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Tento grafický manuál slouží jako základní informační zdroj o logotypu města Slatiňany, jeho 
variantách, barevnosti, použití a o vzhledu dalších materiálů spojených s vizuální identitou. Je 
nezbytné se jej do důsledků držet, a tím zabránit možnému vizuálnímu poškození značky. 
Jednotné používání značky a vizuální identity zaručuje jednotnou prezentaci města ve všech 
oblastech a je stěžejním prvkem jednotné komunikace a prezentace města.

Logo jako celek je vektorově zpracované. Není proto nutné jej znovu graficky konstruovat 
a textovou část znovu sázet a modelovat z fontu.

Logo reprezentuje město Slatiňany a nahrazuje užívání heraldického znaku ve všech případech,
vyjma oficiálních (formálních) a výjimečných příležitostí.

Pro tento manuál platí následující pravidlo: Co není v manuálu vysloveně povoleno, je zakázáno. 

Komunikační strategie a Vizuální iden�ta města
Otevřené a přitažlivé město Sla�ňany,
CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014399

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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LOGO

Základem grafické podoby logotypu je název města psaný fontem 
All Round Gothic. Hlavním grafickým prvkem je vymodelovaná slabika „ti“, 
která byla upravena tak, aby znázorňovala siluetu hlavy starokladrubského 
vraníka (který je ve Slatiňanech chován již od konce 19. století). Slabika tvoří 
také hlavní symbol a komunikační prvek. Součástí logotypu je upravený 
háček písmene „ň“, který navazuje na siluetu koně a dotváří mu zlaté 
opratě, které jsou se starokladrubským vraníkem propojeny také 
v heraldickém znaku města.
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PROPORCE

Minimální povolená
velikost logotypu v = 6 mm

y

y
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Šedý prostor kolem logotypu zastupuje ochrannou zónu. Ta definuje 
minimální prostor, který musí být ponechán mezi logotypem 
a jakýmkoli dalším grafickým prvkem jako je např. text, ilustrace nebo 
ohraničení.

Cílem dodržení ochranné zóny je uchování silné pozice logotypu, ať se 
objeví kdekoli. Pokud to bude možné, ponechávejte kolem logotypu 
i více prostoru.

OCHRANNÁ ZÓNA

X

2X
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BAREVNÉ VARIANTY

ZÁKLADNÍ:

MONOCHROMATICKÉ:

Primárně používáme logotyp v základních barevných variantách. 

Monochromatické varianty používáme pouze pokud nelze použít 
žádnou ze základních variant – logotyp v černé barvě na podklad ve 
světlých i světle žlutých tónech a logotyp v bílé barvě na všechny 
ostatní barevné podklady.

Upřednostňujte vždy základní barevné varianty!

Standardní barevná varianta: Žlutá varianta (pokud podklad obsahuje šedou):

Černá varianta:

Varianta ve stupních šedi (černobílý tisk):

0706

Bílá varianta:



Logotyp neumísťujte na barevná pozadí nebo barevné přechody. 
Vyvarujte se šedých tónů a barev podobných těm, které jsou použity 
v logotypu. Dbejte na zachování správného poměru stran a logotyp 
v žádném případě nedeformujte.

NESPRÁVNÉ POUŽITÍ

Logo nesmí být deformováno (v žádném směru). Meziznakové mezery jsou pevně dané. Na logo nepřidávejte žádný typ přechodu.

Logo je vždy plné – neaplikujte na něj tahy. Logo musí mít vždy podklad, který tvoří kontrast. Na logo nepřidávejte žádný typ stínu.
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Žlutá barva se nachází na několika významných budovách města Slatiňany (zámek, 
hřebčín, radnice) a také v heraldickém znaku města.
Šedá barva zastupuje přírodu v podobě povrchu pískovcových skal, které obepínají 
město z jižní strany.

Použití barev je důležitým aspektem vizuální identity. Důsledné používání těchto 
základních barev přispěje k okamžité identifikaci původce sdělení. Barvy je proto důležité 
reprodukovat s co největší přesností.

