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Tento grafický manuál je majetkem města Sedlčany.
Veškeré změny, které by v něm mohly nastat, se musí dít pouze za vědomí jeho majitele.
V případě dotazů k používání
městského znaku se obraťte na:
tajemnik@mesto-sedlcany.cz

Růže (Rosa)
je rod keřovitých rostlin z čeledi růžovitých,
podčeledi Rosoideae, s více než 100 druhy,
které se v přírodě vyskytují na severní
polokouli, především v oblasti mírného
pásu. Jsou to většinou světlomilné opadavé
keře, méně často prutnaté, plazivé nebo
popínavé dřeviny. Květy mají oboupohlavné,
zpravidla pětičetné. Plodem je souplodí
nažek uzavřené v šípku.

Znak města Sedlčany

Růže je velmi starou kulturní rostlinou,
pěstovanou již od starověku, a jako taková
je hluboce zakořeněná v lidské kulturní
historii, literatuře, mytologii a symbolice;
v křesťanství je jedním ze symbolů
Panny Marie.
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Tento manuál

Grafický manuál kodifikuje všechny důležité
prvky vizuálního grafického stylu města Sedlčany, stanovuje pravidla a nabízí příklady
a doporučení, jak postupovat při jejich praktické aplikaci. Manuál nemůže poskytnout
řešení pro všechny aplikace jednotného
vizuálního stylu a tak alespoň zavazuje dbát
na estetickou formu a respektovat naznačené zásady.
Jednotný vizuální styl je nezbytnou podmínkou pro identifikaci Sedlčan ve veřejném
prostoru. Jestliže má instituce veřejné správy - v tomto případě Městský úřad Sedlčany
- řádně zpracovaný manuál jednotné vizuální prezentace a striktně trvá na jeho dodržování, usnadňuje to okolí jasnou a jednoznačnou identifikaci dané instituce. Jednotný vizuální styl je zároveň nutným předpokladem pro posilování loajality zaměstnanců
k instituci a zejména její činnosti.

Tento grafický manuál by měl být
nezaměnitelným návodem pro používání
prostředků jednotného vizuálního stylu
města Sedlčany. Každá osoba, která
jakýmkoli způsobem používá znak města
Sedlčan, smí pracovat pouze v souladu
se všemi pravidly uvedenými nebo
doporučenými v tomto manuálu.
Manuál nemůže postihnout všechny
příklady použití městského znaku ani
všechna zakázaná použití.
Grafický manuál není strnulý předpis.
Měl by se stále vyvíjet podle praktických
potřeb jeho majitele. Může být stále
měněn a doplňován o informace, které
se objeví v praxi při používání grafického
stylu. Stejně tak - pokud se v budoucnosti bude jevit něco, co je v manuálu
uvedené, jako nevyhovující nebo nepoužívané - může to z něj být vyjmuto.
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Znak

Město Sedlčany užívá historicky pro svoji
vizuální komunikaci městský znak. Ten svojí
jednoduchostí a výraznou barevností prakticky umožňuje, aby nahradil funkci logotypu.
Je totiž spíše pravidlem, že městské znaky
jsou vizuálně velmi roztříštěné a jejich podoba nijak neumožňuje okamžitou identifikaci
města. To ale není případ Sedlčan. Pětilistá
červená rožmberská růže je natolik lokálně
i regionálně zažitým symbolem, že stačí kvalitní a dlouhodobá práce s vizuálem a město
bude mít k dispozici jednoznačný identifikační nástroj.
Znak je majetkem města Sedlčany.
Veškeré změny, které mohou s městským znakem nastat, se musí dít pouze
za vědomí a souhlasu jeho majitele.
Zneužití znaku je trestné. Znak je
chráněn autorským zákonem.
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Historie městského znaku

Sedlčanský znak měl po celou dobu své
existence shodnou podobu. Na stříbrném
štítě je červená pětilistá růže se zlatým
středem a se zelenými okvětními lístky.
Někdy, zejména v 18. století, byla růže
kreslena šestilistá. Tato podoba růže však
nemá historické oprávnění a proto je nesprávná.
Původ růže v sedlčanském znaku je jednoznačně spjat s rodem pánů z Rožmberka,
kteří byli vlastníky Sedlčan v letech 1352 1580. Červená růže ve stříbrném poli je totiž
rodovým znakem pánů z Rožmberka. Přesné datum vzniku nebo udělení znaku městu
Sedlčanům není možné z historických pramenů zjistit. Je pouze pravděpodobné, že se
tak stalo kolem roku 1418, kdy byly městu
uděleny velké výsady Petrem z Rožmberka,
které Sedlčany připodobnily královským
městům.

Podoba znaku nebyla nikdy právně kodifikována. Přesto je nutné dodržovat základní
podobu městského znaku podle popisu
v knize J. Čarka, Městské znaky v českých
zemích, Academia, 1985. V opačném případě totiž hrozí ztráta identity znaku. Vedle
pěti listů růže je nutné užívání ustálených
barev, které nebyly nikdy zpochybněny. Jiné
barevné použití je historicky nezdůvodnitelné. V heraldice není závazné používání
jednoho štítu a jednoho výtvarného stylu
a tak se nabízí stále mnoho možností k výtvarnému zpracování znaku. Základní pětilistá rožmberská růže však musí zůstat
nezměněna a nesmí se odchýlit od pravidel
uvedených v tomto grafickém manuálu.

1/ÚVOD
1/4
Historie rožmberské růže

Starou pověst o dělení Vítkovců zachycuje obraz na zámku
v Telči a jeho kopie na Krumlově a Jindřichově Hradci.

1.

2.

3.

1. páni z Hradce
2. páni z Krumlova

4.

5.

Jak již bylo zmíněno, sedlčanský městský
znak byl darován městu pány z Rožmberka.
Červená pětilistá růže byla rovněž znakem
celého tohoto významného rodu, jehož počátky jsou vyprávěny erbovní pověstí. Příběh
této pověsti zaznamenal s odstupem času,
na přelomu 16. a 17. století, Bartoloměj
Paprocký z Hlohol: ”V Království českém se
rody erbu růže jmenují Vítkovci. Nazývají se tak
podle předka Vítka, jenž rozdělil svým synům
své statky, podle nichž se začali psát z Rožmberka, Hradce, Stráže, Ústí a Landštejna. Užívali erbu růže v různých barvách”1)
Vedle několika nehistorických smyšlených
jmen se v této legendě odrazily také pravdivé prvky starobylé rodové tradice. Jihočeští
Vítkovci, kteří si až do vyhasnutí hlavních rodových větví v 17. století udržovali povědomí
o blízké příbuznosti, skutečně pocházeli od
praotce Vítka. Byl to Vítek I. (zemřel 1194),
jenž se nazýval podle svého původního sídla

na Sedlčansku „z Prčice” a patřil ve druhé
polovině 12. století mezi čelné příslušníky
přemyslovské družiny. Za své služby v zemské správě i v diplomatických poselstvích se
dal bohatě odměnit. Vítek I. a jeho skuteční
synové - kromě Jindřicha nesli všichni otcovo
jméno (Vítek II., Vítek III. a Vítek IV.) - obratně
využili rozporů mezi přemyslovskými knížaty
a osadili rozsáhlé lesnaté oblasti v jižních
Čechách a zčásti také na jižní Moravě. Původně téměř neosídlená zeměpanská území
si prvé generace Vítkovců přisvojily a postupem času je kolonizovaly. Rozložení sídel
v pohraničních hvozdech vzdalovalo Vítkovce od střediska českého státu, zároveň je
však sbližovalo se sousedními zeměmi, především s Rakousy. Tak již první vítkovské generace vytvořily hmotné předpoklady velkorysé vnitřní i zahraniční politiky jihočeských
panských rodů, z nichž nejmocnější - páni
z Rožmberka - se nesmazatelně vepsali do
národních (i sedlčanských) dějin.2)

3. páni z Rožmberka
4. páni z Landštejna a Třeboně
5. páni ze Sezimova Ústí

1) Václav Bůžek, Josef Hrdlička, Pavel Král, Zdeněk Vybíral, Věk urozených - šlechta v českých zemích na prahu novověku, Praha 2002, s. 39.
2) Václav Březan, Životy posledních Rožmberků II, ed. Jaroslav Pánek, Praha 1985, s. 642.

2/MĚSTSKÝ ZNAK
Základem jednotného vizuálního stylu města je jeho znak.
Od jeho definice se odvíjí ucelený systém vizuální komunikace Sedlčan.
V této kapitole manuálu jsou popsány proporciální vztahy, písmo a odvozené varianty znaku.

