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Základní městský znak
Heraldický znak města Proseče je základní prvek jednotného stylu. Znak je užíván v komunikaci města jako 
instituce a k reprezentačním účelům města.

Znak představuje zelené trojvrší na stříbrném štítě. Na středním, nejvyšším kopci stojí černý doprava 
obrácený kohout s červeným hřebenem a lalokem se zlatýma nohama, z nichž pravá je pozvednutá 
ke kroku. Nad štítem vyrůstá až po zadní kýty viditelný jelen doprava skákající, v přirozených barvách, 
parohy má o pěti špicích. 
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Městský znak Barevnost

Barevnost
Barvy města Proseč jsou odvozené od znaku, tj. bílá, šedá (stříbrná), žlutá (zlatá), zelená, červená, hnědá 
a černá.

CMYK tisk čtyřbarevným soutiskem
PANTONE kód škály pro tisk přímými barvami
RGB zobrazení na monitoru a TV

Barevná varianta znaku města Proseč nesmí být tištěna na černobílé tiskárně. Použití Černobílé varianty 
se přesně věnuje strana > Městský znak na podkladové ploše.

CMYK 
0/0/100/0

Žlutá

Červená

Zelená

CMYK
0/100/100/15

CMYK
80/20/100/30

CMYK
20/60/80/30

CMYK
0/0/0/100

CMYK 
0/0/0/10

RGB 
255/245/0

RGB
186/37/29

RGB
30/103/46

RGB
135/88/57

RGB
31/26/23

RGB 
222/222/221

PANTONE 
Process Yellow EC

PANTONE
186 EC

PANTONE
356 EC

PANTONE
730 EC

PANTONE
Process Black EC

PANTONE 
9063 C

Hnědá

Šedá

Černá

CMYK 
0/0/0/0

RGB 
255/255/255

Bílá
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Základní městský znak s textem
Základní variantou konstrukce městského znaku s textem je heraldický znak města Proseče a plný název 
této instituce. Font jsou kapitálky písma Preissig 1918, přičemž je povolený pouze řez Regular. Konstrukce 
Základního městského znaku s textem je popsána v kapitole > Ochranný prostor městského znaku s textem. 

Barevná varianta znaku města Proseč s textem nesmí být tištěna na černobílé tiskárně. Černobílá varianta je 
přesně určena v kapitole > Městský znak na podkladové ploše. 
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Ochranný prostor je minimální velikost plochy v bezprostřední blízkosti logotypu, do kterého nesmí 
zasahovat jiné grafické prvky nebo text. Ochranný prostor zároveň určuje minimální vzdálenost 
od okraje listu a jiných podkladových ploch, na kterých je logotyp umístěn. Tento prostor umožňuje 
logotypu dostatečně vyniknout a zaručuje jeho čitelnost. Ochranná zóna je definována pomocí šířky 
písmena „E“ ze slova Proseč (viz obrázek).

Ochranný prostor městského znaku s textem

Městský znak s textem Ochranný prostor městského znaku s textemMěsto Proseč Manuál jednotného vizuálního stylu 2



MĚSTO PROSEČ
místostarosta

Základní variantou konstrukce městského znaku s textem je plný název instituce s přidruženým názvem 
této instituce. V takovém případě je text dvouřádkový. První řádek má dvojnásobnou velikost fontu oproti 
řádku druhému. 

Font prvního řádku jsou kapilárky Preissig 1918, přičemž je povolený pouze tento řez fontu.

Druhý řádek je opticky zvýrazněn desetibodovým prostrkáním fontu Myriad Pro a má 60% odstín. Řez fontu 
je Light SemiExtended.

Oba řádky jsou zarovnány doleva v úrovni optické poloviny znaku. Vzdálenost řádků odpovídá metrice fontu.

Varianty městského znaku s textem

MĚSTský úřad PROSEČ
hospodářsko-správní odbor

MĚSTO PROSEČ
starosta

MĚSTO
PROSEČ
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MĚSTO PROSEČ
místostarosta

12 mm 61 mm

Minimální povolená šířka městského znaku s textem je 77 mm.

Dodržení tohoto rozměru zaručuje plnou čitelnost. Používat městský znak s textem v menších rozměrech 
je zakázáno, jelikož může být výrazně zhoršena jeho čitelnost.

Minimální velikost městského znaku s textem

77 mm
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Na bílou podkladovou plochu se přednostně umísťuje Základní logotyp. V případech omezení výstupu 
pouze na černou barvu se užívá jeho Černobílá varianta.

Na vhodné světlé barevné odstíny je možné aplikovat Základní městský znak s textem i bez textu.. V přípa-
dech, kdy není Základní městský znak s textem na podkladové ploše dobře čitelný, je možné užít Černobí-
lou variantu tak, aby byl zachován dostatečný kontrast městského znaku, textu a podkladové plochy.

Minimální povolená šířka městského znaku s textem v černobílé variantě je 77 mm.