ZÁKLADNÍ PALETA BAREV

SLATIŇANSKÁ ŽLUTÁ

Hex 
#d8a44d

CMYK
15%  37%  76%  4%

RGB
216,  167,  77

Pantone
4025 C

PÍSKOVCOVÁ ŠEDÁ

Hex 
#919191

CMYK
44%  34%  34%  13%

RGB
145,  145,  145

Pantone
4290 C

BÍLE BÍLÁ

Hex 
#ffffff

CMYK
0%  0%  0%  0%

RGB
255,  255,  255

Pantone
000 C

OPRAVDOVÁ ČERNÁ

Hex 
#1d1d1b

CMYK
0%  0%  0%  100%

RGB
29,  29,  27

Pantone
PROCESS BLACK C
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SYMBOL „TI“

Symbol „ti“ vychází z fontu All Round Gothic a je vymodelovaný tak, aby připomínal siluetu 
hlavy koně – starokladrubského vraníka, který je ve Slatiňanech chován již od konce 19. století.

Symbol „ti“ je také zájmeno tvořící claim jako doplňkový prvek komunikace směrem 
k publiku, např.: Slatiňany – „ti přirostou k srdci“.

„ti“ slouží také jako prvek doprovodné grafiky – lze uzpůsobit jeho průhlednost dle potřeby 
(musí být rozpoznatelný, ale zároveň nesmí přebíjet samotné logo nebo čitelnost textu).

Samostatný symbol lze použít pouze tehdy, je-li ze souvislostí (barevnost, užití loga, užití 
fontů, ...) zřejmé napojení na identitu.

10



Primárním písmem pro zajištění identity je All Round Gothic. Jedná 
se o písmo groteskové (bez patek).

Primární písmo by mělo být použito v šablonách, v hlavních 
nadpisech, u názvů v prospektech apod.

All Round Gothic  /  Bold

PRIMÁRNÍ FONT

Úhledný žluťoučký kůň přiklusal do
Slatiňan pět krásné ódy zahánějící šeď.

All Round Gothic  /  Medium

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr
Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz   1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 &@#$%*:;,.!?
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Sekundárním písmem určeným pro dlouhá sdělení, popisy a celkově 
pro písemnou komunikaci je font Open Sans.

Open Sans  /  Bold

SEKUNDÁRNÍ FONT

Úhledný žluťoučký kůň přiklusal do 
Slatiňan pět krásné ódy zahánějící šeď.
Open Sans  /  Regular

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr
Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz   1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 &@#$%*:;,.!?
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Znění claimu se vždy odvíjí od konkrétního použití. Pokud se jedná 
například o taneční událost, použije se claim „roztančí sobotu“.
Seznam vět, které lze použít není definován, ale vždy by mělo být 
dbáno na hravost a smysluplnost. Claim by měl obsahovat 2 – 3 slova.

Důležité je také správné umístění = těsně pod logem a ideálně tak, 
aby claim začínal pod symbolem „ti“ a končil nejdále s koncem 
písmene „n“ v logu.

CLAIM

rozzáří den přirostou k srdci

utkví v paměti rozkvetou před očima
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Velikost vizitky je 85 x 55 mm. Vizitka je oboustranná! Hlavním 
písmem je All Round Gothic. Logotyp slouží jako dominantní prvek 
zadní strany vizitky (vizitky jsou zobrazeny v reálné velikosti).

VIZITKY

Ing. Jan Svoboda
PRŮVODCE MĚSTA SLATIŇANY

Adresa T. G. Masaryka
Městský úřad
538 21 Slatiňany

Telefon +420 333 333 333

Mail jan.svoboda@slatinany.cz
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Hlavičkový papír je ve formátu A4 (210 x 297 mm).
Písmo použité pro psanou komunikaci je Open Sans o velikosti 10 b.
Řez písma je Regular, nadpisy mohou být zvýrazněny řezem Bold.

HLAVIČKOVÝ PAPÍR

Vážený pane Slatiňane,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vivamus ac leo pretium faucibus. Quis 
autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel 
illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur? Phasellus faucibus molestie nisl. 
Pellentesque pretium lectus id turpis. Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit 
esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur? 
Aliquam in lorem sit amet leo accumsan lacinia. Vivamus ac leo pretium faucibus. Nullam rhoncus 
aliquam metus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe 
eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. 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 id dolor. Fusce dui leo, 
imperdiet in, aliquam sit amet, feugiat eu, orci.

Maecenas ipsum velit, consectetuer eu lobortis ut, dictum at dui. Integer malesuada. Nulla est. Cras 
elementum. In sem justo, commodo ut, suscipit at, pharetra vitae, orci. Nulla non lectus sed nisl 
molestie malesuada. Integer rutrum, orci vestibulum ullamcorper ultricies, lacus quam ultricies odio, 
vitae placerat pede sem sit amet enim. Nullam faucibus mi quis velit. Mauris metus. Nullam sapien 
sem, ornare ac, nonummy non, lobortis a enim. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla.