1. Barevné provedení

10. Městský znak doplněný textem
na úředních tiskovinách

2. Černobílé provedení a znak ve stupních šedé
3. Provedení s podkladovým štítem
4. Historický znak

11. Městský znak v podkladovém štítu
s doplněným textem
12. Městský znak v podkladovém štítu
doplněný textem na úředních tiskovinách

5. Síťový rozkres
13. Příklady zakázaných modifikací znaku
6. Síťové rozkresy znaku na podkladovém štítě
7. Ochranná zóna
8. Doporučená minimální velikost
9. Městský znak s textem

14. Příklady zakázaných modifikací znaku
na podkladovém štítě
15. Příklady zakázaných použití písma
ve vztahu k městskému znaku
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2/1
Barevné provedení
Toto je základní barevná verze městského
znaku, která může být ještě doplněna
slovním názvem. Tvoří ji pět červených
okvětních lístků okolo žlutého/zlatého
středu umístněných tak, že lichý pátý lístek
směřuje vzhůru. Listy květu jsou pravidelně
doplněny zelenými lístečky, které se „točí”
proti směru hodinových ručiček. Tato
barevná kombinace, spolu s výrazným
a poměrně jednoduchým tvarem umožňuje
použít znak města jako základní prvek
jednotné vizuální komunikace. Znak se
dobře uplatní i v černobílém provedení
nebo v maximálním zmenšení. Není
povoleno nově jej konstruovat, ani ho jinak
proporcionálně nebo barevně deformovat.
Závaznou podobu stanovuje jeho
elektronický vektorový vzor.
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černobílý znak

černobílý negativní znak

znak ve stupních šedi

2/2
Černobílé provedení
a znak ve stupních šedi
Černobílá varianta loga v pozitivní či
negativní formě, je určena k užití tam, kde
technologická omezení vylučují možnost
plnobarevného tisku. Takto mohou být
označeny např. interní tiskoviny tištěné na
černobílé tiskárně, při inzerci v denním tisku
nebo na produktu, který bude tuto variantu
bezpodmínečně vyžadovat. V případech
reprezentativního charakteru by se měla
používat standardně plnobarevná verze.
Tvarové provedení loga je zcela shodné se
základní barevnou verzí.

2/MĚSTSKÝ ZNAK
barevné provedení

černobílé provedení

stupně šedé

2/3
Provedení
s podkladovým
štítem
Znak je možné umístnit na podkladový štít.
Doporučené dva tvary štítů jsou uvedeny na
této straně. Tvar štítu by měl vždy být
ohraničen černým obrysem a vyplněn
pouze bílou nebo stříbrnou barvou. Tato
pravidla vycházejí z historicky dané
heraldické zkušenosti a zvyklosti. Pokud by
byl městský znak používán na jiném tvaru
šítu, mělo by se tak dít vždy za souhlasu
majitele znaku.
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Historický znak
Při obzvláště slavnostních příležitostech je
na tiskovinách možné použít i slavnostní
heraldický historický znak. Pro běžné použití
se tento znak nedoporučuje pro jeho horší
čitelnost a složitost používat.
Protože existuje pouze rastrový podklad
tohoto znaku, při jeho aplikaci je nutné vždy
dbát kvalitního rastrového rozlišení
(minimálně 300 dpi).
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x

2/5
Síťový rozkres
Vzájemná vazba proporcí městského znaku
je přesně definována pomocí jednotek x.
Tyto jednotky jsou odvozeny z průměru
žlutého středu sedlčanské růže. Konstrukční
schéma není návodem k tomu, jak značku
nově vytvářet. K jejímu užití slouží předlohy
v elektronické podobě.

x

x
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2/6
Síťové rozkresy
znaku na
podkladovém
štítě
x

x

x

x

x

x

2/MĚSTSKÝ ZNAK
2/7
Ochranná zóna

x

x

x

Ochranná zóna znaku zajišťuje čitelnost
a přesně definuje minimální prostor kolem
znaku, kam nelze či není doporučeno
umisťovat další grafické prvky, či textové
informace, pokud s tím majitel znaku
nebude výslovně souhlasit. Je to také
doporučená minimální vzdálenost znaku
od okraje stránky.

x

x

x

x

x

x

x

Ochranná zóna je definována jednotkou x,
která odpovídá průměru středu růže, jak je
znázorněno na této straně manuálu. Pokud
se jedná o ochrannou zónu znaku na podkladových štítech, měl by respektovat výše
uvedená pravidla, která platí pro ochrannou
zónu samotného znaku.

x

x

x

x

x
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5 mm

5 mm

5 mm

2/8
Doporučená
minimální
velikost
Sedlčanský městský znak lze při grafickém
zpracování libovolně zmenšovat, pokud můžeme garantovat kvalitu čitelnosti. Doporučená minimální šířka pro jeho dobrou čitelnost
je 5 mm.
V této minimální velikosti je doporučeno používat samotný znak nebo znak na podkladovém štítě bez slovního doprovodu.
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Příklady doporučených poměrů velikostí, barevnosti a umístnění textu
- horizontální i vertikální

X

2/9
Městský znak
s textem

X

y

2X

y
X

X

X

X
X

X

X

Základní verzi sedlčanského městského
znaku lze doplňovat názvy či dalšími texty.
Obrázky ukazují doporučené poměry
velikosti písma vzhledem k velikosti znaku,
dále jeho vhodné umístění a minimální
vzdálenost znaku a textu. Text je možné
používat i v cizojazyčné verzi.
Doporučený typ písma, které může městský
znak vhodně doplňovat je font Times New
Roman. Písmo, které je používáno ve
spojení s městským znakem, by mělo
zachovávat estetický a grafický styl znaku.
Písmo nesmí být užito v konturové verzi, se
stínem ani v jiné nepovolené úpravě. Rovněž
je zakázána varianta složená z minuskul.
Písmo musí být plnobarevné a nemělo by
obsahovat žádné efekty, rastrové přechody,
stíny apod. Písmo nesmí v žádném případě
zasahovat do kresby znaku. Barevnost
písma není pevně stanovena, doporučuje se
však použití střízlivějších odstínů černé nebo
šedé, případně červená barva shodná s barevností lístků růže.
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Znak s textem na písemnosti vyhotovené
v rámci výkonu samostatné působnosti

Znak s textem na písemnosti vyhotovené
v rámci výkonu přenesené působnosti

X

X

X

X

X

X

X

X

Při vyhotovování úředních oficiálních
písemností, se musí rozlišovat mezi jejich
samostatnou a přenesenou působností.

MĚSTO

X

Pokud je písemnost vyhotovována v rámci
výkonu samostatné působnosti, musí být
v záhlaví označena uvedením slova „Město“
a názvem „Sedlčany“.

X

MĚSTO

y

2X

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Pokud je písemnost vyhotovována v rámci
výkonu přenesené působnosti (s výjimkou
nařízení města), musí být v záhlaví označení
„Městský úřad“ s uvedením názvu města
„Sedlčany“.
y

2X

y

2X

y

2X

2/10
Městský znak
doplněný textem
na úředních
tiskovinách

MĚSTO

Na této stránce jsou uvedeny příklady
použití znaku v souvislosti s těmito
povinnými názvy. Tyto příklady nejsou
závazné, jsou jen grafickými doporučeními.
Měly by dodržovat pravidla uvedená na
předešlé stránce v kapitole 2/9.

2/MĚSTSKÝ ZNAK

Příklady doporučených poměrů velikostí, barevnosti a umístnění textu
- horizontální i vertikální

X

y

2X

y
X

X

SEDLČANY

X

SEDLČANY

0,5 X

SEDLČANY

X

X
X

X

2/11
Městský znak
v podkladovém štítu
s doplněným textem

SEDLČANY

Doplňovat názvy či dalšími texty lze samozřejmě i u městského znaku, který je umístněný na podkladovém štítu. Obrázky ukazují
doporučené poměry velikosti písma vzhledem k velikosti znaku, dále jeho vhodné
umístění a minimální vzdálenost znaku
a textu. Pravidla pro umístnění, poměry
a barevnost jsou shodná s pravidly uvedenými v kapitole 2/9. Text v žádném případě
nesmí zasahovat do kresby štítu.

