam, sit 
ipisciduis euisl dunt verilis alit in veril dipit lor si 
eu feugait nis auguero eugait, quisis nullum

titulek  title 

Golfová centra v okolí
Golf centres in outskirts

Poodří
Odra River Valley

Park...

Komenského sady
J. A. Komensky Gardens

Nulla conse ming eu faccum zzrilit amcon ex eratummy nit 
praestrud ea feugue tatum acin ver sim zzrilis at illuptatue 
magnim dolore mincillam ilit adit acinit volor acil utatem 
quam dit dunt wisl utet incin ut nos aut dolobore tie 
dolessit am illa feugiamcon vent dolese volobor sumsandre 
tem dunt loreet laor sum duismod olorper aessit incilla 
orperos nonumsandre dionulla facillaor si tat velissecte 
velisse ctetuer ostrud diam nulla commolut lor augait ad 
et non vullaor ercilla oreetue magna feuis et wis alisi.

Guercing eliquat. Henisisl ut init nonum nonulput 
utetuero cortissequat acipsus cilisit lorem aciliquisci tincili 
smolorper in utpat. Ut praessim zzriure modigna augiate 
facillu tatiscing enim inis nulput illummy nonsed dolum in 
henis eu feu faccumsan utpat aliquam velit ullutpatisi.

Volesed dunt lorpera estrud eugiam dolortio conse 
magnaTatie euguerosto dolestrud tat. Giamcommy nostio 

cortie feu feu feugiam quis nulpute minit at, sis nonsectem 
dolumsan henim zzriustie magnissi bla feugait, vel dit augue 
tat, velestrud diam, sit ipisciduis euisl dunt verilis alit in veril 
dipit lor si eu feugait nis auguero eugait, quisis nullum

Nulla conse ming eu faccum zzrilit amcon ex eratummy 
nit praestrud ea feugue tatum acin ver sim zzrilis at 
illuptatue magnim dolore mincillam ilit adit acinit 
volor acil utatem quam dit dunt wisl utet incin ut nos 
aut dolobore tie dolessit am illa feugiamcon vent 
dolese volobor sumsandre tem dunt loreet laor sum 
duismod olorper aessit incilla orperos nonumsandre 
dionulla facillaor si tat velissecte velisse ctetuer 
ostrud diam nulla commolut lor augait ad et non 
vullaor ercilla oreetue magna feuis et wis alisi.
Guercing eliquat. Henisisl ut init nonum nonulput 
utetuero cortissequat acipsus cilisit lorem 
aciliquisci tincili smolorper in utpat. Ut praessim 
zzriure modigna augiate facillu tatiscing enim 
inis nulput illummy nonsed dolum in henis eu 
feu faccumsan utpat aliquam velit ullutpatisi.
Volesed dunt lorpera estrud eugiam dolortio conse 
magnaTatie euguerosto dolestrud tat. Giamcommy 
nostio cortie feu feu feugiam quis nulpute minit at, 
sis nonsectem dolumsan henim zzriustie magnissi 
bla feugait, vel dit augue tat, velestrud diam, sit 
ipisciduis euisl dunt verilis alit in veril dipit lor si 
eu feugait nis auguero eugait, quisis nullum

titulek  title 

Golfová centra v okolí
Golf centres in outskirts

Poodří
Odra River Valley

Park...

Komenského sady
J. A. Komensky Gardens

Golf centres in outskirtsUt aut dolore diate veliquisci bla consequissi.

Nulla conse ming eu faccum zzrilit amcon ex eratummy 
nit praestrud ea feugue tatum acin ver sim zzrilis at 
illuptatue magnim dolore mincillam ilit adit acinit 
volor acil utatem quam dit dunt wisl utet incin ut nos 
aut dolobore tie dolessit am illa feugiamcon vent 
dolese volobor sumsandre tem dunt loreet laor sum 
duismod olorper aessit incilla orperos nonumsandre 
dionulla facillaor si tat velissecte velisse ctetuer 
ostrud diam nulla commolut lor augait ad et non 
vullaor ercilla oreetue magna feuis et wis alisi.

Guercing eliquat. Henisisl ut init nonum nonulput 
utetuero cortissequat acipsus cilisit lorem 
aciliquisci tincili smolorper in utpat. Ut praessim 
zzriure modigna augiate facillu tatiscing enim 
inis nulput illummy nonsed dolum in henis eu 
feu faccumsan utpat aliquam velit ullutpatisi.

Volesed dunt lorpera estrud eugiam dolortio conse 
magnaTatie euguerosto dolestrud tat. Giamcommy 

nostio cortie feu feu feugiam quis nulpute minit at, 
sis nonsectem dolumsan henim zzriustie magnissi 
bla feugait, vel dit augue tat, velestrud diam, sit 
ipisciduis euisl dunt verilis alit in veril dipit lor 
si eu feugait nis auguero eugait, quisis nullum 
velit adiat nosto enim nullan exerius ciliquat. Am 
dolendrero od min etue dolorti onsequat. 

Podtitulek

Ut wisim dolent ilismodolore velendrem nonsequis 
nis nim iliquisit lummy nummodolore delis nullaor 
peratet vel digna facil iure vel ut adio do consequi 
exer sustrud diam illa autpatisis num dolorer ipsustie 
dipsuscil eum volorem nulputpat wismolo bortisi 
blaoreet dolobor sis acipismolor se tat wis accum do 
dolorerosto consequat aliquat lore conse magnim 
dolore duip ex estie moluptat, cor alit velisit praessim 
ipisim dunt vero odolore velisisit vullum in hent nos 
augait, con henim doloborem zzrilit ad molorerostie 
min ute moluptat eratie do digna ad delissi.

Erillamcommy nibh ea acilis nim dolum zzril 
estrud tio eummodi pismodiat, sequismod magnim 
veliqui eros er am, vent vero corpero consenit, 
consed dionum incilis etum dipisi tie digna adio 
consed minci bla core dolorer augiamet del dolor 
inibh et in henit augait lamet augiat, sisl delesen 
iscilis atet, consequip esto commy nulputat.

Tatis etue te consecte dolor sum iuscin hentodi 
pismodiat, sequismod magnim veliqui eros er 
am, vent vero corpero consenit, consed dionum 
incilis etum dipisi tie digna adio consed minci 
bla core dolorer augiamet del dolor inibh et 
in henit augait lamet augiat, sisl delesen iscilis 
atet, consequip esto commy nulputat.

Tatis etue te consecte dolor sum iuscin hent pratue 
etummol essequisl ullaortio delit praessed er sum 
zzrilit aci tio ea am velisim diamcor erillum vendipit 
atum do delis aciduip ea con ullandit iuscillut ipissi.

Sumsand ignisi et ilit prat adit in veliquatum enis 
augait lamcpraese dunt ver sum iurem nulland 
rerciliquat, sim ver suscipisi blaor aliquat. Ut augait ad 
tations enisit, sum esto conse vullan hendiamet at.

Lorpero ent ad eu feum nulla faccum dunt iriustis 
nullaore magniam, consectem zzriure consed eum 
aliquat adio odolobore dolorem eu faccum velit velisi 
tem am zzriure rcidunt illa ad er sendrer ostinim velisit 
adigna commy nim velit ex et ute modigna feugait 
lore faci blam, quat. Feugiam, consecte ex erillaor si.

Ud tismodiatue facillaorem nonse velismo dionsequis 
atie minis nullaore vel euip elexeros autpat at wis 
nos adiate conse tatummodo commy nulput adipisl 
esequat ionulput irit atet nullamcoreet ulluptat alit 
venit non ulputat praese dunt ver sum iurem nulland 
rerciliquat, sim ver suscipisi blaor aliquat. Ut augait ad 
tations enisit, sum esto conse vullan hendiamet at.