Fusce nibh. Fusce tellus odio, dapibus id fermentum quis, suscipit id erat. Donec ipsum massa, 
ullamcorper in, auctor et, scelerisque sed, est. Curabitur ligula sapien, pulvinar a vestibulum quis, 
facilisis vel sapien. Maecenas sollicitudin. Duis risus. Fusce suscipit libero eget elit. Aliquam erat 
volutpat. Sed convallis magna eu sem. Mauris metus. Curabitur vitae diam non enim vestibulum 
interdum. Maecenas aliquet accumsan leo.

Fusce wisi. Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae 
consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur? Nulla non arcu lacinia 
neque faucibus fringilla. Integer imperdiet lectus quis justo. Nullam faucibus mi quis velit. Mauris 
metus. Vivamus luctus egestas leo. Phasellus faucibus molestie nisl. Excepteur sint occaecat cupidatat 
non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Vestibulum erat nulla, 
ullamcorper nec, rutrum non, nonummy ac, erat. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et 
netus et malesuada fames ac turpis egestas. Etiam sapien elit, consequat eget, tristique non, 
venenatis quis, ante. Integer vulputate sem a nibh rutrum consequat. Aliquam erat volutpat.

Nam quis nulla. Curabitur vitae diam non enim vestibulum interdum. Nulla pulvinar eleifend sem. 
Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur 
magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Nunc tincidunt ante vitae massa. Integer 
vulputate sem a nibh rutrum consequat. Maecenas fermentum, sem in pharetra pellentesque, velit 
turpis volutpat ante, in pharetra metus odio a lectus. Integer vulputate sem a nibh rutrum consequat. 
Aliquam in lorem sit amet leo accumsan lacinia. Nunc dapibus tortor vel mi dapibus sollicitudin. 
Vivamus ac leo pretium faucibus. Pellentesque arcu. Nulla non lectus sed nisl molestie malesuada. 
Aenean vel massa quis mauris vehicula lacinia. Etiam bibendum elit eget erat.

Za město Slatiňany
Tomáš Papír

Jméno: Tomáš Test
Adresa: Lorem Ipsum 123
               Dolor Sit 123 45

přirostou k srdci

Městský úřád Slatiňany
T. G. Masaryka 36
538 21 Slatiňany

mesto@slatinany.cz
+420 469 681 102
Datovka: jzrbny8

fax: 469 681 383
IČ: 00270920
DIČ: CZ00270920

Vážený pane Slatiňane,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vivamus ac leo pretium faucibus. Quis 
autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel 
illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur? Phasellus faucibus molestie nisl. 
Pellentesque pretium lectus id turpis. Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit 
esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur? 
Aliquam in lorem sit amet leo accumsan lacinia. Vivamus ac leo pretium faucibus. Nullam rhoncus 
aliquam metus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe 
eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. 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 id dolor. Fusce dui leo, 
imperdiet in, aliquam sit amet, feugiat eu, orci.

Maecenas ipsum velit, consectetuer eu lobortis ut, dictum at dui. Integer malesuada. Nulla est. Cras 
elementum. In sem justo, commodo ut, suscipit at, pharetra vitae, orci. Nulla non lectus sed nisl 
molestie malesuada. Integer rutrum, orci vestibulum ullamcorper ultricies, lacus quam ultricies odio, 
vitae placerat pede sem sit amet enim. Nullam faucibus mi quis velit. Mauris metus. Nullam sapien 
sem, ornare ac, nonummy non, lobortis a enim. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla.

Fusce nibh. Fusce tellus odio, dapibus id fermentum quis, suscipit id erat. Donec ipsum massa, 
ullamcorper in, auctor et, scelerisque sed, est. Curabitur ligula sapien, pulvinar a vestibulum quis, 
facilisis vel sapien. Maecenas sollicitudin. Duis risus. Fusce suscipit libero eget elit. Aliquam erat 
volutpat. Sed convallis magna eu sem. Mauris metus. Curabitur vitae diam non enim vestibulum 
interdum. Maecenas aliquet accumsan leo.

Fusce wisi. Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae 
consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur? Nulla non arcu lacinia 
neque faucibus fringilla. Integer imperdiet lectus quis justo. Nullam faucibus mi quis velit. Mauris 
metus. Vivamus luctus egestas leo. Phasellus faucibus molestie nisl. Excepteur sint occaecat cupidatat 
non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Vestibulum erat nulla, 
ullamcorper nec, rutrum non, nonummy ac, erat. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et 
netus et malesuada fames ac turpis egestas. Etiam sapien elit, consequat eget, tristique non, 
venenatis quis, ante. Integer vulputate sem a nibh rutrum consequat. Aliquam erat volutpat.