Městský znak na podkladové ploše

Černobílá varianta

Městský znak s textem Městský znak na podkladové plošeMěsto Proseč Manuál jednotného vizuálního stylu 2



Umístění na barevné podkladové ploše
Při aplikaci na barevné pozadí je nutné zajistit čitelnost městského znaku i přidruženého textu.

Městský znak včetně textu je možné v barevné verzi umístit pouze na bílou plochu, ev. jednobarevnou 
plochu pastelové barvy do maximální intenzity 10%. V ostatních případech je nutné znak od okolí odlišit 
bílou plochou. Konstrukce její velikosti vychází z šířky písmene „E“ ve slově Proseč, tak jak je naznačeno 
na schématu vpravo nahoře.
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ABCDEFGHIJKLN
OPQRSTUVWXYZ

čěřšžďťáéíúýů
0123456789 &(:;?!)

Hlavní písmo
Základním typem písma je Preissig 1918 v řezu Regular. 

Nejmenší velikost textu Město Proseč, které doplňuje městský znak je 24b. Nejmenší velikost pro sazbu 
je 7b. Pro běžné tiskoviny je doporučená velikost 9b. 

Nedoporučuje se používat písma elektronicky nasílená nebo skloněná, ani jinak deformovaná.

Preissig 1918
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Doplňkové písmo
Doplňkovým písmem města Proseč je písmo Myriad Pro ve všech řezech. Nejmenší velikost pro sazbu je 7b, 
pro běžné tiskoviny doporučujeme velikost 9b. 

Nedoporučuje se používat písma elektronicky nasílená nebo skloněná, ani jinak deformovaná.

Písmo obsahuje další řezy, které je možné vhodně kombinovat.

Myriad Pro Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzčěřšžďťáéíúýů
0123456789 &(:;?!)

Myriad Pro Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzčěřšžďťáéíúýů
0123456789 &(:;?!)

Myriad Pro Black
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzčěřšžďťáéíúýů
0123456789 &(:;?!)

Myriad Pro Semibold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzčěřšžďťáéíúýů
0123456789 &(:;?!)

Myriad Pro Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzčěřšžďťáéíúýů
0123456789 &(:;?!)

Myriad Pro Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzčěřšžďťáéíúýů
0123456789 &(:;?!)

Myriad Pro Bold Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzčěřšžďťáéíúýů
0123456789 &(:;?!)

Myriad Pro
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váš dopis značka:
naše značka:
věc:

vyřizuje:
tel.:
e-mail:

datum:

místo odeslání:

000 000
INFO 0000/00
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ing. Jarmila Procházková
123 456 789
prochazkova@prosec.cz

22. listopadu 2013

Proseč

MĚSTský úřad PROSEČ
hospodářsko-správní odbor

Text dopisu velikostí 9 b, řez Light SemiCondensed. 

Odic tecataquid ma numquam nonsed eseditat repe dit denet aperum quo verae plit experia cus ex et es voluptaestis pro id molupta tatemo maxim 
arum res cusapid minis sitas enimendebite places maximus dolestiam, totatem essunt quaturia dolo eaquam. Maxim arum res cusapid minis sitas 
enimendebite places maximus dolestiam, totatem essunt quaturia dolo eaquam. Maioria volorem etur simodipsae doluptus quo est voluptas que 
nimolorum laborest ilibus sitia aut et harcil magnisque vendae. Hit, quae dellaut aditae vid que porion rem nonectium faccupt atentius moluptatem 
fuga. Nequo blatior aerspere aute dolest odicitis as adiaect otasimi llandae la di voluptate venia denet fuga. Nam volupturio to tor atur? Edi conseque 
ipsaepra diore latio magnihilit, omnim volorepe nis ventur? Quident.

Rupta delitiam ab inulparis et, sitatquis el inullab ipicit lam, que necus raturias aliqui cupti sam essera sum reria ex eicture rferatiuntur sitem quo 
dolupta tisitat aspellecerum que eum fugitio elibust orruptas maxim et, occullestiis dolupta niment essent quam venduci dellabore niet eaque ma con 
num aci nobisci animinc tatus. Od quatus earum venis sit ulparum volorestiur sitassit omnihicte volupiet vidusae nias re inus veniant. Agniet fugiam 
volore consequ iantem facerro voloratatur aditiun tisimiliqui abo. Aceaqui temped quaturi conseque nulpariorit et, con cum aut velluptae diatesequi 
nonem enis excea volorum estrum dolorrovitat fugit que vel maximi, quam quides eum, cullitatio moditat lab ipsam fugiasi ncipsae ssiminctotam liqui 
abo. Et etur siminum que con cullesti beatius qui odi apitibus eos ene nobit quo ea autem fugitae resseca borite labo. Nequiae. Veles rent acipsanis sit 
ipis verrumq uidusdant a sitium faccupic torestem fugit arcia dolore voloriam quiat elibus ipsus es plis cusae pratum rem autempel is volorei caboribus 
archil ipienditem que que nonsequi odi conse possinis voluptat. Apicidusdae plis dolupta quatur aperiasin rem accum que quam et que eum quo 
doloris nit eniendant ipienda non repudio neturia vellupisci asit a quaspid maionsed qui dollabor as deliquam, invendita voluptati dolorep ersperum 
andae aces et accaerum quidunt incidescid quam fugitib usdande nis dolore evel min etur? Quiam ipsum fugiasped mos erum, veliquia del maiost et 
aut modi remquam, sus. Nis apelescil id eiust, idenesed magnim quasitium dendaec tatianis repedit etuscip sandebit, voluptatem. Untotatiist rentisit 
exerum quae cumquodi isimus sequi idusand andenimped et aut ad quo volo enia veni doloreperum quam quunt, eostrum vendit eum eossus.
Equam fugitae sum rest mi, quassit isciunt, essi od ut prate quam, id quiam amus quo inciliquatus dolupit ad quid quiant autescidit aut autas molo 
conest alibus, ut eos nos vente perum nulpa velenima dolum facesequas alibus delecer orrovitaquas moloren itaquatum reprorum quae si cuptatio 
que non nobit, od quatias dolupta sperum ad quis reperehenis soluptatur, offictur aut viduciis ea dolupta tectate nimusdaes di dellupti rature, quid que 
quodi omniet et ius reptaest, idi iumqui dolorem re nos as eossend untur? 