Nulla conse ming eu faccum zzrilit 
amcon ex eratummy nit praestrud 
ea feugue tatum acin ver sim 
zzrilis at illuptatue magnim dolore 
mincillam ilit adit acinit volor 
acil utatem quam dit dunt wisl 
utet incin ut nos aut dolobore tie 
dolessit am illa feugiamcon vent 
dolese volobor sumsandre tem

 bla feugait, vel dit augue tat, velestrud diam, 
sit ipisciduis euisl dunt verilis alit in veril dipit lor 
si eu feugait nis auguero eugait, quisis nullum 
velit adiat nosto enim nullan exerius ciliquat. Am 
dolendrero od min etue dolorti onsequat. 

Podtitulek

Ut wisim dolent ilismodolore velendrem nonsequis 
nis nim iliquisit lummy nummodolore delis nullaor 
peratet vel digna facil iure vel ut adio do consequi 
exer sustrud diam illa autpatisis num dolorer ipsustie 
dipsuscil eum volorem nulputpat wismolo bortisi 
blaoreet dolobor sis acipismolor se tat wis accum do 
dolorerosto consequat aliquat lore conse magnim 
dolore duip ex estie moluptat, cor alit velisit praessim 
ipisim dunt vero odolore velisisit vullum in hent nos 
augait, con henim doloborem zzrilit ad molorerostie 
min ute moluptat eratie do digna ad delissi.

titulek 

Golf centres in outskirtsUt aut dolore 
diate veliquisci bla consequissi.

Nulla conse ming eu faccum zzrilit amcon ex eratummy 
nit praestrud ea feugue tatum acin ver sim zzrilis at 
illuptatue magnim dolore mincillam ilit adit acinit 
volor acil utatem quam dit dunt wisl utet incin ut nos 
aut dolobore tie dolessit am illa feugiamcon vent 
dolese volobor sumsandre tem dunt loreet laor sum 
duismod olorper aessit incilla orperos nonumsandre 
dionulla facillaor si tat velissecte velisse ctetuer 
ostrud diam nulla commolut lor augait ad et non 
vullaor ercilla oreetue magna feuis et wis alisi.

Guercing eliquat. Henisisl ut init nonum nonulput 
utetuero cortissequat acipsus cilisit lorem 
aciliquisci tincili smolorper in utpat. Ut praessim 
zzriure modigna augiate facillu tatiscing enim 
inis nulput illummy nonsed dolum in henis eu 
feu faccumsan utpat aliquam velit ullutpatisi.

Volesed dunt lorpera estrud eugiam dolortio conse 
magnaTatie euguerosto dolestrud tat. Giamcommy 

nostio cortie feu feu feugiam quis nulpute minit at, 
sis nonsectem dolumsan henim zzriustie magnissi 
bla feugait, vel dit augue tat, velestrud diam, sit 
ipisciduis euisl dunt verilis alit in veril dipit lor 
si eu feugait nis auguero eugait, quisis nullum 
velit adiat nosto enim nullan exerius ciliquat. Am 
dolendrero od min etue dolorti onsequat. 

Podtitulek delší na dva řádky, 
delší na dva řádky

Ut wisim dolent ilismodolore velendrem nonsequis 
nis nim iliquisit lummy nummodolore delis nullaor 
peratet vel digna facil iure vel ut adio do consequi 
exer sustrud diam illa autpatisis num dolorer ipsustie 
dipsuscil eum volorem nulputpat wismolo bortisi 
blaoreet dolobor sis acipismolor se tat wis accum do 
dolorerosto consequat aliquat lore conse magnim 
dolore duip ex estie moluptat, cor alit velisit praessim 
ipisim dunt vero odolore velisisit vullum in hent nos 
augait, con henim doloborem zzrilit ad molorerostie 
min ute moluptat eratie do digna ad delissi.

Erillamcommy nibh ea acilis nim dolum zzril 
estrud tio eummodi pismodiat, sequismod magnim 
veliqui eros er am, vent vero corpero consenit, 
consed dionum incilis etum dipisi tie digna adio 
consed minci bla core dolorer augiamet del dolor 
inibh et in henit augait lamet augiat, sisl delesen 
iscilis atet, consequip esto commy nulputat.

Tatis etue te consecte dolor sum iuscin hentodi 
pismodiat, sequismod magnim veliqui eros er 
am, vent vero corpero consenit, consed dionum 
incilis etum dipisi tie digna adio consed minci 
bla core dolorer augiamet del dolor inibh et 
in henit augait lamet augiat, sisl delesen iscilis 
atet, consequip esto commy nulputat.

Tatis etue te consecte dolor sum iuscin hent pratue 
etummol essequisl ullaortio delit praessed er sum 
zzrilit aci tio ea am velisim diamcor erillum vendipit 
atum do delis aciduip ea con ullandit iuscillut ipissi.

Sumsand ignisi et ilit prat adit in veliquatum 
enis augait lamcommy nullaortie consectet do 
el utpat prat. Alis dolor sim iliqui tat iurercilit 
vullaoreet vullandrem dolore magnim quam ilisis 
doloboreet aut la fe vullupt atuerci tet ver auguerci 
blandrero exerciduis nulla cortin ut utpat. Dui 
exer sum velis adip eugiamc onsequat nim eui erit 
eummolore eugiat. Ad mincill aorpercidunt wissi.

Podtitulek

Exeros autpat at wis nos adiate conse tatummodo 
commy nulput adipisl esequat ionulput irit atet 
nullamcoreet ulluptat alit venit non ulputat 
praese dunt ver sum iurem nulland rerciliquat, sim 
ver suscipisi blaor aliquat. Ut augait ad tations 
enisit, sum esto conse vullan hendiamet at.

Lorpero ent ad eu feum nulla faccum dunt iriustis 

Komenského sady
J. A. Komensky Gardens

Golf centres in outskirtsUt aut dolore 
diate veliquisci bla consequissi.

titulek 

Nulla conse ming eu faccum zzrilit amcon ex eratummy 
nit praestrud ea feugue tatum acin ver sim zzrilis at 
illuptatue magnim dolore mincillam ilit adit acinit 
volor acil utatem quam dit dunt wisl utet incin ut nos 
aut dolobore tie dolessit am illa feugiamcon vent 
dolese volobor sumsandre tem dunt loreet laor sum 
duismod olorper aessit incilla orperos nonumsandre 
dionulla facillaor si tat velissecte velisse ctetuer 
ostrud diam nulla commolut lor augait ad et non 
vullaor ercilla oreetue magna feuis et wis alisi.

Guercing eliquat. Henisisl ut init nonum nonulput 
utetuero cortissequat acipsus cilisit lorem 
aciliquisci tincili smolorper in utpat. Ut praessim 
zzriure modigna augiate facillu tatiscing enim 
inis nulput illummy nonsed dolum in henis eu 
feu faccumsan utpat aliquam velit ullutpatisi.

Volesed dunt lorpera estrud eugiam dolortio conse 
magnaTatie euguerosto dolestrud tat. Giamcommy 

nostio cortie feu feu feugiam quis nulpute minit at, 
sis nonsectem dolumsan henim zzriustie magnissi 
bla feugait, vel dit augue tat, velestrud diam, sit 
ipisciduis euisl dunt verilis alit in veril dipit lor 
si eu feugait nis auguero eugait, quisis nullum 
velit adiat nosto enim nullan exerius ciliquat. Am 
dolendrero od min etue dolorti onsequat. 

Podtitulek delší na dva řádky, 
delší na dva řádky

Ut wisim dolent ilismodolore velendrem nonsequis 
nis nim iliquisit lummy nummodolore delis nullaor 
peratet vel digna facil iure vel ut adio do consequi 
exer sustrud diam illa autpatisis num dolorer ipsustie 
dipsuscil eum volorem nulputpat wismolo bortisi 
blaoreet dolobor sis acipismolor se tat wis accum do 
dolorerosto consequat aliquat lore conse magnim 
dolore duip ex estie moluptat, cor alit velisit praessim 
ipisim dunt vero odolore velisisit vullum in hent nos 
augait, con henim doloborem zzrilit ad molorerostie 
min ute moluptat eratie do digna ad delissi.

Erillamcommy nibh ea acilis nim dolum zzril 
estrud tio eummodi pismodiat, sequismod magnim 
veliqui eros er am, vent vero corpero consenit, 
consed dionum incilis etum dipisi tie digna adio 
consed minci bla core dolorer augiamet del dolor 
inibh et in henit augait lamet augiat, sisl delesen 
iscilis atet, consequip esto commy nulputat.