2/MĚSTSKÝ ZNAK
Znak s textem na písemnosti vyhotovené
v rámci výkonu samostatné působnosti

X

Znak s textem na písemnosti vyhotovené
v rámci výkonu přenesené působnosti

2/12
Městský znak
v podkladovém štítu
doplněný textem
na úředních tiskovinách

X

X

X

MĚSTSKÝ ÚŘAD
SEDLČANY

X

X

0,5 X

MĚSTO
SEDLČANY

X

X

MĚSTSKÝ ÚŘAD
SEDLČANY

0,5 X

MĚSTO
SEDLČANY

Na této stránce jsou uvedeny příklady
použití znaku s povinnými názvy pro
písemností Městského úřadu Sedlčany. Tyto
příklady nejsou závazné, jsou jen grafickými
doporučeními. Měly by dodržovat pravidla
uvedená v kapitole 2/9.

2/MĚSTSKÝ ZNAK
2/13
Příklady
zakázaných
modifikací
znaku
Je zcela zakázán jakýkoli zásah do městského znaku a jeho jiné zobrazování, než
definuje a nebo doporučuje tento manuál.
Znak nelze proporčně ani jinak deformovat
či měnit pomocí jakýchkoliv grafických
rastrů.
Příklady uvedené na této stránce nevyčerpávají všechna zakázaná použití. Jsou
pouze ukázkou, jak by se znakem nemělo
být zacházeno.

2/MĚSTSKÝ ZNAK
2/14
Příklady zakázaných
modifikací znaku
na podkladovém štítě

Stejně jako u samotného znaku je i v případě znaku umístěného na podkladovém
štítě zcela zakázán jakýkoli zásah do jejich
grafiky a jejich jiné zobrazování, než definuje
a nebo esteticky doporučuje tento manuál.
Příklady uvedené na této stránce opět
nevyčerpávají všechna zakázaná použití.
Jsou pouze ukázkou, jak by se znakem
nemělo být zacházeno.

2/MĚSTSKÝ ZNAK

NY

ČA

SEDLČANY

L
ED

S

SEDLČANY

S

LČANY
ED

2/15
Příklady
zakázaných
použití písma
ve vztahu
k městskému znaku

SEDLČANY
SEDLČANY

SEDLČANY

SEDLČANY

Příklady uvedené na této stránce nevyčerpávají všechna zakázaná použití. Jsou pouze
ukázkou, jak by připojení textu ke znaku
nemělo vypadat.

SEDLČANY

Y
N
A

D

LČ

SEDLČANY

SE

Názvy a texty, k nimž je vhodné městský
znak připojovat, by se měly řídit estetickými
zásadami a celkovým vyzněním znaku.
Proto není dovoleno používat takový text,
který by zasahoval do kresby znaku, či ho
jinak graficky rušil. Přidání textu ke znaku by
mělo vycházet ze zásad uvedených v tomto
manuálu.

SEDLČANY

3/BAREVNOST
Přesně kodifikované barvy jsou významným prvkem jednotného vizuálního stylu.
Barvy jsou přesně určeny vzorníkem Pantone, soutiskovou
škálou CMYK, RGB a barevností pro web.

1. Užití barvy v plnobarevné verzi
2. Užití barvy v černobílé verzi
3. Užití barvy ve stupních šedé
4. Doporučené užití barvy textu v souvislosti se znakem
5. Příklady zakázaného použití barev v městském znaku
6. Příklady nevhodného použití barev písma v souvislosti
se znakem

3/BAREVNOST
3/1
Užití barvy
v plnobarevné
verzi

ČERVENÁ
CMYK: 0/100/100/0
PANTONE: 485 C
RGB: 218/37/29, web: #E31E24
ŽLUTÁ
CMYK: 0/10/100/0
PANTONE: 109 C (pro slavnostní vyjímečné tisky je možné použít zlatou barvu PANTONE 872)
RGB: 252/219/0, web: #FFDD00
ZELENÁ
CMYK: 40/0/100/10
PANTONE: 376 C
RGB: 125/186/0, web: #A3BC21

ČERNÁ

CMYK: 0/0/0/100
PANTONE: PROCESS BLACK C
RGB: 0/0/0, web: #2B2A29

BÍLÁ
CMYK: 0/10/0/0
PANTONE: Trans. WHITE C
(pro slavnostní vyjímečné tisky je možné použít stříbrnou barvu PANTONE 877)
RGB: 255/255/255, web: #FEFEFE

Jediné povolené barvy pro plnobarevnou
základní verzi městského znaku jsou barvy
definované na této stránce. Jakákoliv jiná
barevnost není povolena vyjma černobílé
a šedé verze definované v tomto manuálu
dále. Pro samotný městský znak není
povoleno používat žádný obrys, stín či
orámování.

3/BAREVNOST
3/2
Užití barvy
v černobílé
verzi
Jediné povolené barvy pro černobílou
základní i negativní verzi městského znaku
jsou barvy definované na této stránce. Pro
samotný městský znak není povoleno
používat žádný obrys, stín či orámování.

ČERNÁ
CMYK: 0/0/0/100
PANTONE: PROCESS BLACK C
RGB: 0/0/0, web: #2B2A29

BÍLÁ
CMYK: 0/10/0/0
PANTONE: Trans. WHITE C
(pro slavnostní vyjímečné tisky je možné použít stříbrnou barvu PANTONE 877)
RGB: 255/255/255, web: #FEFEFE

3/BAREVNOST
3/3
Užití barvy
ve stupních
šedé

ČERVENÁ
CMYK: 0/0/0/50
PANTONE: Cool Grey 7 C
RGB: 157/158/158, web: #9D9E9E
ŽLUTÁ
CMYK: 0/0/0/10
PANTONE: Cool Grey 3 C
RGB: 235/236/236, web: #EBECEC
ZELENÁ
CMYK: 0/0/0/30
PANTONE: Cool Grey 6 C
RGB: 197/198/198, web:#C5C6C6
ČERNÁ
CMYK: 0/0/0/100
PANTONE: PROCESS BLACK C
RGB: 0/0/0, web: #2B2A29
BÍLÁ
CMYK: 0/10/0/0
PANTONE: Trans. WHITE C
RGB: 255/255/255, web: #FEFEFE

Jediné povolené barvy pro verzi ve stupních
šedé jsou barvy definované na této stránce.
Jakákoliv jiná barevnost není povolena.
Této verze je doporučeno používat v denním tisku nebo na materiálech, které nedovolují použít barevný tisk.

3/BAREVNOST

Příklady barevnosti připojeného textu

MĚSTSKÝ ÚŘAD
SEDLČANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD
SEDLČANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD
SEDLČANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD
SEDLČANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD
SEDLČANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD
SEDLČANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD
SEDLČANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD
SEDLČANY

3/4
Doporučené
užití barvy textu
v souvislosti
se znakem
Pro barevnost písma, jak již bylo uvedeno
v předchozí kapitole o textu připojovanému
ke znaku, jsou doporučeny střízlivější decentní barvy jako např. černá, šedá a nebo
barvy obsažené v samotném znaku.

3/BAREVNOST
3/5
Příklady zakázaného
použití barev
v městském znaku
Příklady uvedené na této stránce nevyčerpávají všechna zakázaná použití.

3/BAREVNOST

MĚSTSKÝ ÚŘAD
SEDLČANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD
SEDLČANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD
SEDLČANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD
SEDLČANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD
SEDLČANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD
SEDLČANY

3/6
Příklady nevhodného
použití barev písma
v souvislosti
s městským znakem
Příklady uvedené na této stránce nevyčerpávají všechna zakázaná použití.

4/PÍSMO
Fontů je v současné době nepřeberné množství, ale pro vizuální komunikaci
Městkého úřadu byly jako základní zvoleny nejznámnější a nejrozšířenější fonty.
Stalo se tomu tak díky jejich dobré dostupnostia rozšířenosti. Ostatní fonty písma
jsou pouze doporučené. Pokud v souvislosi s městským znakem chce někdo použít jiný font,
než uvádí tento manuál, měl by respektovat jeho estetické a historické konsekvence.