Us aut est, cus, cus non nonseruntur atus elitae sundem abo. Igendi diaspel labore dit, utempor rumet, seceruptatet qui unti imincipsae num quatium 
ipitiosapis et, nam dolorit iostess imperia non experuption nem voluptatem qui odictem inietus pratquas ipiendae nos aliscil is delecul paribus pratem 
voluptatur? Ga. Ucimi, oditae nit, volentiur as maximus perum eum quas secat. La quae. Nam, ilictaectum ut optae dis aut quis audae pro earum inctur?
Quidus ut veraepu danihil magnis et, susandantem ipicta conse late sum volenist, odis nonserchil eatur simus, con endae coremqu atatiae prat. pici-
dusdae plis dolupta quatur aperiasin rem accum que quam et que eum quo doloris nit eniendant ipienda non repudio neturia vellupisci asit a quaspid 
maionsed qui dollabor as deliquam, invendita voluptati dolorep ersperum andae aces et accaerum quidunt incidescid quam fugitib usdande nis dolore 
evel min etur? Quiam ipsum fugiasped mos erum, veliquia del maiost et aut modi remquam, sus. Nis apelescil id eiust, idenesed magnim quasitium 
dendaec tatianis repedit etuscip sandebit, voluptatem. Nequiae. Veles rent acipsanis sit ipis verrumq uidusdant a sitium faccupic torestem fugit arcia 
dolore voloriam quiat elibus ipsus es plis cusae pratum rem autempel is volorei caboribus archil ipienditem que que nonsequi odi conse possinis 
voluptat. Apicidusdae plis dolupta quatur aper.

Enimendebite places maximus
Ing. Jarmila Procházková

adresa: Městský úřad Proseč, hospodářsko-správní odbor, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče
kontakty: tel.: 469 321 137, fax: 469 321 327, www.prosec.cz
účetní údaje: IČO: 00270741, DIČ: CZ00270741, bankovní spojení: Česká spořitelna a.s, č.ú. 1141642319/0800

Hlavičkový papír barevný

Hlavičkové papíry se vyplňují v osobních počítačích zaměstnanců instituce doplňkovým písmem 
Myriad Pro - řez Light SemiCondensed 9b; barva černá. Pro nadpis je možné použít písmo Myriad Pro Regu-
lar 16b a podnadpis je doporučený vysázet písmem Myriad Pro Light 12b; barva černá.

Kurziva se využívá pouze pro zvýraznění textů a nesmí se jí psát adresy a čísla. 

V obchodní a úřední korespondenci se považuje za základní řádkování jednoduché. Podle obsahu se text 
člení do odstavců a mezi odstavci se vynechává jeden prázdný řádek. Zarovnán je levý okraj textového 
sloupce, pravý okraj je psán nezarovnaně (na praporek). Doporučuje se používat automatické dělení slov, 
které odstraní nápadné rozdíly v délce řádků.

Barevný dopisní papír má rozměr 210 x 297 mm, gramáž: 80 g/m² a slavnostní dopisní papír gramáž: 
120 g/m². Zobrazený dokument je v 50 %  skutečné velikosti, rozměrové údaje popisují 100% velikost.

Tiskoviny Hlavičkový papír barevnýMěsto Proseč Manuál jednotného vizuálního stylu 4



Černobílý dopisní papír o rozměru 210 x 297 mm. Gramáž: 80 g/m². 

Pro nadpis je možné použít písmo Myriad Pro Regular 16b; barva černá
Podnadpis je doporučený vysázet písmem Myriad Pro Light 12b; barva černá
Text dopisu velikostí Myriad Pro Light SemiCondensed 9b; barva černá

Zobrazený dokument je v 50 % skutečné velikosti, rozměrové údaje popisují 100% velikost.