Tatis etue te consecte dolor sum iuscin hentodi 
pismodiat, sequismod magnim veliqui eros er 
am, vent vero corpero consenit, consed dionum 
incilis etum dipisi tie digna adio consed minci 
bla core dolorer augiamet del dolor inibh et 
in henit augait lamet augiat, sisl delesen iscilis 
atet, consequip esto commy nulputat.

Tatis etue te consecte dolor sum iuscin hent pratue 
etummol essequisl ullaortio delit praessed er sum 
zzrilit aci tio ea am velisim diamcor erillum vendipit 
atum do delis aciduip ea con ullandit iuscillut ipissi.

Sumsand ignisi et ilit prat adit in veliquatum 
enis augait lamcommy nullaortie consectet do 
el utpat prat. Alis dolor sim iliqui tat iurercilit 
vullaoreet vullandrem dolore magnim quam ilisis 
doloboreet aut la fe vullupt atuerci tet ver auguerci 
blandrero exerciduis nulla cortin ut utpat. Dui 
exer sum velis adip eugiamc onsequat nim eui erit 
eummolore eugiat. Ad mincill aorpercidunt wissi.

Podtitulek

Exeros autpat at wis nos adiate conse tatummodo 
commy nulput adipisl esequat ionulput irit atet 
nullamcoreet ulluptat alit venit non ulputat 
praese dunt ver sum iurem nulland rerciliquat, sim 
ver suscipisi blaor aliquat. Ut augait ad tations 
enisit, sum esto conse vullan hendiamet at.

Lorpero ent ad eu feum nulla faccum dunt iriustis 

Komenského sady
J. A. Komensky Gardens

Golf centres in outskirtsUt aut dolore 
diate veliquisci bla consequissi.

titulek 

Golf centres in outskirtsUt aut dolore diate veliquisci bla consequissi.

Nulla conse ming eu faccum zzrilit amcon ex eratummy 
nit praestrud ea feugue tatum acin ver sim zzrilis at 
illuptatue magnim dolore mincillam ilit adit acinit 
volor acil utatem quam dit dunt wisl utet incin ut nos 
aut dolobore tie dolessit am illa feugiamcon vent 
dolese volobor sumsandre tem dunt loreet laor sum 
duismod olorper aessit incilla orperos nonumsandre 
dionulla facillaor si tat velissecte velisse ctetuer 
ostrud diam nulla commolut lor augait ad et non 
vullaor ercilla oreetue magna feuis et wis alisi.

Guercing eliquat. Henisisl ut init nonum nonulput 
utetuero cortissequat acipsus cilisit lorem 
aciliquisci tincili smolorper in utpat. Ut praessim 
zzriure modigna augiate facillu tatiscing enim 
inis nulput illummy nonsed dolum in henis eu 
feu faccumsan utpat aliquam velit ullutpatisi.

Volesed dunt lorpera estrud eugiam dolortio conse 
magnaTatie euguerosto dolestrud tat. Giamcommy 

nostio cortie feu feu feugiam quis nulpute minit at, 
sis nonsectem dolumsan henim zzriustie magnissi 
bla feugait, vel dit augue tat, velestrud diam, sit 
ipisciduis euisl dunt verilis alit in veril dipit lor 
si eu feugait nis auguero eugait, quisis nullum 
velit adiat nosto enim nullan exerius ciliquat. Am 
dolendrero od min etue dolorti onsequat. 

Podtitulek

Ut wisim dolent ilismodolore velendrem nonsequis 
nis nim iliquisit lummy nummodolore delis nullaor 
peratet vel digna facil iure vel ut adio do consequi 
exer sustrud diam illa autpatisis num dolorer ipsustie 
dipsuscil eum volorem nulputpat wismolo bortisi 
blaoreet dolobor sis acipismolor se tat wis accum do 
dolorerosto consequat aliquat lore conse magnim 
dolore duip ex estie moluptat, cor alit velisit praessim 
ipisim dunt vero odolore velisisit vullum in hent nos 
augait, con henim doloborem zzrilit ad molorerostie 
min ute moluptat eratie do digna ad delissi.

Erillamcommy nibh ea acilis nim dolum zzril 
estrud tio eummodi pismodiat, sequismod magnim 
veliqui eros er am, vent vero corpero consenit, 
consed dionum incilis etum dipisi tie digna adio 
consed minci bla core dolorer augiamet del dolor 
inibh et in henit augait lamet augiat, sisl delesen 
iscilis atet, consequip esto commy nulputat.

Tatis etue te consecte dolor sum iuscin hentodi 
pismodiat, sequismod magnim veliqui eros er 
am, vent vero corpero consenit, consed dionum 
incilis etum dipisi tie digna adio consed minci 
bla core dolorer augiamet del dolor inibh et 
in henit augait lamet augiat, sisl delesen iscilis 
atet, consequip esto commy nulputat.

Tatis etue te consecte dolor sum iuscin hent pratue 
etummol essequisl ullaortio delit praessed er sum 
zzrilit aci tio ea am velisim diamcor erillum vendipit 
atum do delis aciduip ea con ullandit iuscillut ipissi.

Sumsand ignisi et ilit prat adit in veliquatum enis 
augait lamcpraese dunt ver sum iurem nulland 
rerciliquat, sim ver suscipisi blaor aliquat. Ut augait ad 
tations enisit, sum esto conse vullan hendiamet at.

Lorpero ent ad eu feum nulla faccum dunt iriustis 
nullaore magniam, consectem zzriure consed eum 
aliquat adio odolobore dolorem eu faccum velit velisi 
tem am zzriure rcidunt illa ad er sendrer ostinim velisit 
adigna commy nim velit ex et ute modigna feugait 
lore faci blam, quat. Feugiam, consecte ex erillaor si.

Ud tismodiatue facillaorem nonse velismo dionsequis 
atie minis nullaore vel euip elexeros autpat at wis 
nos adiate conse tatummodo commy nulput adipisl 
esequat ionulput irit atet nullamcoreet ulluptat alit 
venit non ulputat praese dunt ver sum iurem nulland 
rerciliquat, sim ver suscipisi blaor aliquat. Ut augait ad 
tations enisit, sum esto conse vullan hendiamet at.

Nulla conse ming eu faccum zzrilit 
amcon ex eratummy nit praestrud 
ea feugue tatum acin ver sim 
zzrilis at illuptatue magnim dolore 
mincillam ilit adit acinit volor 
acil utatem quam dit dunt wisl 
utet incin ut nos aut dolobore tie 
dolessit am illa feugiamcon vent 
dolese volobor sumsandre tem

 bla feugait, vel dit augue tat, velestrud diam, 
sit ipisciduis euisl dunt verilis alit in veril dipit lor 
si eu feugait nis auguero eugait, quisis nullum 
velit adiat nosto enim nullan exerius ciliquat. Am 
dolendrero od min etue dolorti onsequat. 

Podtitulek

Ut wisim dolent ilismodolore velendrem nonsequis 
nis nim iliquisit lummy nummodolore delis nullaor 
peratet vel digna facil iure vel ut adio do consequi 
exer sustrud diam illa autpatisis num dolorer ipsustie 
dipsuscil eum volorem nulputpat wismolo bortisi 
blaoreet dolobor sis acipismolor se tat wis accum do 
dolorerosto consequat aliquat lore conse magnim 
dolore duip ex estie moluptat, cor alit velisit praessim 
ipisim dunt vero odolore velisisit vullum in hent nos 
augait, con henim doloborem zzrilit ad molorerostie 
min ute moluptat eratie do digna ad delissi.

titulek 

Golf centres in outskirtsUt aut dolore 
diate veliquisci bla consequissi.

Město
Ostrava

PrezentAce5.6  tištěné materiály města – formát 230 × 265 mm

Formát je využíván pro knihy a Metropolitan Magazine 
(viz 5.11). Na obálce se vždy pracuje se samostatnými !!! 
(viz 3.5–6). Tvorba tiskoviny se řídí uvedenými pravidly.

