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Značka města

Co je jednotný vizuální styl?
Jednotný vizuální styl je vyjádřením organizační filozofie,
marketingových záměrů, image organizace uvnitř i navenek při
podnikatelské činnosti a při interpersonálním styku. Správně vedená
vnější komunikace posiluje u partnerů povědomí o existenci
organizace a jejím charakteru. Deklaruje její jednotnost, solidnost,
stabilitu. V rámci interní komunikace posiluje jednotný vizuální styl
vědomí sounáležitosti mezi zaměstnanci a loajalitu vůči organizaci.
Jednotný vizuální styl statutárního města Karviné se skládá ze
základních a doplňkových prvků. Základními prvky jednotného
vizuálního stylu je jméno organizace a značka. Sekundární prvky
vizuálního stylu navazují na grafické ztvárnění a barevné provedení
značky. Podpůrnými prostředky jednotného vizuálního stylu jsou
písmo, barva a způsob jejich užití.

Jak pracovat s manuálem?
Manuál definuje základní prostředky a doplňkové prvky jednotného
vizuálního stylu statutárního města Karviné (obchodní jmémo,
značku, písmo, barvu), tištěné materiály a tiskoviny. Pro usnadnění
práce je manuál rozdělen do pěti základních částí:
1. Značka definuje základní podobu značky a způsob používání jména
organizace.
2. Písmo patří k podpůrným (doplňkovým) prostředkům jednotného
vizuálního stylu organizace. Manuál zahrnuje vzorníky řezů
základního i doplňkového písma.
3. Barevnost určuje přesné složení barev pro práci se všemi ostatními
prvky jednotného vizuálního stylu.
4. Způsob užití určuje užití značky a vizuálního stylu.
5. Tiskoviny určuje základní pravidla pro sazbu a vzhled tiskových
materiálů organizace.

1 Značka města

2

Síťový rozkres

Síťový rozkres udává vzájemné poměry ve značce. Výchozím
prostředkem je modulová čtvercová síť. Vyobrazená konstrukce je
pouze pomocná.

doplňující informace

1 Značka města
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Ochranná zóna

Ochranná zóna je volná plocha v bezprostřední blízkosti značky, do
které nesmí zasahovat žádný cizí prvek (text, kresba, grafické prvky
atd.). Hranice ochranné zóny je definována pomocí rozměru
modulové jednotky a, kdy jednotka x je větší nebo rovna jednotce
a. Ochranná zóna zaručuje dostatečnou čitelnost značky.

doplňující informace
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Velikosti loga

Značku statutárního města Karviné, je vhodné používat ve
velikostech uvedenených v jednotné rozměrové řadě na této straně.
Toto doporučení se vztahuje především na tištěné materiály.
Základní velikost značky 100 % je optimálním rozměrem k použití
pro A4 (např. dopisní papíry). Velikost 60 % je určena pro vizitky.
Velikost značky 120 % a výše je určena pro aplikace ve formátech
A4 a větších. Velikost 40 % je určena pro razítka. Velikost 40 % je
minimální povolenou velikostí značky. Používat značku v menších
velikostech je nevhodné, protože při použití běžných reprodukčních
technik může být porušena její čitelnost.

doplňující informace
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Základní a doplňkové písmo

Základním písmem statutárního města Karviné je písmo
Switzerland Condensed.
Doplňkovým písmem statutárního města Karviná je písmo Arial
v řezech Arial Regular a Arial Bold. Výraznou předností je jeho
dostupnost na většině PC. Lze ho použít všude tam, kde nejde
nasadit základní písmo

Arial

aábcčdďeéěfghiíjklmnň
oópqrřsštťuúůvwxyýzž
AÁBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLMNŇ
OÓPQRŘSŠTŤUÚŮVWXYÝZŽ
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (. , : ! ” ?) # % & *
doplňující informace
Arial Bold

aábcčdďeéěfghiíjklmnň
oópqrřsštťuúůvwxyýzž
AÁBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLMNŇ
OÓPQRŘSŠTŤUÚŮVWXYÝZŽ
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (. , : ! ” ?) # % & *
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Barevnost + barevné varianty