Hlavičkový papír černobílý

váš dopis značka:
naše značka:
věc

vyřizuje:
tel.:
e-mail:

datum:

místo odeslání:

000 000
INFO 0000/00
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ing. Jarmila Procházková
123 456 789
prochazkova@prosec.cz

22. listopadu 2013

Proseč

MĚSTský úřad PROSEČ
hospodářsko-správní odbor

Text dopisu velikostí 9 b, řez Light SemiCondensed. 

Odic tecataquid ma numquam nonsed eseditat repe dit denet aperum quo verae plit experia cus ex et es voluptaestis pro id molupta tatemo maxim 
arum res cusapid minis sitas enimendebite places maximus dolestiam, totatem essunt quaturia dolo eaquam. Maxim arum res cusapid minis sitas 
enimendebite places maximus dolestiam, totatem essunt quaturia dolo eaquam. Maioria volorem etur simodipsae doluptus quo est voluptas que 
nimolorum laborest ilibus sitia aut et harcil magnisque vendae. Hit, quae dellaut aditae vid que porion rem nonectium faccupt atentius moluptatem 
fuga. Nequo blatior aerspere aute dolest odicitis as adiaect otasimi llandae la di voluptate venia denet fuga. Nam volupturio to tor atur? Edi conseque 
ipsaepra diore latio magnihilit, omnim volorepe nis ventur? Quident.

Rupta delitiam ab inulparis et, sitatquis el inullab ipicit lam, que necus raturias aliqui cupti sam essera sum reria ex eicture rferatiuntur sitem quo 
dolupta tisitat aspellecerum que eum fugitio elibust orruptas maxim et, occullestiis dolupta niment essent quam venduci dellabore niet eaque ma con 
num aci nobisci animinc tatus. Od quatus earum venis sit ulparum volorestiur sitassit omnihicte volupiet vidusae nias re inus veniant. Agniet fugiam 
volore consequ iantem facerro voloratatur aditiun tisimiliqui abo. Aceaqui temped quaturi conseque nulpariorit et, con cum aut velluptae diatesequi 
nonem enis excea volorum estrum dolorrovitat fugit que vel maximi, quam quides eum, cullitatio moditat lab ipsam fugiasi ncipsae ssiminctotam liqui 
abo. Et etur siminum que con cullesti beatius qui odi apitibus eos ene nobit quo ea autem fugitae resseca borite labo. Nequiae. Veles rent acipsanis sit 
ipis verrumq uidusdant a sitium faccupic torestem fugit arcia dolore voloriam quiat elibus ipsus es plis cusae pratum rem autempel is volorei caboribus 
archil ipienditem que que nonsequi odi conse possinis voluptat. Apicidusdae plis dolupta quatur aperiasin rem accum que quam et que eum quo 
doloris nit eniendant ipienda non repudio neturia vellupisci asit a quaspid maionsed qui dollabor as deliquam, invendita voluptati dolorep ersperum 
andae aces et accaerum quidunt incidescid quam fugitib usdande nis dolore evel min etur? Quiam ipsum fugiasped mos erum, veliquia del maiost et 
aut modi remquam, sus. Nis apelescil id eiust, idenesed magnim quasitium dendaec tatianis repedit etuscip sandebit, voluptatem. Untotatiist rentisit 
exerum quae cumquodi isimus sequi idusand andenimped et aut ad quo volo enia veni doloreperum quam quunt, eostrum vendit eum eossus.
Equam fugitae sum rest mi, quassit isciunt, essi od ut prate quam, id quiam amus quo inciliquatus dolupit ad quid quiant autescidit aut autas molo 
conest alibus, ut eos nos vente perum nulpa velenima dolum facesequas alibus delecer orrovitaquas moloren itaquatum reprorum quae si cuptatio 
que non nobit, od quatias dolupta sperum ad quis reperehenis soluptatur, offictur aut viduciis ea dolupta tectate nimusdaes di dellupti rature, quid que 
quodi omniet et ius reptaest, idi iumqui dolorem re nos as eossend untur? 

Us aut est, cus, cus non nonseruntur atus elitae sundem abo. Igendi diaspel labore dit, utempor rumet, seceruptatet qui unti imincipsae num quatium 
ipitiosapis et, nam dolorit iostess imperia non experuption nem voluptatem qui odictem inietus pratquas ipiendae nos aliscil is delecul paribus pratem 
voluptatur? Ga. Ucimi, oditae nit, volentiur as maximus perum eum quas secat. La quae. Nam, ilictaectum ut optae dis aut quis audae pro earum inctur?
Quidus ut veraepu danihil magnis et, susandantem ipicta conse late sum volenist, odis nonserchil eatur simus, con endae coremqu atatiae prat. pici-
dusdae plis dolupta quatur aperiasin rem accum que quam et que eum quo doloris nit eniendant ipienda non repudio neturia vellupisci asit a quaspid 
maionsed qui dollabor as deliquam, invendita voluptati dolorep ersperum andae aces et accaerum quidunt incidescid quam fugitib usdande nis dolore 
evel min etur? Quiam ipsum fugiasped mos erum, veliquia del maiost et aut modi remquam, sus. Nis apelescil id eiust, idenesed magnim quasitium 
dendaec tatianis repedit etuscip sandebit, voluptatem. Nequiae. Veles rent acipsanis sit ipis verrumq uidusdant a sitium faccupic torestem fugit arcia 
dolore voloriam quiat elibus ipsus es plis cusae pratum rem autempel is volorei caboribus archil ipienditem que que nonsequi odi conse possinis 
voluptat. Apicidusdae plis dolupta quatur aper.