!!! mohou využít průhlednost, jiné efekty (stín, úkos 
apod.) nejsou dovoleny.

230x265-sablona.indd
230x265-sablona.pdf

M 1:4
Přední strana obálky

M 1:4
Dvoustrana s dvoujazyčnou sazbou s celostránkovou fotografií/ilustrací na spad

M 1:4
Dvoustrana s celostránkovou fotografií/ilustrací

M 1:4
Dvoustrana s půlstránkovou fotografií/ilustrací
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PrezentAce5.10  elektronická reklamní média

Ve video aplikacích se značka umisťuje v samostatném 
záběru na optický střed formátu. Značka může být 
spojena s heslem s !!! (viz 3.7) pomocí uvedené 
jednoduché animace.

Postupně se zobrazují jednotivé litery hesla

Postupně se zobrazují vykřičníky

Heslo mizí Vykřičníky se posunují na konečnou polohu Před vykřičníky se objevuje zbytek značky – nápis OSTRAVA

Má

Máme rádi
festival

Máme rád

Máme rádi
festival

Máme rádi
festiv

Máme rádi
festival

Máme rádi
festival

Manuál JEDnOTnÉHO VIZuálnÍHO STYlu MěSTa OSTraVY / VErZE 1 2009

PrezentAce5.16  reklamní předměty

Reklamní předměty se označují značkou, případně 
dalším vhodným prvkem vizuálního stylu, podle tohoto 
řazení je lze rozdělit do 4 zobrazených skupin. Dále lze 
předměty rozdělit do dvou řad – exkluzívní a běžné. 
Exkluzivní řada se od běžné odlišuje přednostním 

použitím barvy Ostrava tmavě modrá a méně nápadným 
označení.

HeSlO 

Heslo Vykřičníky rastry značka

Hrnek Triko Kšiltovka Propiska
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PrezentAce5.2  Poznámkové bloky

Čtverečkované bloky formátů A5 a A4 se tisknou na bílý 
nenatíraný papír. Blok A4 má navíc vyvrtané 4 otvory 
pro uchycení do šanonu.

Statutární město Ostrava
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

T +420 599 444 444
E info@ostrava.cz W www.ostrava.cz

Statutární město Ostrava
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

T +420 599 444 444
E info@ostrava.cz W www.ostrava.cz

blokA5_tisk.pdf
blokA4_tisk.pdf

M 1:2
Blok A5
nenatíraný ofsetový papír 90 g/m2, 
zadní karton 300 g/m2 bílo-bílá 
kartonová podložka bez potisku, 
hladší stranou ven
Formát: 148×210 mm
50 listů

M 1:2
Blok A4
nenatíraný ofsetový papír 90 g/m2, 
zadní karton 300 g/m2  
bílo-bílá kartonová podložka  
bez potisku, hladší stranou ven, 
4 otvory po levé straně  
pro uchycení do šanonu
Formát: 210×297 mm
50 listů
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M 1:2 

Obálka
Pozadí – obrázek na spadávku nebo 
plocha v barvě města nebo bílá

1    Titulek na obálce, barva Ostrava 
tmavě nebo světle modrá nebo bílá 

7    Vhodné barevné provedení značky, 
výška 10 mm

8    Vykřičníky  
zarovnání na střed, barva vhodná 
k podkladu, průhlednost 100–20 %

Gotham 
Black

Gotham 
Medium

Gotham 
Book

Georgia 
Regular

1    Titulek na obálce
Zarovnání vlevo 
prostrkání 0

90/74 b
52/46 b

2    Titulek
Zarovnání vlevo 
prostrkání 0

38/38 b

3    Podtitulek
Zarovnání vlevo 
prostrkání 0

12/12 b

4    Perex
Zarovnání vlevo 
prostrkání 0

1 sloupec
24/26 b 
18/21 b

2 sloupce
16/18 b 
14/16 b

5    Běžný text
Zarovnání vlevo 
prostrkání 5

2 sloupce
10/12 b 8/11 b 8/11 b

Zarovnání vlevo 
prostrkání 5

3 sloupce
8/11 b
6/8 b

8/11 b
6/8 b

6    Popisek
Zarovnání vlevo 
prostrkání 5

8/10 b
6/8 b

M 1:2

Vnitřní strany

2    Titulek, barva Ostrava světle 
modrá

3   Podtitulek, barva Ostrava tmavě 
modrá

4    Perex, barva Ostrava světle 
modrá

5   Běžný text, barva Ostrava 
tmavě modrá, druhý jazyk barva 
Ostrava světle modrá, třetí jazyk 
barva 70 % černá

6   Popisek, barva Ostrava světle 
modrá

Město
Ostrava

12

12

1

8

7

12

15
12

12

55

190

Nulla conse ming eu faccum zzrilit amcon ex eratummy 
nit praestrud ea feugue tatum acin ver sim zzrilis at 
illuptatue magnim dolore mincillam ilit adit acinit 
volor acil utatem quam dit dunt wisl utet incin ut nos 
aut dolobore tie dolessit am illa feugiamcon vent 
dolese volobor sumsandre tem dunt loreet laor sum 
duismod olorper aessit incilla orperos nonumsandre 
dionulla facillaor si tat velissecte velisse ctetuer 
ostrud diam nulla commolut lor augait ad et non 
vullaor ercilla oreetue magna feuis et wis alisi.

Guercing eliquat. Henisisl ut init nonum nonulput 
utetuero cortissequat acipsus cilisit lorem 
aciliquisci tincili smolorper in utpat. Ut praessim 
zzriure modigna augiate facillu tatiscing enim 
inis nulput illummy nonsed dolum in henis eu 
feu faccumsan utpat aliquam velit ullutpatisi.

Volesed dunt lorpera estrud eugiam dolortio conse 
magnaTatie euguerosto dolestrud tat. Giamcommy 

nostio cortie feu feu feugiam quis nulpute minit at, 
sis nonsectem dolumsan henim zzriustie magnissi 
bla feugait, vel dit augue tat, velestrud diam, sit 
ipisciduis euisl dunt verilis alit in veril dipit lor 
si eu feugait nis auguero eugait, quisis nullum 
velit adiat nosto enim nullan exerius ciliquat. Am 
dolendrero od min etue dolorti onsequat. 

Podtitulek delší na dva řádky, 
delší na dva řádky

Ut wisim dolent ilismodolore velendrem nonsequis 
nis nim iliquisit lummy nummodolore delis nullaor 
peratet vel digna facil iure vel ut adio do consequi 
exer sustrud diam illa autpatisis num dolorer ipsustie 
dipsuscil eum volorem nulputpat wismolo bortisi 
blaoreet dolobor sis acipismolor se tat wis accum do 
dolorerosto consequat aliquat lore conse magnim 
dolore duip ex estie moluptat, cor alit velisit praessim 
ipisim dunt vero odolore velisisit vullum in hent nos 
augait, con henim doloborem zzrilit ad molorerostie 
min ute moluptat eratie do digna ad delissi.

Erillamcommy nibh ea acilis nim dolum zzril 
estrud tio eummodi pismodiat, sequismod magnim 
veliqui eros er am, vent vero corpero consenit, 
consed dionum incilis etum dipisi tie digna adio 
consed minci bla core dolorer augiamet del dolor 
inibh et in henit augait lamet augiat, sisl delesen 
iscilis atet, consequip esto commy nulputat.

Tatis etue te consecte dolor sum iuscin hentodi 
pismodiat, sequismod magnim veliqui eros er 
am, vent vero corpero consenit, consed dionum 
incilis etum dipisi tie digna adio consed minci 
bla core dolorer augiamet del dolor inibh et 
in henit augait lamet augiat, sisl delesen iscilis 
atet, consequip esto commy nulputat.

Tatis etue te consecte dolor sum iuscin hent pratue 
etummol essequisl ullaortio delit praessed er sum 
zzrilit aci tio ea am velisim diamcor erillum vendipit 
atum do delis aciduip ea con ullandit iuscillut ipissi.