1. Základní písmo 1
2. Základní písmo 2
3. Doporučené písmo 1
4. Další doporučená písma

4/PÍSMO

Times New Roman
normální

tučné

aábcčddeéěfghiíjklmnň
oópqrřsšttuúůvwxyzž
AÁBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLMNŇ
OÓPQRŘSŠTŤUÚŮVWXYÝZŽ
0123456789
aábcčddefghiíjklmnň
oópqrřsšttuúůvwxyýzž
AÁBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLMNŇ
OÓPQRŘSŠTŤUÚŮVWXYÝZŽ
0123456789

kurzíva

aábcčddefghiíjklmnň
oópqrřsšttuúůvwxyýzž
AÁBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLMNŇ
OÓPQRŘSŠTŤUÚŮVWXYÝZŽ
0123456789

tučná kurzíva

aábcčddefghiíjklmnň
oópqrřsšttuúůvwxyýzž
AÁBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLMNŇ
OÓPQRŘSŠTŤUÚŮVWXYÝZŽ
0123456789

4/1
Základní písmo 1
Hlavním písmem, které je využito v jednotné
vizuální komunikaci města Sedlčany je písmo Times New Roman ve všech řezech. Jde
o známý klasický patkový font, který evokuje
důstojnost instituce, velmi jemně připomíná
historii a zároveň je plně akceptovatelný
v moderním designu. Font byl vybrán jako
základní zejména pro svou dostupnost
a velkou rozšířenost.
Font Times New Roman je využíván zejména
na administrativních tiskovinách a při běžné
komunikaci podle vnitřních nařízení
Městského úřadu. Písmo není možné nijak
zužovat, rozšiřovat, neproporčně měnit
výšku a podobně.

4/PÍSMO
4/2
Základní písmo 2

Arial
normální

aábcčddeéěfghiíjklmnň
oópqrřsšttuúůvwxyzž
AÁBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLMNŇ
OÓPQRŘSŠTŤUÚŮVWXYÝZŽ
0123456789

tučné

aábcčddefghiíjklmnň
oópqrřsšttuúůvwxyýzž
AÁBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLMNŇ
OÓPQRŘSŠTŤUÚŮVWXYÝZŽ
0123456789

kurzíva

aábcčddefghiíjklmnň
oópqrřsšttuúůvwxyýzž
AÁBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLMNŇ
OÓPQRŘSŠTŤUÚŮVWXYÝZŽ
0123456789

tučná kurzíva

aábcčddefghiíjklmnň
oópqrřsšttuúůvwxyýzž
AÁBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLMNŇ
OÓPQRŘSŠTŤUÚŮVWXYÝZŽ
0123456789

Druhým základním písmem, které může být
využito v jednotné vizuální komunikaci města Sedlčany je písmo Arial. Toto písmo bylo
zvoleno opět pro svou jednoduchost
a snadnou dostupnost pro všechny, kdo se
s jednotnou vizuální komunikací města Sedlčany setkají. Font se opět používá v řezu
obyčejném, tučném a kurziva. Písmo se používá při běžné komunikaci podle vnitřních
nařízení Městského úřadu. Písmo není možné nijak zužovat, rozšiřovat, neproporčně
měnit výšku a podobně.

4/PÍSMO

Calibri
normální

aábcčddeéěfghiíjklmnň
oópqrřsšttuúůvwxyzž
AÁBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLMNŇ
OÓPQRŘSŠTŤUÚŮVWXYÝZŽ
0123456789

tučné

aábcčddefghiíjklmnň
oópqrřsšttuúůvwxyýzž
AÁBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLMNŇ
OÓPQRŘSŠTŤUÚŮVWXYÝZŽ
0123456789

kurzíva

aábcčddefghiíjklmnň
oópqrřsšttuúůvwxyýzž
AÁBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLMNŇ
OÓPQRŘSŠTŤUÚŮVWXYÝZŽ
0123456789

tučná kurzíva

aábcčddefghiíjklmnň
oópqrřsšttuúůvwxyýzž
AÁBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLMNŇ
OÓPQRŘSŠTŤUÚŮVWXYÝZŽ
0123456789

4/3
Doporučené
písmo 1
Doporučeným písmem, které může být
využito v jednotné vizuální komunikaci
města Sedlčany, je písmo Calibri. Toto písmo
bylo zvoleno opět pro svou jednoduchost
a snadnou dostupnost pro všechny, kdo se
s jednotnou vizuální komunikací města Sedlčany setkají. Font se opět používá v řezu
obyčejném, tučném a kurziva. Písmo se používá při běžné komunikaci podle vnitřních
nařízení Městského úřadu. Písmo není
možné nijak zužovat, rozšiřovat, neproporčně měnit výšku a podobně.

4/PÍSMO
Myriad Pro
normální

aábcčddeéěfghiíjklmnň
oópqrřsšttuúůvwxyzž
AÁBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLMNŇ
OÓPQRŘSŠTŤUÚŮVWXYÝZŽ
0123456789

4/4
Další
doporučená
písma
Dalšími doporučenými písmy, jsou font písma Myriad Pro a font Carleton. Font Myriad
Pro je moderní bezpatkový font, který lze
použít na propagačních materiálech a pro
jeho dobrou čitelnost a čistotu řezu i například na navigačním a informačním systému
města. Font Carleton byl doporučen pro
svou elegantnost a zdobnost a je doporučeno používat ho na slavnostních materiálech.
Písma není možné nijak zužovat, rozšiřovat,
neproporčně měnit výšku a podobně.

tučné

aábcčddefghiíjklmnň
oópqrřsšttuúůvwxyýzž
AÁBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLMNŇ
OÓPQRŘSŠTŤUÚŮVWXYÝZŽ
0123456789

kurzíva

aábcčddefghiíjklmnň
oópqrřsšttuúůvwxyýzž
AÁBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLMNŇ
OÓPQRŘSŠTŤUÚŮVWXYÝZŽ
0123456789

Carleton

aábcčddefghiíjklmnň
oópqrřsšttuúůvwxyýzž
AÁBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLMNŇ
OÓPQRŘSŠTŤUÚŮVWXYÝZŽ
0123456789

aábcčddeéěfghiíjklmnň
oópqrřsšttuúůvwxyzž
AÁBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLMNŇ
OÓPQRŘSŠTŤUÚŮVWXYÝZŽ
0123456789

tučná kurzíva

5/ADMINISTRATIVNÍ TISKOVINY
Administrativní tiskoviny jsou tištěnými nástroji komunikace představitelů města Sedlčany na interní i externí úrovni.
Řadí se mezi ně vizitky, různé dopisní a hlavičkové papíry nebo formuláře, ale i razítka, jmenovky, oznámení a vyhlášky.
Pro interní sdělení slouží soubor tiskovin, které se užívají v černobílé podobě.
Ukázky užití znaku na administrativních tiskovinách v této kapitole nevyčerpávají všechna možná použití.
Jsou návodem a příkladem, jak s aplikací znaku pracovat.
Při vyhotovování úředních oficiálních písemností, se musí rozlišovat mezi jejich samostatnou a přenesenou působností.
Pokud je písemnost vyhotovována v rámci výkonu samostatné působnosti, musí být v záhlaví označena uvedením slova „Město“ a názvem „Sedlčany“.
Pokud je písemnost vyhotovována v rámci výkonu přenesené působnosti (s výjimkou nařízení města), musí být v záhlaví označení „Městský úřad“
s uvedením názvu města „Sedlčany“. Příklady zde uvedené ukazují vždy jednu z možností.

1. Slavnostní hlavičkový papír - a

14. Jmenovka

2. Slavnostní hlavičkový papír - b

7. Obálky C6 a DL
používané jednotlivými
odbory města

3. Běžný hlavičkový papír
používaný jednotlivými
odbory

8. Obálky C6 a DL používané
jednotlivými odbory města
- černobílé varianty

16. Identifikační karta
zaměstnance

4. Běžný hlavičkový papír
používaný konkrétní
osobou

9. Obálka C4 používaná
jednotlivými odbory města

23. Layout obálky
vnitřní směrnice

15. Navštívenka
24. Objednávka

17. Pozvánka DL

5. Běžný hlavičkový papír
- černobílá varianta

10. Obálka C4 používaná
jednotlivými odbory města
- černobílá varianta

18. Černobílý plakát
- pozvánka

26. Ukázka použití
znaku na smlouvě
27. Ukázka použití
znaku na vyhlášce

19. Parkovací karta
20. Úvodní slide prezentace

6. Slavnostní obálky C6 a DL
používané starostou
a místostarostou města

25. Tiskopis na šířku

28. Ukázka použití
znaku na nařízení

11. Obálka - frankovací stroj
21. Vnitřní slide prezentace
12. Razítka
22. Zápatí e-mailu
13. Vizitka

29. Ukázka použití znaku
na vnitřním předpisu

5/ADMINISTRATIVNÍ TISKOVINY

20
10

20

10

5/1
Slavnostní hlavičkový papír - a

SEDLČANY

Titul Jméno Příjmení
funkce

Tento hlavičkový papír slouží jako slavnostní
merkantilní tiskovina pro korespondenci
starosty a místostarosty města. Používá se
při výjimečných slavnostních příležitostech.
Tento slavnostní hlavičkový papír obsahuje
znak v jednobarevném provedení ve zlaté
barvě (PANTONE 872) a zápatí s jmenovitými
kontaktními údaji.
Na tomto hlavičkovém papíru je znázorněn
„vodotiskem” historický slavnostní městský
znak. Je natištěn 30% černou barvou.
Hlavičkový papír musí respektovat zákonem
předepsané normy. Text dopisu se vyplňuje
v textovém editoru do připravené elektronické předlohy a tiskne se osobní tiskárnou
na předtištěné hlavičkové papíry.