Enimendebite places maximus
Ing. Jarmila Procházková

adresa: Městský úřad Proseč, hospodářsko-správní odbor, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče
kontakty: tel.: 469 321 137, fax: 469 321 327, www.prosec.cz
účetní údaje: IČO: 00270741, DIČ: CZ00270741, bankovní spojení: Česká spořitelna a.s, č.ú. 1141642319/0800

Tiskoviny Hlavičkový papír černobílýMěsto Proseč Manuál jednotného vizuálního stylu 4



Dopisní obálka DL
Dopisní  obálka má rozměr 220 x 110 mm. Znak města Proseče s přidruženým textem je umístěn 10 mm 
od levého okraje obálky. 

Písmo: 
1. Myriad Pro – Light 9b; barva černá

Zobrazený dokument je v 70 % skutečné velikosti, rozměrové údaje popisují 100% velikost.

Město Proseč
Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

Tiskoviny Dopisní obálka DLMěsto Proseč Manuál jednotného vizuálního stylu 4



Dopisní obálka C6
Dopisní  obálka má rozměr 162 x 114 mm. Znak města Proseče s přidruženým textem je umístěn 10 mm 
od levého okraje obálky. 

Písmo: 
1. Myriad Pro – Light 9b; barva černá

Zobrazený dokument je v 70 % skutečné velikosti, rozměrové údaje popisují 100% velikost.

Město Proseč
Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

Tiskoviny Dopisní obálka C6Město Proseč Manuál jednotného vizuálního stylu 4



Ukázka vzhledu vizitek. Vizitky jsou vždy jednostranné. Logo je aplikováno v základní barevné varian-
tě a je umístěno 5 mm od levého okraje vizitky. Rozměr vizitky je 90 x 50 mm, povrch matný křídový, 
gramáž: 250 - 300 g/m²

1. Myriad Pro – Light 9b; barva černá
2. Myriad Pro – Light 9b; barva černá 80%
3. Myriad Pro – Light 9b; barva bílá
4. Myriad Pro – Black SemiCondensed 10b; barva bílá

Zelený pruh má velikost 10 mm, barva je přesně určena v kapitole > Barevnost. 

Zobrazený dokument je ve skutečné velikosti.

Vizitka

Tiskoviny VizitkaMěsto Proseč Manuál jednotného vizuálního stylu 4



Děkovná karta je forma přání/oznámení, kterým vyjadřujeme své díky a má rozměr 210 x 99 mm,  povrch 
matný křídový, gramáž: 250 g/m². Logo je aplikováno v základní barevné variantě a je umístěno 13 mm od 
levého a horního okraje děkovné karty. 

1. Myriad Pro – Black SemiCondensed 18b; barva černá 
2. Myriad Pro – Light 9b; barva černá

Zelené pruhy májí velikost 7 mm, 14 mm a 7 mm, bílé 7 mm. Barvy jsou přesně určeny v kapitole > Barevnost. 

Zobrazený dokument je v 70% skutečné velikosti, rozměrové údaje popisují 100% velikost.

Děkovná karta

Tiskoviny Děkovná kartaMěsto Proseč Manuál jednotného vizuálního stylu 4



Pozvánka má rozměr 210 x 99 mm, povrch matný křídový, gramáž: 250 g/m². Logo je aplikováno v barevné 
variantě a je umístěno 13 mm od levého a horního okraje děkovné karty. Pravá část pozvánky je určená pro 
obrazové prvky a má rozměr 50 x 73 mm.

Písmo:
1. Myriad Pro – Regular 9b; barva černá 
2. Myriad Pro – Bold 18b; barva černá
3. Myriad Pro – Regular 6b; barva černá

Zobrazený dokument je v 70% skutečné velikosti, rozměrové údaje popisují 100% velikost.

Pozvánka

Vás srdečně zve do knihovny na vernisáž výstavy žáků ZUŠ Skuteč

Pohádkové malování

Pozvánka platí pro dvě osoby

ve čtvrtek 30. května 2013 v 16.00 hodin

Tiskoviny PozvánkaMěsto Proseč Manuál jednotného vizuálního stylu 4



Novoročenka má rozměr 210 x 99 mm, povrch matný křídový, gramáž: 250 g/m². Logo je umístěno 13 mm 
od levého a horního okraje děkovné karty. Pravá část novoročenky je určená pro obrazové prvky.