Sumsand ignisi et ilit prat adit in veliquatum 
enis augait lamcommy nullaortie consectet do 
el utpat prat. Alis dolor sim iliqui tat iurercilit 
vullaoreet vullandrem dolore magnim quam ilisis 
doloboreet aut la fe vullupt atuerci tet ver auguerci 
blandrero exerciduis nulla cortin ut utpat. Dui 
exer sum velis adip eugiamc onsequat nim eui erit 
eummolore eugiat. Ad mincill aorpercidunt wissi.

Podtitulek

Exeros autpat at wis nos adiate conse tatummodo 
commy nulput adipisl esequat ionulput irit atet 
nullamcoreet ulluptat alit venit non ulputat 
praese dunt ver sum iurem nulland rerciliquat, sim 
ver suscipisi blaor aliquat. Ut augait ad tations 
enisit, sum esto conse vullan hendiamet at.

Lorpero ent ad eu feum nulla faccum dunt iriustis 

Komenského sady
J. A. Komensky Gardens

Golf centres in outskirtsUt aut dolore 
diate veliquisci bla consequissi.

Titulek 

Golf centres in outskirtsUt aut dolore diate veliquisci bla consequissi.

Nulla conse ming eu faccum zzrilit amcon ex eratummy 
nit praestrud ea feugue tatum acin ver sim zzrilis at 
illuptatue magnim dolore mincillam ilit adit acinit 
volor acil utatem quam dit dunt wisl utet incin ut nos 
aut dolobore tie dolessit am illa feugiamcon vent 
dolese volobor sumsandre tem dunt loreet laor sum 
duismod olorper aessit incilla orperos nonumsandre 
dionulla facillaor si tat velissecte velisse ctetuer 
ostrud diam nulla commolut lor augait ad et non 
vullaor ercilla oreetue magna feuis et wis alisi.

Guercing eliquat. Henisisl ut init nonum nonulput 
utetuero cortissequat acipsus cilisit lorem 
aciliquisci tincili smolorper in utpat. Ut praessim 
zzriure modigna augiate facillu tatiscing enim 
inis nulput illummy nonsed dolum in henis eu 
feu faccumsan utpat aliquam velit ullutpatisi.

Volesed dunt lorpera estrud eugiam dolortio conse 
magnaTatie euguerosto dolestrud tat. Giamcommy 

nostio cortie feu feu feugiam quis nulpute minit at, 
sis nonsectem dolumsan henim zzriustie magnissi 
bla feugait, vel dit augue tat, velestrud diam, sit 
ipisciduis euisl dunt verilis alit in veril dipit lor 
si eu feugait nis auguero eugait, quisis nullum 
velit adiat nosto enim nullan exerius ciliquat. Am 
dolendrero od min etue dolorti onsequat. 

Podtitulek

Ut wisim dolent ilismodolore velendrem nonsequis 
nis nim iliquisit lummy nummodolore delis nullaor 
peratet vel digna facil iure vel ut adio do consequi 
exer sustrud diam illa autpatisis num dolorer ipsustie 
dipsuscil eum volorem nulputpat wismolo bortisi 
blaoreet dolobor sis acipismolor se tat wis accum do 
dolorerosto consequat aliquat lore conse magnim 
dolore duip ex estie moluptat, cor alit velisit praessim 
ipisim dunt vero odolore velisisit vullum in hent nos 
augait, con henim doloborem zzrilit ad molorerostie 
min ute moluptat eratie do digna ad delissi.

Erillamcommy nibh ea acilis nim dolum zzril 
estrud tio eummodi pismodiat, sequismod magnim 
veliqui eros er am, vent vero corpero consenit, 
consed dionum incilis etum dipisi tie digna adio 
consed minci bla core dolorer augiamet del dolor 
inibh et in henit augait lamet augiat, sisl delesen 
iscilis atet, consequip esto commy nulputat.

Tatis etue te consecte dolor sum iuscin hentodi 
pismodiat, sequismod magnim veliqui eros er 
am, vent vero corpero consenit, consed dionum 
incilis etum dipisi tie digna adio consed minci 
bla core dolorer augiamet del dolor inibh et 
in henit augait lamet augiat, sisl delesen iscilis 
atet, consequip esto commy nulputat.

Tatis etue te consecte dolor sum iuscin hent pratue 
etummol essequisl ullaortio delit praessed er sum 
zzrilit aci tio ea am velisim diamcor erillum vendipit 
atum do delis aciduip ea con ullandit iuscillut ipissi.

Sumsand ignisi et ilit prat adit in veliquatum enis 
augait lamcpraese dunt ver sum iurem nulland 
rerciliquat, sim ver suscipisi blaor aliquat. Ut augait ad 
tations enisit, sum esto conse vullan hendiamet at.

Lorpero ent ad eu feum nulla faccum dunt iriustis 
nullaore magniam, consectem zzriure consed eum 
aliquat adio odolobore dolorem eu faccum velit velisi 
tem am zzriure rcidunt illa ad er sendrer ostinim velisit 
adigna commy nim velit ex et ute modigna feugait 
lore faci blam, quat. Feugiam, consecte ex erillaor si.

Ud tismodiatue facillaorem nonse velismo dionsequis 
atie minis nullaore vel euip elexeros autpat at wis 
nos adiate conse tatummodo commy nulput adipisl 
esequat ionulput irit atet nullamcoreet ulluptat alit 
venit non ulputat praese dunt ver sum iurem nulland 
rerciliquat, sim ver suscipisi blaor aliquat. Ut augait ad 
tations enisit, sum esto conse vullan hendiamet at.

Nulla conse ming eu faccum zzrilit 
amcon ex eratummy nit praestrud 
ea feugue tatum acin ver sim 
zzrilis at illuptatue magnim dolore 
mincillam ilit adit acinit volor 
acil utatem quam dit dunt wisl 
utet incin ut nos aut dolobore tie 
dolessit am illa feugiamcon vent 
dolese volobor sumsandre tem

 bla feugait, vel dit augue tat, velestrud diam, 
sit ipisciduis euisl dunt verilis alit in veril dipit lor 
si eu feugait nis auguero eugait, quisis nullum 
velit adiat nosto enim nullan exerius ciliquat. Am 
dolendrero od min etue dolorti onsequat. 

Podtitulek

Ut wisim dolent ilismodolore velendrem nonsequis 
nis nim iliquisit lummy nummodolore delis nullaor 
peratet vel digna facil iure vel ut adio do consequi 
exer sustrud diam illa autpatisis num dolorer ipsustie 
dipsuscil eum volorem nulputpat wismolo bortisi 
blaoreet dolobor sis acipismolor se tat wis accum do 
dolorerosto consequat aliquat lore conse magnim 
dolore duip ex estie moluptat, cor alit velisit praessim 
ipisim dunt vero odolore velisisit vullum in hent nos 
augait, con henim doloborem zzrilit ad molorerostie 
min ute moluptat eratie do digna ad delissi.

Titulek 

Golf centres in outskirtsUt aut dolore 
diate veliquisci bla consequissi.
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5.6  Tištěné materiály města – formát 230 × 265 mm PREZENTACE

Formát je využíván pro knihy a Metropolitan Magazine 
(viz 5.11). Na obálce se vždy pracuje se samostatnými !!! 
(viz 3.5–6). Tvorba tiskoviny se řídí uvedenými pravidly.
!!! mohou využít průhlednost, jiné efekty (stín, úkos 
apod.) nejsou dovoleny.

230x265-sablona.indd
230x265-sablona.pdf
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PrezentAce5.12  Označení vozového parku

Referentský vůz tmavý
Barevné negativní provedení značky 
A, samostatné vykřičníky v bílé barvě
Samolepicí lesklá fólie

referent_tmavy.eps

Referentský vůz světlý
Barevné pozitvní provedení značky A, 
samostatné vykřičníky v barvě Ostrava 
tmavě modrá
Samolepicí lesklá fólie

referent_svetly.eps

Všechna vozidla v majetku města jsou označena 
podložkou pod RZ se značkou města v jednobarevném 
negativním provedení. V závislosti na účelu vozidla se 
rozlišují uvedené způsoby označení.