náměstí T. G. Masaryka 32, 264 80 Sedlčany
+420 318 000 000
jméno@mu-sedlcany.cz, www.mesto-sedlcany.cz

15

50 % velikost, čísla u kót odpovídají hodnotě při 100% velikosti a jsou uvedená v milimetrech
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20

5/2
Slavnostní hlavičkový papír - b

MĚSTO SEDLČANY
Titul Jméno Příjmení
funkce

Tento hlavičkový papír slouží jako výjimečná
merkantilní tiskovina pro slavnostní nebo
důležitá sdělení. Používá ho především
vedení města.
Tento slavnostní hlavičkový papír obsahuje
historický znak v plnobarevném provedení
a zápatí s jmenovitými kontaktními údaji.
Hlavičkový papír musí respektovat zákonem
předepsané normy. Text dopisu se vyplňuje
v textovém editoru do připravené elektronické předlohy a tiskne se osobní tiskárnou
na předtištěné hlavičkové papíry.

náměstí T. G. Masaryka 32, 264 80 Sedlčany
+420 318 000 000
jméno@mesto-sedlcany.cz, www.mesto-sedlcany.cz

15

50 % velikost, čísla u kót odpovídají hodnotě při 100% velikosti a jsou uvedená v milimetrech
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20
15

25
SEDLČANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD SEDLČANY
PODATELNA, RECEPCE
Náměstí T. G. Masaryka 32, 264 80 Sedlčany

20

5/3
Běžný hlavičkový papír
používaný jednotlivými
odbory

Spis. značka ......
Č. j. 2/2018, dopis....
Vyřizuje: Titul Jméno Příjmení
Titul Jméno Příjmení (příjemce)
Ulice 000
000 00 Město

20

Tento hlavičkový papír slouží jako univerzální
merkantilní tiskovina pro běžnou korespondenci odborů.

V Sedlčanech 2. října 2018

SDĚLENÍ
Vážený pane,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aliquam ante. Quisque porta. Ut enim ad minima
veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi
consequatur? Aliquam erat volutpat. Mauris dolor felis, sagittis at, luctus sed, aliquam non, tellus. Curabitur
vitae diam non enim vestibulum interdum. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut
reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat. Integer
lacinia. Donec ipsum massa, ullamcorper in, auctor et, scelerisque sed, est. Morbi scelerisque luctus velit.
Aliquam id dolor. Phasellus et lorem id felis nonummy placerat.

S pozdravem

Titul Jméno Příjmení

+420 000 000 000, +420 000 000 000
podatelna@mesto-sedlcany.cz
ID: frsbn7e, IČ: 00243272
www.mesto-sedlcany.cz

20

50 % velikost, čísla u kót odpovídají hodnotě při 100% velikosti a jsou uvedená v milimetrech

Hlavičkový papír obsahuje znak v barevném
provedení, záhlaví a zápatí s kontaktními
údaji.
Hlavičkový papír musí respektovat zákonem
předepsané normy. Text dopisu se vyplňuje
v textovém editoru do připravené elektronické předlohy a tiskne se osobní tiskárnou
na bílý papír nebo se rozesílá eletronickou
poštou.
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20
15

25
SEDLČANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD SEDLČANY
Titul, Jméno, Příjmení
tajemník městského úřadu
Náměstí T. G. Masaryka 32, 264 80 Sedlčany

20

5/4
Běžný hlavičkový papír
používaný konkrétní
osobou

Spis. značka ......
Č. j. 2/2018, dopis....
Vyřizuje: Titul Jméno Příjmení
Titul Jméno Příjmení (příjemce)
Ulice 000
000 00 Město

20

V Sedlčanech 2. října 2018

Tento hlavičkový papír slouží jako univerzální
merkantilní tiskovina pro běžnou korespondenci konkrétního zaměstnance městského
úřadu.

SDĚLENÍ
Vážený pane,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aliquam ante. Quisque porta. Ut enim ad minima
veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi
consequatur? Aliquam erat volutpat. Mauris dolor felis, sagittis at, luctus sed, aliquam non, tellus. Curabitur
vitae diam non enim vestibulum interdum. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut
reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat. Integer
lacinia. Donec ipsum massa, ullamcorper in, auctor et, scelerisque sed, est. Morbi scelerisque luctus velit.
Aliquam id dolor. Phasellus et lorem id felis nonummy placerat.

S pozdravem

Titul Jméno Příjmení

+420 000 000 000, +420 000 000 000
tajemnik@mesto-sedlcany.cz
ID: frsbn7e, IČ: 00243272
www.mesto-sedlcany.cz

20

50 % velikost, čísla u kót odpovídají hodnotě při 100% velikosti a jsou uvedená v milimetrech

Hlavičkový papír obsahuje znak v barevném
provedení, záhlaví a zápatí s kontaktními
údaji.
Hlavičkový papír musí respektovat zákonem
předepsané normy. Text dopisu se vyplňuje
v textovém editoru do připravené elektronické předlohy a tiskne se osobní tiskárnou
na bílý papír nebo se rozesílá eletronickou
poštou.
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20
15

25
SEDLČANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD SEDLČANY
ODBOR MAJETKU
Evidence majetku
Náměstí T. G. Masaryka 32, 264 80 Sedlčany

5/5
Běžný hlavičkový papír
- černobílá varianta

20

Spis. značka ......
Č. j. 2/2018, dopis....
Vyřizuje: Titul Jméno Příjmení
Titul Jméno Příjmení (příjemce)
Ulice 000
000 00 Město

20

V Sedlčanech 2. října 2018

SDĚLENÍ

Tento hlavičkový papír slouží jako univerzální
merkantilní tiskovina pro běžnou korespondenci, pokud není umožněn barevný tisk.
Hlavičkový papír obsahuje znak v černobílém provedení, záhlaví a zápatí s kontaktními údaji.

Vážený pane,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aliquam ante. Quisque porta. Ut enim ad minima
veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi
consequatur? Aliquam erat volutpat. Mauris dolor felis, sagittis at, luctus sed, aliquam non, tellus. Curabitur
vitae diam non enim vestibulum interdum. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut
reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat. Integer
lacinia. Donec ipsum massa, ullamcorper in, auctor et, scelerisque sed, est. Morbi scelerisque luctus velit.
Aliquam id dolor. Phasellus et lorem id felis nonummy placerat.

S pozdravem

Titul Jméno Příjmení

+420 000 000 000, +420 000 000 000
jméno@mesto-sedlcany.cz
ID: frsbn7e, IČ: 00243272
www.mesto-sedlcany.cz

20

50 % velikost, čísla u kót odpovídají hodnotě při 100% velikosti a jsou uvedená v milimetrech

Hlavičkový papír musí respektovat zákonem
předepsané normy. Text dopisu se vyplňuje
v textovém editoru do připravené elektronické předlohy a tiskne se osobní tiskárnou
na bílý papír nebo se rozesílá eletronickou
poštou.
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15

5/6
Slavnostní obálky C6 a DL
používané starostou
a místostarostou města

5

MĚSTO SEDLČANY
20

Titul Jméno Příjmení
funkce

Vážený pan
Jméno, Příjmení
Ulice
264 01 Sedlčany

Tyto obálky C6 a DL s historickým znakem
města slouží pro výjimečnou slavnostní
korespondenci starosty a místostarosty.

15
náměstí T. G. Masaryka 32, 264 80 Sedlčany

Obálku typu DL je možné použít jak s okénkem, tak bez okénka.

15

Na obálkách je předtištěn znak v plnobarevném provedení.
15

5

Obálky jsou potištěny kvalitním ofsetovým
tiskem

MĚSTO SEDLČANY
20

Titul Jméno Příjmení

Vážený pan
Jméno, Příjmení
Ulice
264 01 Sedlčany

15
náměstí T. G. Masaryka 32, 264 80 Sedlčany

15

50 % velikost, čísla u kót odpovídají hodnotě při 100% velikosti a jsou uvedená v milimetrech
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15

5/7
Obálky C6 a DL
používané jednotlivými
odbory města

20

15
SEDLČANY

Vážený pan
Titul, Jméno, Příjmení
Ulice
264 01 Sedlčany

15

Tyto obálky C6 a DL se znakem města slouží
pro běžnou korespondenci zaměstnanců
městského úřadu.