Písmo:
1. Myriad Pro – Bold 18b
2. Myriad Pro – Light 9b

Zobrazený dokument je v 70% skutečné velikosti, rozměrové údaje popisují 100% velikost.

Novoročenka

Tiskoviny NovoročenkaMěsto Proseč Manuál jednotného vizuálního stylu 4



Navržená razítka odpovídají jednotnému vizuálnímu stylu především použitím černobílé varianty městské-
ho znaku a typů písma, které jsou přesně definovány v kapitolách > Hlavní a doplňkové písmo.

Zobrazení je ve skutečné velikosti.

Razítka

1

Proseč 18
539 44 Proseč u Skutče
IČO: 00270741 DIČ: CZ00270741
Tel.: 469 321 137 Fax: 469 321 327 1

RazítkaMěsto Proseč Manuál jednotného vizuálního stylu 5



Oficiální logo města Proseče vychází ze stylizace nejstaršího historického domku ve městě. Název města 
Proseč  je umístěn pod logem, nebo vedle loga a je tvořen písmem Myriad Pro Regular s 20b prostrkáním. 
Variantou nápisu je také textový motiv sestavený z názvu „město Proseč“ a oddělený svislou čarou od loga 
Proseče. 

Spojení heraldického znaku města Proseče se znakem města Proseče je nepřípustné.

Logo je možné použít pouze na reklamní materiály, při označování podporovaných akcí a spolufinancování 
projektů, na které město Proseč přispívá. 

Barevnou podobu značky a podkladové plochy je možné přizpůsobit barvám odpovídajícími tomuto ma-
nuálu (viz kapitola > Barevnost).

Logo města Proseč

Logo města ProsečMěsto Proseč Manuál jednotného vizuálního stylu 6



Červenou barevnou podobu značky a podkladové plochy je možné použít pouze v naznačených varian-
tách, ev. na jednobarevnou plochu pastelové barvy do maximální intenzity 10%. V ostatních případech 
je nutné logo od okolí odlišit bílou plochou. Konstrukce její velikosti vychází z výšky písmene „P“ ve slově 
Proseč, tak jak je naznačeno na schématech v kapitole > Logo města Proseč .

Barevné hodnoty odpovídají tomuto manuálu (viz kapitola > Barevnost).

Velikost loga ovlivňuje její čitelnost a reprodukovatelnost.  Při užití běžných tiskových technologií 
se nedoporučuje velikost loga menší než 20 mm.

Červená varianta loga

Město Proseč Manuál jednotného vizuálního stylu 6Logo města Proseč Červená varianta loga



Žlutou barevnou podobu značky a podkladové plochy je možné použít pouze v naznačených variantách, 
ev. na jednobarevnou plochu pastelové barvy do maximální intenzity 10%. V ostatních případech je nutné 
logo od okolí odlišit bílou plochou. Konstrukce její velikosti vychází z výšky písmene „P“ ve slově Proseč, tak 
jak je naznačeno na schématech v kapitole > Logo města Proseč .

Barevné hodnoty odpovídají tomuto manuálu (viz kapitola > Barevnost).

Velikost loga ovlivňuje její čitelnost a reprodukovatelnost.  Při užití běžných tiskových technologií 
se nedoporučuje velikost loga menší než 20 mm.

Žlutá varianta loga

Město Proseč Manuál jednotného vizuálního stylu 6Logo města Proseč Žlutá varianta loga



Hnědou barevnou podobu značky a podkladové plochy je možné použít pouze v naznačených variantách, 
ev. na jednobarevnou plochu pastelové barvy do maximální intenzity 10%. V ostatních případech je nutné 
logo od okolí odlišit bílou plochou. Konstrukce její velikosti vychází z výšky písmene „P“ ve slově Proseč, tak 
jak je naznačeno na schématech v kapitole > Logo města Proseč .

Barevné hodnoty odpovídají tomuto manuálu (viz kapitola > Barevnost).

Velikost loga ovlivňuje její čitelnost a reprodukovatelnost.  Při užití běžných tiskových technologií 
se nedoporučuje velikost loga menší než 20 mm.

Hnědá varianta loga

Město Proseč Manuál jednotného vizuálního stylu 6Logo města Proseč Hnědá varianta loga



Zelenou barevnou podobu značky a podkladové plochy je možné použít pouze v naznačených variantách, 
ev. na jednobarevnou plochu pastelové barvy do maximální intenzity 10%. V ostatních případech je nutné 
logo od okolí odlišit bílou plochou. Konstrukce její velikosti vychází z výšky písmene „P“ ve slově Proseč, tak 
jak je naznačeno na schématech v kapitole > Logo města Proseč .

Barevné hodnoty odpovídají tomuto manuálu (viz kapitola > Barevnost).

Velikost loga ovlivňuje její čitelnost a reprodukovatelnost.  Při užití běžných tiskových technologií 
se nedoporučuje velikost loga menší než 20 mm.