M 1:5 
Podložka pod RZ
Barevný plast nebo celoplošný 
potisk v barvě Ostrava tmavě modrá 
Značka města v jednobarevném 
negativním provedení – tisk bílou 
barvou sítotiskem

podlozkaRZ_tisk.pdf

Manuál JEDnOTnÉHO VIZuálnÍHO STYlu MěSTa OSTraVY / VErZE 1 2009

OrIentAce6.1  základní sada piktogramů

Uvedená sada piktogramů se používá pro veškeré 
orientační systémy města.

piktogramy.eps
piktogramy.cdr
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PrezentAce5.3  cD / DVD pracovní

Běžné disky mají 3 druhy výstupu: 1. potištěné médium 
se popisuje ručně a vkládá do běžné čiré plastové 
obálky; 2. nepotištěné nebo třetí stranou dodané 
médium se vkládá do běžné papírové obálky s potiskem; 
3. reprezentativní médium se vkládá do pevné 
kartonové obálky opatřené matným laminem.

DVD:

CD:

www.ostrava.cz

DVD:

www.ostrava.cz

potiskCD_tisk.pdf
potiskDVD_tisk.pdf
obalka_beznaCD_tisk.pdf
obalka_repreCD_tisk.pdf

M 1:2
Potištěné médium vložené do čiré plastové obálky na CD

M 1:2
Líc a rub papírové obálky s vloženým nepotištěným médiem
nentíraný ofsetový papír 100–150 g/m2, okénko s pauzákem, 
chlopeň s lepidlem
Formát: 125×125 mm

M 1:2
Líc a rub reprezentativní papírové obálky s vloženým 
potištěným médiem
matný křídový karton 300 g/m2

Formát: 125×125 mm
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PrezentAce5.13  Označení vozového parku městských organizací

Všechna vozidla v majetku města jsou označena 
podložkou pod RZ se značkou města v jednobarevném 
negativním provedení (viz 5.12). V závislosti na účelu 
vozidla je možné označení rozšířit na základě uvedených 
příkladů. Všechny uvedené příklady jsou pouze 
ilustrační. Závazné podoby označení vozidel městských 
organizací jsou uvedeny v příslušné dokumentaci.

MĚSTSKÁ ZÁCHRANNÁ 
SLUŽBA OSTRAVA

Městská záchranná služba Ostrava

Odvoz a zpracování odpadů Ostrava

Ostravské komunikace

Městská policie Ostrava
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OrIentAce6.3  exteriérový orientační systém

Označení významných a úředních objektů a prostor 
města. Nosič obsahuje název a sturčnou chrakteristiku 
objektu, případně otevírací dobu a další provozní údaje.
V pravém dolním rohu je umístěna značka. Tvorba 
jednotlivých prvků je přesně popsána v příslušné 
dokumentaci.

Funkcionalistická stavba nové radnice byla 
otevřena roku 1930. Tehdejší starosta Jan 
Prokeš se významně zasadil o to, aby v Os-
travě vyrostl, do dnešní doby, jeden z nej-
větších radničních celků. Z foyer radnice je 
možné vystoupit na vyhlídkovou věž, která 
měří 85,6 m. Z jejího ochozu je za dobrého 
počasí vidět velká část moravskoslezského 
kraje. Odborný výklad spolu s dalšími infor-
macemi poskytnou pracovníci Ostravského 
informačního centra, které zde sídlí.

největší radniční komplex v čr

 nejvyšší radniční věž v čr

 náměstí před radnicí nese jméno  
nejslavnějšího rodáka Jana Prokeše

nová  
radnice

Funkcionalistická stavba nové radnice byla 
otevřena roku 1930. Tehdejší starosta Jan 
Prokeš se významně zasadil o to, aby v Os-
travě vyrostl, do dnešní doby, jeden z nej-
větších radničních celků. Z foyer radnice je 
možné vystoupit na vyhlídkovou věž, která 
měří 85,6 m. Z jejího ochozu je za dobrého 
počasí vidět velká část moravskoslezského 
kraje. Odborný výklad spolu s dalšími infor-
macemi poskytnou pracovníci Ostravského 
informačního centra, které zde sídlí.

Biggest city Hall in czech republic

talles city Hall tower 

Square in front of the city Hall is named 
after the most famous native Jan Prokeš

new  
city Hall
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PrezentAce5.4  cD / DVD prezentační

Prezentační disky mají vždy jedinečný potisk a vlastní 
obálku. V závislosti na nákladu se tisknou digitálně nebo 
ofsetem, obálka je opatřena matným laminem. Tvorba 
potisku disku a obálky se řídí uvedenými pravidly.

název

název 

Borper suscilis aliquat. 
Ut ute vel er iustrud tio 
ea corpercilis ero core 
et praesto er iusto dolor.

prez_CD.indd
obalka_prezCD.indd
prez_CD.pdf
obalka_prezCD.pdf

M 1:2
Verze titulní 
strany obálky – 
s názvem 
projektu,  
nebo s !!!
křídový karton 
300 g/m2, 
jednostranné 
matné lamino
Formát: 
125×125 mm

www.ostrava.cz

www.ostrava.cz

M 1:2
Verze zadní 
strany obálky – 
verze s !!! pouze 
pokud nejsou 
použity na titulní 
straně
křídový karton 
300 g/m2, 
jednostranné 
matné lamino
Formát: 
125×125 mm

M 1:2
vnitřní strany obálky s vloženým médiem
křídový karton 300 g/m2, jednostranné matné lamino
Formát: 250×125 mm

M 1:2
Potištěné médium, verze 1

M 1:2
Potištěné médium, verze 2

Obsah
Borper suscilis aliquat. Ut ute vel er iustrud tio ea corpercilis ero 
core et praesto er iusto doloreetum essi exer iusto do dolenisl 
el iliquamet ilis er adipsummy nim zzrit, velit at luptat. Duissim 
essecte con etumsan dionse feum venim in utat prat. Duisisl 
estio odolesed dolor at. Lutet numsandiat luptat.

 Lutet numsandiat luptat.

5 5

5

5
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PrezentAce5.9  Inzerce

Inzerce využívá paletu základních a doplňkových 
barev. Hlavní titulek je při vhodné příležitosti možné 
vytvořit jako heslo s !!! (viz 3.7). Tvorba inzerce se 
řídí uvedenými pravidly. Vyjma značky inzerát nemusí 
obsahovat všechny popsané prvky. V případě velmi 
úzkých nebo velmi širokých formátů platí stejné 
v rozkresu uvedené vzdálenosti mezi jednotlivými prvky 
i při jiném horizontálním/vertikálním řazení – jak je 
patrné v uvedených příkladech.

Hlavní  
titulek

www.ostrava.cz

Liuscidunt lorperilis am 
dionsecte molor alit adip 
exer autet iustrud tem 
velenim nonse velendrer 
iliquatie consectem vel.

Ostrava
má nové
logo
Ostrava při své prezentaci 
v České republice i v zahraničí až 
donedávna používala jako svou 
značku heraldický znak. Bílý kůň 
v modrém poli se však nikdy 
nestal symbolem, se kterým 
by si lidé automaticky Ostravu 
spojili. Navíc heraldický znak má 
sloužit k výjimečným a oficiálním 
příležitostem, a nikoliv 
k marketingovým účelům, jak 
tomu bylo doposud.

Proto vzniklo nové logo. Jeho 
podobu tvoří název Ostrava 
se třemi vykřičníky, které 
vyjadřují dynamiku, energii 
a také sebevědomí města a jeho 
obyvatel. Světlomodrá barva 
v základním provedení loga 
vychází z heraldické tradice a je 
doplněna tmavomodrou barvou 
pro akcentované vykřičníky. 
Grafické ztvárnění umožňuje 
i jiné barevné varianty.