MĚSTSKÝ ÚŘAD SEDLČANY
náměstí T. G. Masaryka 32, 264 80 Sedlčany

Obálku typu DL je možné použít jak s okénkem, tak bez okénka.

15

Na obálkách je předtištěn znak v plnobarevném provedení.
Obálky jsou potištěny kvalitním ofsetovým
tiskem
20

15

15
SEDLČANY

Vážený pan
Titul, Jméno, Příjmení
Ulice
264 01 Sedlčany

15

MĚSTSKÝ ÚŘAD SEDLČANY
náměstí T. G. Masaryka 32, 264 80 Sedlčany

15

50 % velikost, čísla u kót odpovídají hodnotě při 100% velikosti a jsou uvedená v milimetrech

5/ADMINISTRATIVNÍ TISKOVINY

15

5/8
Obálky C6 a DL
používané jednotlivými
odbory města
- černobílé varianty

20

15
SEDLČANY

Vážený pan
Titul, Jméno, Příjmení
Ulice
264 01 Sedlčany

15

Tyto obálky C6 a DL se znakem města slouží
pro běžnou korespondenci zaměstnanců
městského úřadu. Používají se tehdy, když je
nemožné použít plnobarevně tištěné obálky.

MĚSTO SEDLČANY
náměstí T. G. Masaryka 32, 264 80 Sedlčany

15

Obálku typu DL je možné použít jak s okénkem, tak bez okénka.
Na obálkách je předtištěn znak v plnobarevném provedení.
20

15

Obálky jsou potištěny kvalitním ofsetovým
tiskem

15
SEDLČANY

Vážený pan
Titul, Jméno, Příjmení
Ulice
264 01 Sedlčany

15

MĚSTO SEDLČANY
náměstí T. G. Masaryka 32, 264 80 Sedlčany

15

50 % velikost, čísla u kót odpovídají hodnotě při 100% velikosti a jsou uvedená v milimetrech
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30

5/9
Obálka C4
používaná jednotlivými
odbory města

20

Tato obálka C4 se znakem města slouží pro
běžnou korespondenci zaměstnanců
městského úřadu. Obálka C4 slouží
k zasílání dokumentu ve formátu A4.

30
SEDLČANY

Na obálce je předtištěn znak v plnobarevném provedení.
Obálky jsou potištěny kvalitním ofsetovým
tiskem
Vážený pan
Titul, Jméno, Příjmení
Ulice
264 01 Sedlčany

30
MĚSTSKÝ ÚŘAD SEDLČANY
náměstí T. G. Masaryka 32, 264 80 Sedlčany

30

50 % velikost, čísla u kót odpovídají hodnotě při 100% velikosti a jsou uvedená v milimetrech

5/ADMINISTRATIVNÍ TISKOVINY

30

5/10
Obálka C4
používaná jednotlivými
odbory města
- černobílá varianta

20

30
SEDLČANY

Tato obálka C4 se znakem města slouží pro
běžnou korespondenci zaměstnanců
městského úřadu. Obálka C4 slouží
k zasílání dokumentu ve formátu A4.
Používá se tehdy, když je nemožné použít
plnobarevně tištěnou obálku.

Vážený pan
Titul, Jméno, Příjmení
Ulice
264 01 Sedlčany

30
MĚSTSKÝ ÚŘAD SEDLČANY
náměstí T. G. Masaryka 32, 264 80 Sedlčany

30

50 % velikost, čísla u kót odpovídají hodnotě při 100% velikosti a jsou uvedená v milimetrech

Adresa Městského úřadu je vysázena
fontem Calibri velikosti 8, zarovnání vlevo.

5/ADMINISTRATIVNÍ TISKOVINY
100 % velikost

MĚSTSKÝ ÚŘAD
SEDLČANY
nám. T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

5/11
Obálka - frankovací stroj

5/ADMINISTRATIVNÍ TISKOVINY
100 % velikost

5/12
Razítka

Použití razítek stanovuje vnitřní předpis
městského úřadu Sedlčany.
Zde jsou uvedeny základní příklady
používaných razítek.

5/ADMINISTRATIVNÍ TISKOVINY
5/13
Vizitka

10

MĚSTSKÝ ÚŘAD SEDLČANY

20

12

12

Titul, Jméno, Příjmení
funkce
náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

SEDLČANY

+420 318 000 000, linka 000
+420 000 000 000
jmeno@mesto-sedlcany.cz
www.mesto-sedlcany.cz

100 % velikost, čísla u kót jsou uvedená v milimetrech

Formát vizitky je 90 x 50 mm. Velikost znaku,
jeho umístění a barevnost jsou přesně
definovány podle vzoru uvedeného na této
stránce. Titul, jméno a příjmení je vysázeno
z písma Calibri - tučné z velikosti 8 bodů.
Ostatní texty jsou z písma Calibri Light,
velikost písma 8 bodů.
Do obsahu vizitky nelze přidávat další údaje,
zejména privátní adresy a soukromá
telefonní čísla. Prostor na vizitce je
omezený, proto se doporučuje uvádět
nejvýše dvě telefonní čísla.

5/ADMINISTRATIVNÍ TISKOVINY
5/14
Jmenovka

16

15

6

6

MĚSTSKÝ ÚŘAD SEDLČANY

Titul, Jméno, Příjmení
SEDLČANY

funkce

16

100 % velikost, čísla u kót jsou uvedená v milimetrech

Jmenovka je určena k identifikaci zaměstnanců úřadu. Rozměr je 83 x 55 mm. Je
tištěna na bílý karton. Jmenovka se vkládá
do průhledného pouzdra se sponou k uchycení na oděv.
Titul, jméno a příjmení je vysázeno z písma
Calibri - tučné z velikosti 14 bodů. Ostatní
texty jsou z písma Calibri Light - červený text
má velikost písma 8 bodů, funkce je
vysázena velikostí 12 bodů.

5/ADMINISTRATIVNÍ TISKOVINY
5/15
Navštívenka
Formát navštívenky je 90 x 60 mm. Velikost
znaku, jeho umístění a barevnost jsou
přesně definovány podle vzoru uvedeného
na této stránce.
20
15
8

5
MĚSTSKÝ ÚŘAD
SEDLČANY

NÁVŠTĚVA
000

20

100 % velikost, čísla u kót jsou uvedená v milimetrech

Text „NÁVŠTĚVA” je vysázen fontem Calibri tučné o velikosti 28 bodů, čísla mají stejnou
velikost.

5/ADMINISTRATIVNÍ TISKOVINY
5/16
Identifikační karta
zaměstnance

15
3
5
3
SEDLČANY

IDENTIFIKAČNÍ
KARTA
ZAMĚSTNANCE

7

Titul, Jméno, Příjmení
odbor nebo funkce
ID. ČÍSLO: 000

8 595014 812036

podpis zaměstnance

100 % velikost, čísla u kót jsou uvedená v milimetrech

Identifikační karta je určena k osobní identifikaci zaměstnanců. Je doplněna fotografií
zaměstnance. Rozměr je 83 x 55 mm.
Jméno je vysázeno písmem Calibri - tučné,
velikost 14 bodů. Funkce a název odboru je
vysázena fontem Calibri Light, velikost
10 bodů a zarovnán vlevo.

5/ADMINISTRATIVNÍ TISKOVINY
5/17
Pozvánka DL

Ukázka užítí znaku na pozvánce.

Starosta města Sedlčany si Vás dovoluje pozvat na

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA SEDLČANY
SEDLČANY

ve čtvrtek 4. října 2018 od 18. hodin
ve Společenském sále Kulturního domu J. Suka v Sedlčanech
Zasedání je veřejné.
Titul, Jméno, Příjmení
starosta

75 % velikost

5/ADMINISTRATIVNÍ TISKOVINY
5/18
Černobílý plakát
- pozvánka

OZNÁMENÍ

SEDLČANY

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA SEDLČANY
se koná dne
od
hodin
ve Společenském sále Kulturního domu J. Suka
Sedlčany
Program:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Ing. Miroslav Hölzel
starosta

Zasedání je veřejné.

50 % velikost plakátu o formátu A4

Ukázka užítí znaku na černobílém plakátu pozvánce.
Tento plakát se používá v provedení A4,
A3 i A2.

5/ADMINISTRATIVNÍ TISKOVINY
5/19
Parkovací karta

Ukázka užítí znaku na parkovací kartě.