Barva organizace je jedním ze základních vyjadřovacích
prostředků jednotného vizuálního stylu. Základní aplikací barvy
organizace je značka.

barevná specifikace
C: 0, M: 20, Y: 100, K: 0

PANTONE 123 C

C: 33, M: 0, Y: 100, K: 0

PANTONE 375 C

C: 0, M: 100, Y: 100, K: 0

PANTONE 1795 C

C: 90, M: 78, Y: 0, K: 0

PANTONE 2736 C

C: 0, M: 0, Y: 0, K: 100

PANTONE Process black

R: 254 G: 204 B: 0
R: 193 G: 209 B: 19
R: 227 G: 30 B: 36
R: 64 G: 73 B: 153
R: 43 G: 42 B: 41

technická specifikace
Při plnobarevné aplikaci je nutné dodržovat výše uvedené barvy loga.
Další barvou loga může být zlatá barva používaná pro velmi luxusní
tiskoviny. Popřípadě v kombinaci se slepotiskem.

1 Značka města
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Umístění

Značka statutárního města Karviné je na tiskovinách doplněna
bílým obdélníkovým tvarem se zakulacenými rohy, který je
mírně nakloněn o 10°, aby byla zachována dynamika samotné
značky, umístění tohoto prvku je povoleno ze všech stran.

doplňující informace

1 Značka města
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Umístění

Značku statutárního města Karviné, je možné umístit do bílého
obdélníkového prvku se zakulacenými rohy orámovaným všemi
barvami, které vycházejí z barevnosti značky.

doplňující informace

1 Značka města
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Užití značky s doprovodným
textem

Do bílého obdélníkového prvku se zakulacenými rohy je možno
vložit slogan „ ... město, které se mění“, nebo „oficiální
sponzor“. Doprovodný text je součástí značky a ochranná zóna
se vztahuje na značku vč. textu. Takto ztvárněná značka s
doprovodným textem se využívá na tiskovinách určených pro
vnější komunikaci.

doplňující informace
Hlavní sponzoři

HLAVNÍ
SPONZOŘI

HLAVNÍ
SPONZOŘI

HLAVNÍ
SPONZOŘI

HLAVNÍ
SPONZOŘI
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Užití značky s doprovodným
textem

Kalendárium 2010
... město, které se mění

Obdélníkový prvek se zakulacenými rohy a barevností, která
vychází ze značky. Používá se pro nadpisy a nosné texty. Prvky
je možno zvětšovat dle velikosti textu.

kulturní
a sportovní akce

Kalendárium 2010
... město, které se mění

kulturní
a sportovní akce
doplňující informace

kulturní
a sportovní akce

1 Značka města
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Aplikace značky města
a městské organizace

MĚSTSKÝ DŮM KULTURY KARVINÁ

Jana Nováková
programová ředitelka
Městský dům kultury Karviná

Městský dům kultury Karviná
tř. Osvobození 1639/43
Karviná - Nové Město 735 06
www.medk.cz

Tel.: +420 123 456 789
Fax: +420 123 456 789
GSM: +420 123 456 789
E-mail: jana.novakova@karvina.cz

Vizitka
Merkantilie ostatních přidružených městských organizací, jestliže
nemají vlastní manuál k tvorbě tiskovin musí dodržovat
barvy určené tímto manuálem. Značka města by se měla rovněž
objevit pokaždé ve vztahu k logu partnera či organizace a nebo
pouze jeho slovním vyjádřením.
V případě, že organizace nemá vlastní logotyp, musí používat
v názvu základní a nebo doplňkové písmo.
Pro písemné umístění organizace je vymezen prostor v první verzi
oddělený modrou linkou a v druhé verzi modrým pruhem.
Pro umístění loga, či logotypu organizace je určena pouze první verze.