Nové logo se také stává 
základním prvkem pro 
jednotný vizuální styl města, 
pro komunikaci s veřejností 
v Ostravě, České republice 
i v zahraničí. 

www.ostrava.cz

Ostrava má 
nové logo
www.ostrava.cz

liuscidunt 
lorperilis am 
dionsecte 
molor alit 
adip exer 
autet iust 
rudlad

Hlavní titulek

www.ostrava.cz

Podtitulek, dlouhý podtitulek

Liuscidunt lorperilis am 
dionsecte molor alit adip 
exer autet iustrud tem 
velenim nonse velendrer 
iliquatie consectem vel.

www.ostrava.cz

Podtitulek, 
dlouhý 
podtitulek

Hlavní 
dlouhý 
dlouhý
titulek Liuscidunt lorperilis am 

dionsecte molor alit adip 
exer autet iustrud tem 
velenim nonse velendrer 
iliquatie consectem vel.

Hlavní 
dlouhý  
titulek
Podtitulek, 
dlouhý, dlouhý,
podtitulek
Iquat. Na faccumsan hent velesecte duis 
dolore mod er adiam vullum dolobore 
dunt inim dunt vel ute doloreriure tat nibh 
et vullaorem nim dignibh eugiametum 
digna consenibh ea facipsummy nonsed 
do et utet, sustrud dio eum vullaore ea 
accum qui bla auguera estrud dolobor 
percipit veniam zzriurem quam zzrit nos 
nostrud min eniscidunt duisseq uissim 
veliqui smoless equamco nsenisisl iustisl 
exer ilit, commodo lobore tis elesto 
duis ea

www.ostrava.cz

Celostránkové inzeráty nebo CTL: 
s fotografií, textový

Úzké inzeráty: s fotografií, 
textový

Textový inzerát nebo billboard

Inzerát nebo billboard s fotografií
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PrezentAce5.14  Vlajky a vlaječky na stůl

Vlajka obsahuje barevné negativní provedení značky 
B na pozadí barvy Ostrava světlemodrá. Základní 
provedení třepetalky je barevně shodné. Pokud se 
v jedné aplikaci používá více třepetalek, je dovoleno 
kombinovat základní barevné provedení s 2 dalšími, 
které jsou uvedeny. Základní barevné provedení vlaječky 

Základní a doplňková provedení vlaječky na stůlVlajka Základní a doplňková barevná provedení třepetalky

na stůl je shodné s vlajkou, v závislosti na charakteru 
aplikace je možné použít i jakékoliv další uvedené 
provedení.
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OrIentAce6.4  Princip označení budov

Významné budovy v majetku města lze označovat 
pomocí značky města, samostatnými vykřičníky, 
případně názvem městské organizace nebo heslem s !!! 
(viz 3.7), kdy heslo tvoří jednoslovné zažité označení 
budovy. V závislosti na charakteru budovy se volí 
vhodné technologické řešení.

Barevné pozitivní provedení značky
Samostatné prosvětlené litery, zhasnuté

Barevné pozitivní provedení hesla s !!!
Samostatné prosvětlené litery, zhasnuté

Barevné negativní provedení značky městské organizace
Samostatné prosvětlené litery, rozsvícené

Barevné pozitivní provedení hesla s !!!
Prosvětlená tabule

Samostatné vykřičníky v barvě Ostrava světle modrá
Samostatné prosvětlené litery, zhasnuté

Jednobarevné pozitivní provedení značky
Samostatné podsvětlené kovové litery, rozsvícené

Ostrava_A5-BB-Stn18.indd   49 23.04.18   18:13



nonverbální složkou přesunula od komunikace tváří v tvář 
a telefonování k e-mailům, SMS a chatům, potřeboval psaný 
projev intenzivnější způsoby vyjádření emocí a upoutání 
pozornosti, než jakým disponovala převážně oficiální komu-
nikace, která tvořila dosavadní hlavní objem, a tedy i styl 
vyjadřování v psaných textech. Vykřičník začal značit zaujetí 
v neformální přátelské komunikaci, a pro vyjádření nadšení 
nebo vzrušení jich tudíž bylo potřeba víc.1

V internetových diskuzích si pak hysterii a útočnost nad-
užívání interpunkce a velkých písmen užíváme maximálně! 
Všichni jako by tu byli neustále nakoplí!! OMG!!! Vedle distin-
govaných minusek a rezervované tečky za větou – jako strýc 
Pepin, osoba vykřičená – mívají promluvy vždy o vykřičník 
nebo víc navíc.2 Derou se do zorného pole, vytvářejí senzaci 
tam, kde není, a vyžadují to nejoptimálnější řešení. Jedna 
postava v Pratchettově Maškarádě, která míní, že vyšší 
počet vykřičníků je „jistá známka někoho, kdo nosí spodky 
na hlavě“, by souhlasila s Najbrtem: „Člověk si nasadí obrov-
ský prsten, vyjde ven, a někdo by si pomyslel, jejda, to jsem 
trochu přehnal, a schová ho pod kabát, ale tenhle ho naopak 
vystaví a je na něj hrdý. Hip hop. To jsou tři vykřičníky. Jde 
světskej po pouti, jezevčíka na rameni, a nechá song vyřvávat 
na PLNÝ KOULE, aby všichni slyšeli, co poslouchá. A to je 
pro mě OSTRAVA!!!, intenzita, před kterou se neschováš.“ 
A to je věc kultury a jí daného vkusu – kulturního kapitálu pro-
testantské pražské středostavovské uměřenosti, vůči které 
se Najbrt vždy osobně trochu vymezoval, ale která zůstává 
jeho rámcem, a dělnické, katolické, regionální Ostravy.

Logo mířilo do citlivého. Redukce města na znak viditelně 
reprodukovatelný v rozměru 3,5 × 3,5 mm nemá mnoho 
způsobů, jak si nepohrávat se stereotypem, v tomhle pří-
padě ostravské ostrosti. Citlivější jedinci mluvili o karikatuře. 
Stejně jako by se řada Italů bránila, pokud by je měl zastupo-
vat ukřičený, divoce gestikulující rozvážeč pizzy na mopedu 
s „mamma mia!“ na jazyku nebo třeba don Corleone, snadno 
si představit, že někoho uráží, pokud má dojem, že někdo 
z intenzity někdejšího hornického města s výraznou tvrdou 
a krátkou výslovností lašského nářečí, dělá hlavní rys. V býva-
lém „ocelovém srdci republiky“, centru těžkého průmyslu 
uprostřed černouhelné pánve, kde se poslední palivo a s ním 
spojená práce vytěžily v polovině devadesátých let a dnes je 
centrem milionové aglomerace s dlouhodobě nejvyšší neza-
městnaností v zemi, hrozí, že tři vykřičníky z Prahy, jednoho 
z nejbohatších regionů Evropy, budou vykládány jako o dva 
stupně hlasitější výsměch. Nějaký místní beskuryja, porhas, 
podhas neboli šprýmař by měl k takovému humornému 

1  Další krok v téhle řadě byly emotikony, 
které k vyjádření přátelství mezi ČR 
a Německem použilo studio pro 
Česko-německé kulturní jaro 2017 
konané u příležitosti dvacátého 
výročí Česko-německé deklarace 
o vzájemných vztazích a jejich budoucím 
rozvoji. Vyjadřuje to obecnější příklon 
k neformální komunikaci, jakou třeba 
představuje tykání publiku v reklamě.

2  Nebo se mnohovýznamně, ve skutečnosti 
nerozhodně, rozplývají do tří teček, také 
známých jako neschopnost postavit 
celou větu, nebo svou nejistotu spolehlivě 
rozptýlí smajlíkem.
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komentáři jistě blízko, leč nepřicházel by z pohodlné vzdá-
lenosti hlavního města. Ta se v posledních letech jen zdů-
raznila s tím, jak se po finanční krizi propasti mezi regiony 
rozevřely a vyjadřování v internetových diskuzích se stalo 
doprovodným symbolem rozdělení země na prosperující 
liberální střed a ekonomicky propadající se bývalé Sudety 
na okrajích. Jako by vykřičníky najednou patřily za fake 
news, exekuční výměry a protestní hlasy a křičely tak třikrát 
hlasitěji. 