SEDLČANY

PARKOVÁNÍ
POVOLENO

Titul, Jméno, Příjmení
starosta

evidenční číslo: 000

75 % velikost

5/ADMINISTRATIVNÍ TISKOVINY
5/20
Úvodní slide prezentace

Úvodní slide elektronické prezentace tvoří
kompozice bílé a šedivé plochy. Minimální
velikost slidu je 1024 x 768 px.

Prezentace
nových záměrů města
pro rok 2019

SEDLČANY

název prezentace...

Městský úřad Sedlčany

5/ADMINISTRATIVNÍ TISKOVINY
5/21
Vnitřní slide prezentace

Prezentace nových záměrů města pro rok 2019
SEDLČANY

Městský úřad Sedlčany

název prezentace...

5/ADMINISTRATIVNÍ TISKOVINY
5/22
Zápatí e-mailu

Ukázka užítí znaku v zápatí e-mailové zprávy.

Titul, Jméno, Příjmení
funkce

SEDLČANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD SEDLČANY
nám. T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 000 000
e-mail: jméno@mesto-sedlcany.cz
www.mesto-sedlcany.cz

5/ADMINISTRATIVNÍ TISKOVINY
5/23
Layout obálky
vnitřní směrnice
Ukázka užítí znaku na obálce vnitřní
směrnice.

SEDLČANY

VNITŘNÍ SMĚRNICE
O UŽÍVÁNÍ ÚŘEDNÍCH RAZÍTEK,
O UŽÍVÁNÍ STÁTNÍCH SYMBOLŮ
A SYMBOLŮMĚSTA SEDLČANY
Směrnice č. 0/0000/XX

Městský úřad Sedlčany

50 % velikost

Velikost znaku na šířku je 60 mm.
Nadpis dané směrnice je vysázen
fontem Calibri - tučné, velikost
24 bodů. Ostatní černé texty
mají velikost 14 bodů.
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23

10

OBJEDNÁVKA

MĚSTO SEDLČANY
náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

20

5/24
Objednávka

SEDLČANY

5

Dodavatel:
20

Objednávka č.
Č. j.:

20

Uvádějte ve fakturách a dodacích listech.
Nebude-li uvedeno, vydáme zákaz úhrady.

Podrobnosti platby:

Adresa příjemce faktury:
Město Sedlčany
náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany
Dodací lhůta:

Předmět objednávky:

Zde potvrďte přijetí objednávky:
(datum, razítko, podpis)

Razítko:

Zde potvrďte přijetí objednávky:
(datum, razítko, podpis)

Schválil(a):

telefon:

V Sedlčanech dne:

Město Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka 32, 264 80 Sedlčany, IČ: 00243272, DIČ: 00243272, tel.: 318 822 742
mu@mesto-sedlcany.cz, www.mesto-sedlcany.cz
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50 % velikost, čísla u kót odpovídají hodnotě při 100% velikosti a jsou uvedená v milimetrech

Ukázka užítí znaku na objednávce.

5/ADMINISTRATIVNÍ TISKOVINY
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Tiskopis na šířku

Ukázka užítí znaku na Evidenci - úřední
deska.

15
10 MĚSTSKÝ ÚŘAD SEDLČANY
20
SEDLČANY

Podatelna
náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

EVIDENCE
úřední deska

15

15

50 % velikost, čísla u kót odpovídají hodnotě při 100% velikosti a jsou uvedená v milimetrech
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Ukázka použití
znaku na smlouvě
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7 MĚSTO SEDLČANY
20
SEDLČANY

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany
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SMLOUVA O KRÁTKODOBÉM PRONÁJMU
NEBYTOVÝCH PROSTOR
dále jen „Smlouva”

uzavřena dle zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník a podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

20

Jméno, Příjmení
se sídlem Obec, Ulice č. p. 0, 264 01 Sedlčany
IČO: 00000000
(dále jen „pronajímatel”)
a
Město Sedlčany
se sídlem Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, 264 80 Sedlčany
IČO: 000000000
jednající Titul, Jméno, Příjmení
(dále jen „nájemce”)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce, roku tuto

Smlouvu o krátkodobém pronájmu nebytových prostor
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aliquam ante. Quisque porta. Ut enim ad minima
veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi
consequatur? Aliquam erat volutpat. Mauris dolor felis, sagittis at, luctus sed, aliquam non, tellus.
Curabitur vitae diam non enim vestibulum interdum. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus,
ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat.
Integer lacinia. Donec ipsum massa, ullamcorper in, auctor et, scelerisque sed, est. Morbi scelerisque
luctus velit.
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Duis condimentum augue id magna semper rutrum. In dapibus augue non sapien. Phasellus enim erat,
vestibulum vel, aliquam a, posuere eu, velit. Etiam posuere lacus quis dolor. Donec iaculis gravida nulla.
Phasellus faucibus molestie nisl. Mauris dictum facilisis augue. Fusce wisi. Vivamus luctus egestas leo.

50 % velikost, čísla u kót odpovídají hodnotě při 100% velikosti a jsou uvedená v milimetrech
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náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany
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Obecně závazná vyhláška
města Sedlčany č. 2/2018
o stanovení kratší doby nočního klidu
20

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aliquam ante. Quisque porta. Ut enim ad minima
veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi
consequatur? Aliquam erat volutpat. Mauris dolor felis, sagittis at, luctus sed, aliquam non, tellus.
Curabitur vitae diam non enim vestibulum interdum. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus,
ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat.
Integer lacinia. Donec ipsum massa, ullamcorper in, auctor et, scelerisque sed, est. Morbi scelerisque
luctus velit.
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Duis condimentum augue id magna semper rutrum. In dapibus augue non sapien. Phasellus enim erat,
vestibulum vel, aliquam a, posuere eu, velit. Etiam posuere lacus quis dolor. Donec iaculis gravida nulla.
Phasellus faucibus molestie nisl. Mauris dictum facilisis augue. Fusce wisi. Vivamus luctus egestas leo.

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid
ex ea commodi consequatur? Fusce dui leo, imperdiet in, aliquam sit amet, feugiat eu, orci. Pellentesque
sapien. Nam quis nulla. Integer vulputate sem a nibh rutrum consequat. Sed vel lectus. Donec odio tempus
molestie, porttitor ut, iaculis quis, sem. Sed convallis magna eu sem. Nam libero tempore, cum soluta
nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis
voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Aliquam erat volutpat. Aenean placerat. Integer
vulputate sem a nibh rutrum consequat. In dapibus augue non sapien. Duis condimentum augue id magna
semper rutrum. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Sed convallis magna eu sem. Integer rutrum, orci vestibulum ullamcorper ultricies, lacus quam ultricies
odio, vitae placerat pede sem sit amet enim. Morbi leo mi, nonummy eget tristique non, rhoncus non leo.
In enim a arcu imperdiet malesuada. Etiam sapien elit, consequat eget, tristique non, venenatis quis, ante.
Pellentesque sapien. Duis risus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per
inceptos hymenaeos. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo
minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus.
Sed convallis magna eu sem. Suspendisse nisl. Nullam eget nisl. Nulla non arcu lacinia neque faucibus
fringilla. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos.
Aliquam erat volutpat. Integer imperdiet lectus quis justo. Pellentesque habitant morbi tristique senectus
et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Nullam sapien sem, ornare ac, nonummy non, lobortis a
enim. Fusce aliquam vestibulum ipsum. Cras elementum. Nam sed tellus id magna elementum tincidunt.
In enim a arcu imperdiet malesuada.

50 % velikost, čísla u kót odpovídají hodnotě při 100% velikosti a jsou uvedená v milimetrech
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Ukázka použití
znaku na vyhlášce
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Nařízení města Sedlčany č. 1/2018
o stání silničních motorových vozidel ve vymezených oblastech
na místních komunikacích na území města Sedlčany

20

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aliquam ante. Quisque porta. Ut enim ad minima
veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi
consequatur? Aliquam erat volutpat. Mauris dolor felis, sagittis at, luctus sed, aliquam non, tellus. Curabitur
vitae diam non enim vestibulum interdum. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut
reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat. Integer
lacinia. Donec ipsum massa, ullamcorper in, auctor et, scelerisque sed, est. Morbi scelerisque luctus velit.
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Duis condimentum augue id magna semper rutrum. In dapibus augue non sapien. Phasellus enim erat,
vestibulum vel, aliquam a, posuere eu, velit. Etiam posuere lacus quis dolor. Donec iaculis gravida nulla.
Phasellus faucibus molestie nisl. Mauris dictum facilisis augue. Fusce wisi. Vivamus luctus egestas leo.