Zelená varianta loga

Město Proseč Manuál jednotného vizuálního stylu 6Logo města Proseč Zelená varianta loga



Označení dveří
Orientační tabulky na dveře kanceláří úřadu mají formát 297 x 210 mm. Na bílé ploše je v záhlaví vlevo 
umístěn název odboru - Myriad Pro, Black 80b, pod kterým je prostor doplňující texty Myriad Pro, Light 32b 
a kontaktní údaje Myriad Pro, Light 16b. V pravé části je umístěna značka města Proseče v černé barvě.

Celý prostor je oddělen pruhem širokým 40 mm zelené barvy (viz kapitola > Barevnost), ve kterém je bílou 
barvou na levou zarážku vysazen titul, jméno, příjmení a pod nimi funkce - Myriad Pro, Black 80b.

Ve spodní části orientačního označení dveří se nachází tabulka s úředními hodinami: dny - Myriad Pro, 
Black 32b, hodiny - Myriad Pro, Light 32b.

Zobrazené tabulky jsou v 30 % skutečné velikosti, rozměrové údaje popisují 100% velikost.

8.00 - 11.00

Pátek
Čtvrtek
Středa
Úterý

Pondělí 8.00 - 11.00

8.00 - 11.00

-

8.00 - 10.00

-
12.30 - 17.00

12.30 - 16.00

-

-

Úřední hodiny: 

Vlasta Zárubová 

Pokladna 
Platby v hotovosti

468 005 024
pokladna@prosec.cz

telefon:
e-mail:

Středa
Pondělí 7.00 - 11.30

7.00 - 11.30

12.30 - 17.00

12.30 - 16.00

Úřední hodiny: 

Bc. Pavel Raba 

Stavební úřad 
Stavební povolení, ohlášení

468 005 022
stavebni@prosec.cz

Helena Skálová 

telefon:
e-mail:

Čtvrtek
Středa
Pondělí 7.00 - 11.30

7.00 - 11.30

vyhrazeno pro Pečovatelskou službu

12.30 - 17.00

12.30 - 16.00

Úřední hodiny: 

Stanislava Češková 

Matrika 
Evidence obyvatel
Podatelna
Pečovatelská služba

468 005 021
matrika@prosec.cz

telefon:
e-mail:

Vnitřní navigační systém Označení dveříMěsto Proseč Manuál jednotného vizuálního stylu 7



Orientační tabule - přízemí

www.prosec.cz

po schodech do 1. patra  

Městský úřad Proseč 

Středa
Pondělí 7.00 - 11.30

7.00 - 11.30

12.30 - 17.00

12.30 - 16.00

Úřední hodiny pro veřejnost (Hodiny pro styk s veřejností): 

Provozní doba pokladny městského úřadu:

8.00 - 11.00

Pátek
Čtvrtek
Středa
Úterý

Pondělí 8.00 - 11.00

8.00 - 11.00

 - 

8.00 - 10.00

 - 
12.30 - 17.00

12.30 - 16.00

 - 

 - 

Provozní doba městského úřadu:

6.30 - 15.00

Pátek
Čtvrtek
Středa
Úterý

Pondělí 6.30 - 17.00

6.30 - 16.00

6.30 - 15.00

6.30 - 12.00

Orientační tabule má rozměr 300 x 400 mm. 

Písmo hlavičky:
1. Myriad Pro – Black 82b s 10b prostrkáním; barva černá 
2. Myriad Pro – Light 82b; barva černá
3. Myriad Pro – Regular 72b; barva bílá
4. Myriad Pro – Light  32b; barva bílá

Tabulky s úředními hodinami: dny - Myriad Pro, Black 32b, hodiny - Myriad Pro, Light 32b.

Barevné úpravy jsou povolené pouze v rámci tohoto grafického manuálu a jsou  přesně definovány v kapi-
tole > Barevnost. Zobrazené tabulky jsou v 30 % skutečné velikosti, rozměrové údaje popisují 100% velikost.

Vnitřní navigační systém Orientační tabule - přízemíMěsto Proseč Manuál jednotného vizuálního stylu 7



Orientační tabule -1. patro

www.prosec.cz

Hospodářsko-správní  

Prosečské služby   

Starosta  

Účtárna

Stavební úřad

Matrika  

Pokladna 

Městský úřad Proseč 

Orientační tabule má rozměr 300 x 400 mm.

Písmo:
1. Myriad Pro – Black 82b s 10b prostrkáním; barva černá 
2. Myriad Pro – Light 82b; barva černá
3. Myriad Pro – Black 72b; barva bílá

Barevné úpravy jsou povolené pouze v rámci tohoto grafického manuálu a jsou  přesně definovány v kapi-
tole > Barevnost.

Zobrazené tabulky jsou v 30 % skutečné velikosti, rozměrové údaje popisují 100% velikost.