Nam quis nulla. Curabitur vitae diam non enim vestibulum interdum. Nulla pulvinar eleifend sem. 
Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur 
magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Nunc tincidunt ante vitae massa. Integer 
vulputate sem a nibh rutrum consequat. Maecenas fermentum, sem in pharetra pellentesque, velit 
turpis volutpat ante, in pharetra metus odio a lectus. Integer vulputate sem a nibh rutrum consequat. 
Aliquam in lorem sit amet leo accumsan lacinia. Nunc dapibus tortor vel mi dapibus sollicitudin. 
Vivamus ac leo pretium faucibus. Pellentesque arcu. Nulla non lectus sed nisl molestie malesuada. 
Aenean vel massa quis mauris vehicula lacinia. Etiam bibendum elit eget erat.

Za město Slatiňany
Tomáš Papír

Jméno: Tomáš Test
Adresa: Lorem Ipsum 123
               Dolor Sit 123 45

přirostou k srdci

Městský úřád Slatiňany
T. G. Masaryka 36
538 21 Slatiňany

mesto@slatinany.cz
+420 469 681 102
Datovka: jzrbny8

fax: 469 681 383
IČ: 00270920
DIČ: CZ00270920
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OZVĚNY

07

Ozvěny
radniční zpravodaj města

červenec 2021

Infocentrum Rekonstrukce 

Od pondělí 10. 5. započala 
rekonstrukce naší mateř-
ské školy...

50 let města 
Slatiňan
Někdo ví, někdo se teprve 
dozví, ale je skutečností, 
že 1. července... Více 

08

Ozvěny
radniční zpravodaj města

srpen 2021

Skautské 
středisko

Nový mobilní 
rozhlas
Od pondělí 10. 5. započala 
rekonstrukce naší mateř-
ské školy...

Posvěcení 
nového zvonu
Někdo ví, někdo se teprve 
dozví, ale je skutečností, 
že 1. července... Více 
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Ozvěny
radniční zpravodaj města

září 2021

Podzim klepe Plánované
rekonstrukce
Od pondělí 10. 5. započala 
rekonstrukce naší mateř-
ské školy...

Úpravy kruho-
vého objezdu
Někdo ví, někdo se teprve 
dozví, ale je skutečností, 
že 1. července... Více 

Vizuální podoba titulních stran pro měsíční zpravodaj Ozvěny je tvořena podkladem, názvem, symbolem, označením čísla, 
rokem a měsícem vydání a třemi upoutávkami na články. Podklad tvoří fotografie pořízená ve Slatiňanech (měla by 
korespondovat s ročním obdobím, nebo s významným článkem daného čísla) překrytá žlutou barvou z loga – efekt „násobit“. 
V horní polovině titulní strany je umístěný logotyp a symbol „ti“ (v rozměrech š = 128,8 mm, v = 165 mm). Ve spodní polovině 
strany jsou umístěné 3 významné titulky a označení čísla/měsíce vydání. Radniční zpravodaj Ozvěny je vydáván ve formátu A4.
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PŘÁNÍ

Ukázka grafického zpracování tištěných blahopřání, které město předává 
občanům (přání k jubileu ve formátu DL a přání k narození dcery ve čtvercovém 
formátu 150x150 mm).

Srdečně Vám 
blahopřejeme! 85

 
Vítáme
Vaši dceru

K Vašemu výročí narození 
a do dalších let přejeme 
hodně radosti, životního elánu 
a především pevné zdraví.

Dne ............................. MVDr. Ivan Jeník
(starosta)

Vítáme do života a společenství
našeho města.

Vaši dceru

..................................................................................................

Dne ............................. MVDr. Ivan Jeník

Narodil se človíček mezi velké lidi,
zapláče si, usměje se, ať to každý vidí.

Láska, pravda, krásné ctnosti,
tak ať jich má stále dosti.

*

(starosta)
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DOPISNÍ OBÁLKA

Návrh DL dopisní obálky pro město Slatiňany je složen z loga města, 
adresy městského úřadu a důležitých kontaktů.
Vše je doplněné o žlutý symbol „ti“ na zadní straně (krytí 15 %).

Město Slatiňany
T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany

WWW.SLATINANY.CZ

tel: +420 469 681 102
mail: mesto@slatinany.cz
DIČ: CZ00270920
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REKLAMNÍ PŘEDMĚTY
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