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid
ex ea commodi consequatur? Fusce dui leo, imperdiet in, aliquam sit amet, feugiat eu, orci. Pellentesque
sapien. Nam quis nulla. Integer vulputate sem a nibh rutrum consequat. Sed vel lectus. Donec odio tempus
molestie, porttitor ut, iaculis quis, sem. Sed convallis magna eu sem. Nam libero tempore, cum soluta nobis
est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas
assumenda est, omnis dolor repellendus. Aliquam erat volutpat. Aenean placerat. Integer vulputate sem a
nibh rutrum consequat. In dapibus augue non sapien. Duis condimentum augue id magna semper rutrum.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Sed convallis magna
eu sem. Integer rutrum, orci vestibulum ullamcorper ultricies, lacus quam ultricies odio, vitae placerat pede
sem sit amet enim. Morbi leo mi, nonummy eget tristique non, rhoncus non leo. In enim a arcu imperdiet
malesuada. Etiam sapien elit, consequat eget, tristique non, venenatis quis, ante.
Pellentesque sapien. Duis risus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per
inceptos hymenaeos. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo
minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus.
Sed convallis magna eu sem. Suspendisse nisl. Nullam eget nisl. Nulla non arcu lacinia neque faucibus
fringilla. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos.
Aliquam erat volutpat. Integer imperdiet lectus quis justo. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et
netus et malesuada fames ac turpis egestas. Nullam sapien sem, ornare ac, nonummy non, lobortis a enim.
Fusce aliquam vestibulum ipsum. Cras elementum. Nam sed tellus id magna elementum tincidunt. In enim a
arcu imperdiet malesuada.

50 % velikost, čísla u kót odpovídají hodnotě při 100% velikosti a jsou uvedená v milimetrech
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Ukázka použití
znaku na nařízení
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Ukázka použití znaku
na vnitřním předpisu
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MĚSTSKÝ ÚŘAD SEDLČANY
SEDLČANY

15

Vnitřní předpis

E cký a morální kodex
úředníků a zaměstnanců města Sedlčany
Příkaz č. 1/2016/T
20

50 % velikost, čísla u kót odpovídají hodnotě při 100% velikosti a jsou uvedená v milimetrech

6/DALŠÍ APLIKACE ZNAKU
Při aplikaci znaku je vždy nutné dodržovat zásady uvedené v tomto manuálu. Je též nutné dbát na to, aby byla zaručena
co nejlepší čitelnost znaku i textu k němu přináležejícímu. Znak by měl být zobrazován decentně a nenásilně.

1. Označení automobilů

8. Diplom

2. Prapor

9. Poděkování

3. Trička

10. Turistický leták

4. Drobné propagační předměty

11. Informační naučná tabule

5. Chlopňové desky pro slavnostní příležitosti

12. Pohlednice

6. Městský zpravodaj RADNICE

13. Kapesníček

7. Blahopřání

14. Kalendář

6/DALŠÍ APLIKACE ZNAKU
6/1
Označení automobilů

MĚSTSKÝ ÚŘAD
SEDLČANY

Osobní automobily se označují na předních
dveřích znakem s doplňujícím textem
pomocí samolepicích fólií. Je vhodné použít
fólie s maximální možnou životností.
Na reprezentační vozidla se užívá barevné
pozitivní provedení znaku.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
SEDLČANY

6/DALŠÍ APLIKACE ZNAKU
6/2
Prapor

Ukázka užití městského znaku na výšivce
slavnostního praporu užívaného při výjimečných slavnostních událostech.
Vlajka je jedním z tradičních symbolů města.
Má rozměr 80 x 118 cm.

6/DALŠÍ APLIKACE ZNAKU
6/3
Trička
SEDLČANY

Na této straně jsou znázorněny příklady
aplikací městského znaku na triku. K potisku
či k výšivce se používají barvy zakódované
v tomto manuálu. Jako podkladové barvy
triček by měly být voleny takové, které
barevně ladí s aplikovaným znakem

SEDLČANY

SEDLČANY

Tam, kde to aplikace a technologie dovoluje,
je možné použít plnobarevný znak. Vždy je
nutné dbát na to, aby byla dosažena a zaručena co nejlepší čitelnost samotného znaku
i textu k němu přináležejícímu.

6/DALŠÍ APLIKACE ZNAKU
6/4
Drobné propagační předměty

Sedlčany užívají ke své propagaci drobné
propagační předměty. Široký sortiment
těchto předmětů nabízejí specializovaní
dodavatelé.

SEDLČANY

SEDLČANY

Vzhled všech propagačních předmětů
podporuje povědomí veřejnosti o městě
Sedlčany.
Na propagační předměty se podle jejich
charakteru a možností potisků umisťuje
znak buď v plnobarevném provedení nebo
v provedení jednobarevném tak, aby byla
zachována decentnost a serioznost.

SEDLČANY

SEDLČANY

Tam, kde to aplikace a technologie dovoluje,
je možné použít plnobarevný znak. Na
drobnějších předmětech je doporučeno
jednobarevné provedení znaku a názvu
města, aby byla dosažena co nejlepší
čitelnost.

6/DALŠÍ APLIKACE ZNAKU
6/5
Chlopňové desky
pro slavnostní
příležitosti
Při reprezentativních příležitostech je vhodné použít slavnostní desky s historickým
heraldickým znakem.
Na deskách jsou zobrazeny motivy, které se
vážou k historii města.

nám. T. G. Masaryka 32
Sedlčany 264 80
www.mesto-sedlcany.cz

SEDLČANY

6/DALŠÍ APLIKACE ZNAKU
50 % velikost

RADNICE
SEDLČANY

VÝSLEDKY VOLEB

6/6
MĚSTSKÝ ZPRAVODA J
RADNICE

zpravodaj města Sedlčany
LISTOPAD 2018 ročník XXII, číslo 11

USNESENÍ

KULTURNÍ KALENDÁŘ

HVĚZDÁRNA

Obálka městského zpravodaje Radnice
vychází ze zásad zakotvených v tomto
grafickém manuálu.
Základní písmo, které je při sazbě celého
měsíčníku doporučené používat, je opět
font Calibri. Tento font by měl být zároveň
bezproblémový při stahování vybraných
textů z e-verze.

POPISEK K FOTCE

Design celého zpravodaje by měl působit
jednoduše, vzdušně, měl by být přehledný
a jasný. Tomu by mělo napomoci výrazné
členění kapitol i samotných článků, ale
i obsah a tirážové informace hned na
začátku této tiskoviny. Každé číslo by mělo
obsahovat úvodní článek, k němuž by se
vázala i hlavní fotka obálky. Na obálce by
měl čtenář najít také přehled nejdůležitějších témat daného čísla.

6/DALŠÍ APLIKACE ZNAKU
6/7
Blahopřání
Ukázka aplikace historického znaku na
blahopřání.

BLAHOPŘÁNÍ
K ŽIVOTNÍMU
JUBILEU
Anně Novákové
U příležitosti výročí Vašeho narození
Vám srdečně blahopřejeme
a do dalších let Vám přejeme
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Titul, Jméno, Příjmení,
starosta
Město Sedlčany
V Sedlčanech dne xx. xx. xxxx

6/DALŠÍ APLIKACE ZNAKU
6/8
Diplom
Ukázka aplikace historického znaku na
diplomu.

k ukončení
školní docházky
Anně Novákové
Srdečně blahopřejeme.

Titul, Jméno, Příjmení,
starosta
Město Sedlčany
V Sedlčanech dne xx. xx. xxxx

6/DALŠÍ APLIKACE ZNAKU
6/9
Poděkování
Ukázka aplikace historického znaku na
poděkování.

Rada města
vyslovuje poděkování

Janu Novákovi
za úspěšnou reprezentaci
Města Sedlčany v roce XXXX.

Titul, Jméno, Příjmení,
starosta
Město Sedlčany
V Sedlčanech dne xx. xx. xxxx

6/DALŠÍ APLIKACE ZNAKU
6/10
Turistický leták
Ukázka aplikace městského znaku na
turistických letáčcích.

6/DALŠÍ APLIKACE ZNAKU
6/11
Informační naučná tabule
Ukázka aplikace městského znaku na
naučné tabuli.

6/DALŠÍ APLIKACE ZNAKU
6/12
Pohlednice
Ukázka aplikace městského znaku na
pohlednici.

6/DALŠÍ APLIKACE ZNAKU
6/13
Kapesníček
Ukázka aplikace městského znaku na
kapesníčku.

6/DALŠÍ APLIKACE ZNAKU
6/14
Kalendář
Ukázka aplikace městského znaku na
kartičkovém kalendáři.
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