Vnitřní navigační systém Orientační tabule - 1. patroMěsto Proseč Manuál jednotného vizuálního stylu 7



Identifikační zaměstnanecká karta
Identifikační zaměstnanecké karty jsou vždy jednostranné, rozměr je 90 x 50 mm, gramáž: 120 - 250 g/m² . 
Logo je aplikováno v základní barevné variantě a je umístěno 5 mm od levého okraje. 

Písmo:
1. Myriad Pro – Light 9b; barva černá 80%
2. Myriad Pro – Light 9b; barva černá
3. Myriad Pro – Light 14b; barva bílá

Zelený pruh má velikost 10 mm, barva je přesně určena v kapitole > Barevnost. 

Zobrazený dokument je ve skutečné velikosti.

Město
Proseč

jméno: Veronika Doležalová
datum vydání: 31.12. 2013

IDENTIFIKAČNÍ ZAMĚSTNANECKÁ KARTA

Identifikační zaměstnanecká kartaMěsto Proseč Manuál jednotného vizuálního stylu 8



Reklamní banner - znak města
Výšková a šířková varianta reklamních panelů s použitím znaku města Proseč.

PARTNEREM 
AKCE JE MĚSTO
PROSEČ

PARTNEREM 
AKCE JE MĚSTO
PROSEČ

Město
Proseč

PARTNEREM AKCE JE MĚSTO PROSEČ

Inzerce Reklamní banner - znak městaMěsto Proseč Manuál jednotného vizuálního stylu 9



Reklamní banner - logo města
Výšková a šířková varianta reklamních panelů s umístěním loga města Proseč.

PARTNEREM 
AKCE JE MĚSTO
PROSEČ

PARTNEREM AKCE JE MĚSTO PROSEČ

Inzerce Reklamní banner - logo městaMěsto Proseč Manuál jednotného vizuálního stylu 9



Provozní inzerce
Výšková a šířková varianta provozní inzerce.

Městský úřad Proseč
v souladu se Zák. 662/1992 Sb. vyhlašuje

ZÁMĚR PRODEJE BUDOVY Č. 78
NA NÁMĚSTÍ 

Nabídky zasílejte do 31.12. 2013
na adresu:

Bc. Pavel Raba, vedoucí hospodářsko-správního odboru
Město Proseč, nebo na e-mail: stavebni@prosec.cz

Město Proseč 
Starosta Městského úřadu Proseč vypisuje
výběrové řízení na pozici

VEDOUCÍ HOSPODÁŘSKO-SPRÁVNÍHO ODBORU
MYRIAD PRO - LIGHT SEMICONDENSED
VERZÁLKY 

Požadujeme:
•  první bod
•  druhý bod
•  třetí bod
•  čtvrtý bod
•  pátý bod
•  šestý bod

Nabídky zasílejte do 31.12. 2013
na adresu:

Jan Macháče, starosta
Město Proseč, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče
nebo na e-mail: starosta@prosec.cz

Inzerce Provozní inzerceMěsto Proseč Manuál jednotného vizuálního stylu 9



Prezentace
Při tvorbě PowerPointové prezentace je třeba zachovávat jednotnou šablonu s umístěním městského znaku 
s textem v levém dolním rohu. Pro elektronické dokumenty vytvářené v prostředí Microsoft Windows se 
užívá písmo Arial, které je součástí MS Windows.

Písmo:
1. Nadpis prezentace 30b
2. Podtitulek nebo jméno 18b, kapitálky
3. Text prezentace 18b

Nadpis 30b
Text prezentace 18b
•  první bod
•  druhý bod
•  třetí bod
•  čtvrtý bod
•  pátý bod

PODNADPIS 18b - KAPITÁLKY
NÁZEV PREZENTACE
PODTITULEK NEBO JMÉNO

Nadpis 18b

první díl

druhý díl

čtvrtý díl

třetí díl

celek

Reklamní materiály PrezentaceMěsto Proseč Manuál jednotného vizuálního stylu 10



Drobné propagační předměty
Město Proseč umisťuje v rámci propagace své logo s textem na dárkové a propagační předměty. Při všech 
těchto aplikacích je nutné dodržovat standardy jednotného vizuálního stylu kodifikované tímto manuálem. 
Barevnost značky a podkladových ploch musí odpovídat předepsaným barvám, které jsou přesně určeny v 
kapitole > Barevnost.

Reklamní materiály Drobné propagační předmětyMěsto Proseč Manuál jednotného vizuálního stylu 10



Tričko a čepice s kšiltem
Tričko a polokošile s krátkým rukávem - bílá varianta.
Čepice s kšiltem - bílá i barevná varianta.

Reklamní materiály Tričko a čepice s kšiltemMěsto Proseč Manuál jednotného vizuálního stylu 10



Tabule u příjezdových cest
Síťový rozkres ve čtvercové síti umožňuje kontrolovat velikost a proporcionalitu jednotlivých grafických 
prvků.

Tabule u příjezdových cestMěsto Proseč Manuál jednotného vizuálního stylu 11



Webové stránky města
Současné webové stránky města není třeba měnit. 

Webové stránky městaMěsto Proseč Manuál jednotného vizuálního stylu 12