S tím souvisí i barevnost. Nabízela se černá, nejen coby 
odkaz na haldy, smog, umouněné tváře a bezručovsky 
temné životy havířů (jako později na obalu Nohavicovy desky 
Babylon), ale spíš jako základní barva textu, default k logu, 
které nepotřebuje nijak dál zdobit nebo odlišovat. Klišé 
černé Ostravy už ale bylo na zadavatele příliš, zvlášť potom, 
co se v očích zbytku světa město v poslední době změnilo na 
místo konání multižánrového hudebního festivalu Colours of 
Ostrava. Představitelé města preferovali modrou coby odkaz 
na heraldickou tradici a studio se nebránilo. „Podobně jsme 
vybírali písmo. Chtěli jsme, aby logo mělo pevnou kresbu, 
proto jsme zvolili silné stabilní písmo. Ale bylo pro nás důle-
žité, aby idea loga fungovala nezávisle na barvě nebo písmu. 
A potvrzuje se, že to logo můžeš provést jakkoli barevně, 
formálně, pořád to bude ono. Síla toho symbolu je v tom,  
že je jedno, jak ho napíšete.“ 

„Část lidí nesouhlasila, ale to, co jsme chtěli, se stalo, logo 
zlidovělo. Potom, co jsme Ostravu zažili, po zkušenosti 
s Prahou a vzhledem k tomu, jak vypadá  logo Brna, jsme 
chtěli lidové logo.“ Tři vykřičníky umožnily studiu prezento-
vat značku nakreslenou křídou na chodník, vytetovanou na 
rameni horníka nebo jako pražské logo posprejované třemi 
vykřičníky po průchodu baníkovských fanoušků. „Lidi se 
ozývali, že !!! jsou výstražné nebo negativní sdělení, ale já 
jsem věděl, že to do budoucna nebude problém. Není to ani 
negativní ani pozitivní, je to jen posílení, zvýraznění jakékoli 
emoce, čehokoli, co předsadíte. A to se časem, používáním, 
realizovalo. Když před tři vykřičníky napíšete cokoli jiného 
než Ostrava, pořád to funguje. Když napíšu ‚Miluju tě!!!‘, 
miluju tě v Ostravě nebo miluju Ostravu nebo jsem z Ostravy. 
Už nemusím nic dodávat. To jsme chtěli zavést a povedlo se. 
Když lidi bojovali za lepší ovzduší, napsali v korporátním stylu: 
OTRAVA!!! Když odboráři jeli demonstrovat do Prahy, vezli si 
tři vykřičníky. Někdo se žení a napíše za ‚ano‘ tři vykřičníky. 
Lidi mi říkají: ‚My když píšeme dopis, tak tam na konec napí-
šeme tři vykřičníky, že jsme z Ostravy.‘ Levné zboží!!!“ V roce 
2011 se s vizuálním stylem identifikovalo 42 procent obyvatel. 
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Piktogram do parku 
„Zákaz hlučné zábavy“

Zájem rostl i mezi soukromými společnostmi, které jinak 
chráněnou značku nemohly používat. Magistrát jim proto 
vyrobil variantu JSME OSTRAVA!!! Vztah k heraldickým zna-
kům ostatně taky nevznikal ve všelidovém plebiscitu z titulu 
jejich trefné reprezentace genia loci, ale prostým zvykem.

Po schválení návrhu designéři rok pracovali na manuálu, 
pravidlech používání loga a návazného vizuálního stylu. 
Chodili po Ostravě a řešili místa, kde bylo potřeba označit 
budovy. Navrhli a upravovali několik čísel časopisu !!!, upravili 
noviny a spolupracovali na dalších tiskovinách. Plánoval se 
orientační systém pro budovu magistrátu i systém označení 
památek a komunikace ve veřejném prostoru, které měly 
podpořit komunikaci mezi centrem Ostravy a revitalizujícími 
se Dolními Vítkovicemi. Přizvali studio Hippos, které navrhlo 
podobu infocentra. To se ale nerealizovalo. Z navržených 
použití pro městské části a množství městských organizací 
se ujala jen část. Nemocnice, policie, sportovní kluby nebo 
odvoz a zpracování odpadů OZO k nim přistoupily, dopravní 
podnik ani městská zoo ne. „Spolupráce se postupně rozplý-
vala. Nadšená šéfka kanceláře primátora odešla, primátor 
se vyměnil, oddělení, které řešilo systém, usoudilo, že bude 
drahý, a vlastně se jim do něj vůbec nechtělo, protože věděli, 
že je s tím spousta práce. Tím to pro nás všechno skončilo 
a my už zhruba osm let s Ostravou nic neděláme.“ Přestože 
komunikace města, podobně jako třeba zahraniční politika, 
by měla fungovat dlouhodobě a nepodléhat volebním 
cyklům – a být adekvátně k tomu profesionálně nestranná, 
většinou má každý nově zvolený úředník svoje preference. 
Podobně jako soukromé subjekty taky často netuší, do čeho 
při změně vizuální identity jdou, a mnohdy se vyčerpají už při 
výběru loga, finančně i z hlediska investované práce a pozor-
nosti. Úspěšné zavedení vizuálního stylu přitom vyžaduje 
třeba dvouletou spolupráci s autory a následně soustavnou 
interní péči. 

Deset let po vzniku žije logo samo. Díky nezávislosti na kon-
krétním tvaru nestárne – aby zestárlo musela by se změnit 
kultura města. „A může se kdykoli dál rozvíjet, je možné 
s ním pracovat na korporátní úrovni, dotáhnout styl do šíře 
i z hlediska současných potřeb. Ale nejdůležitější je, že ho 
začali používat lidi a vzali ho za svoje. Jsem pyšný, že Jarek 
Nohavica nazpíval písničku, kde se zpívá Ostrava tři vykřič-
níky. Když má koncert v Gongu, bývalém plynojemu v Dolních 
Vítkovicích, kam se vejde patnáct set lidí, mezi písničkama 
prozradí, že tam jsem, já jsem nucen vstát a celý sál tleská. 
Nedávno jsem ovšem viděl ty naše ostatní návrhy, a to je 
teda peklíčko.“
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Jaromír Nohavica – Mozart s třemi vykřičníky

Praha to je ráj, Ostrava je děs, 
tři sta tisíc havířů a jinak zdechnul pes, 
doly, hutě, plno rtutě, samá robota a stres! 
 
V Praze Karlův most, v Ostravě je prd, 
prostě kde nic není, tam nebere ani smrt, 
že ja hlupy na stará kolena jsem tu takhle ztvrd! 
 
Ostravica spadne za chvilu, všude kolem plno debilu, 
na Ostrovní roste taky jeden velký chlív, Baník též už není jako dřív, 
jen ten Radegast, ten má pořád břink, dáš si ze dva ze tři a jsi docent nebo ing, 
nejdůležitější ze všeho je správný marketing… 
 
Ostravááá… s třemi vykřičníky!!! 
Ostravááá… to není Nairobi.  
Ostravááá… vítá brigádníky! 
Ostravááá… kdo robi, zarobi! 
 
Když chceš vydělat, musíš na to srat, 
musíš něco vydržet a furt nepyskovat, 
bílý medvěd též nenadává za závěje a chlad. 
 
Pendolino tam, pendolino zpět, 
když tě to tu cype nebavi, tak možeš jet!!! 
Jízdenka a kafe s bagetů za tisíc osmset. 
 
Ostravááá… s třemi vykřičníky!!! 
Ostravááá… to není Nairobi. 
Ostravááá… vítá brigádníky! 
Ostravááá… kdo robi, zarobi!

Foto: Jaroslav Kocián, Milan Jaroš,  
Jiří Veselka, archiv města Ostravy
© Studio Najbrt, 2018

Dance-punková skupina !!! založená 
v roce 1996 v Kalifornii působí svým 
názvem stabilně problémy moderátorům 
a hudebním knihovnám. Vzala si ho z filmu 
Bohové musejí být šílení, kde vykřičník 
zastupuje mlaskavou hlásku křováckého 
jazyka. Přestože nejčastější výslovnost 
je „čk čk čk“, kapela sama považuje za 
správné i jakékoli jiné stejné tři úderné 
slabiky za sebou. Dobře to vystihuje 
hypnotickou repetitivnost jejich zvuku.  
Na jejich vystoupení na Colours of 
Ostrava se stále čeká.
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