MĚSTSKÝ DŮM KULTURY KARVINÁ

Jana Nováková
programová ředitelka
Městský dům kultury Karviná

Městský dům kultury Karviná
tř. Osvobození 1639/43
Karviná - Nové Město 735 06
www.medk.cz

Tel.: +420 123 456 789
Fax: +420 123 456 789
GSM: +420 123 456 789
E-mail: jana.novakova@karvina.cz

doplňující informace

1 Značka města
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Aplikace značky města
a městské organizace
MĚSTSKÝ DŮM KULTURY KARVINÁ

Hlavičkový papír

Cilla facin vel in elit praeseniam et, si tat iusto do commolore min ut nos del del el ip et praessisl
eros et volore et, quat. Ut ad tisl dunt laore magnibh eugue eriure dolum volo-rer aestionulla at. Am
adipisisi.Faccum ea faccumm odiamconsed do dunt lan hent adio delenit ex esecte dolut lorem et,
volore commod modolesent praeseq uismodiat lamcore ver si tin vel do et, sismo-dolore ecte volor
incin el esse ectem dolore mod eum irit vel eum in utpat. Ut autetum quismolor augiam in velenim
quisiscilit, commy nons et verci te dipis alit aliquat ut ac-cum vel iliquip eum dolessequi etue te
minim nos eu feuismo dolorperosto dit at acilis diam, sim doloborpero ercilla faccum zzrit,
consequipit ad erat augiat. Ut adiate mag-nissenim aut vel ut aut incil inibh euis doluptat. Ut landre
verat. Ut wis do consequat, sim velit, si.Adiamco mmodion sequisi te tat, vendips ummolorper in
utetum verostrud tisis dolessi tet wis nullum ip essed tet praessim digniscidunt lor alit lore
eugiametue tie velesed eli-quis et ese feugiam irit iuscil dionum delis nos ex ex ea alit aliquis alit
lutpatet eriure dit, sum iuscing essenim aliscidunt prat ea adit lam, velestrud minim autat praeseq
uissed tationulla facidunt lortis autem qui tio ecte min ullandion hent vel enibh el duiscil init la
aliquisis aliquam quat, sum vel iriusci tet, si.Adiamco mmodion sequisi te tat, vendips ummolorper
in utetum verostrud tisis dolessi tet wis nullum ip essed tet praessim digniscidunt lor alit lore
eugiametue tie velesed eliquis et ese feugiam irit iuscil dionum delis nos ex ex ea alit aliquis alit
lutpatet eriure dit, tationulla facidunt lortis autem qui tio ecte min ullandion hent vel enibh el duiscil
init la aliquisis aliquam quat, sum vel iriusci tet, si.

Pro písemné umístění názvu organizace, jejího loga a nebo logotypu
je vymezen prostor oddělený modrou linkou. Ostatní náležitosti
tiskoviny jsou převzaty z obecného hlavičkového papíru města.

doplňující informace

ULICE,
733 24 KARVINÁ-FRYŠTÁT
ČESKÁ REPUBLIKA
WWW.INSTITUCE.CZ
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Aplikace značky města
a městské organizace
MĚSTSKÝ DŮM KULTURY KARVINÁ

Hlavičkový papír

Cilla facin vel in elit praeseniam et, si tat iusto do commolore min ut nos del del el ip et praessisl
eros et volore et, quat. Ut ad tisl dunt laore magnibh eugue eriure dolum volo-rer aestionulla at. Am
adipisisi.Faccum ea faccumm odiamconsed do dunt lan hent adio delenit ex esecte dolut lorem et,
volore commod modolesent praeseq uismodiat lamcore ver si tin vel do et, sismo-dolore ecte volor
incin el esse ectem dolore mod eum irit vel eum in utpat. Ut autetum quismolor augiam in velenim
quisiscilit, commy nons et verci te dipis alit aliquat ut ac-cum vel iliquip eum dolessequi etue te
minim nos eu feuismo dolorperosto dit at acilis diam, sim doloborpero ercilla faccum zzrit,
consequipit ad erat augiat. Ut adiate mag-nissenim aut vel ut aut incil inibh euis doluptat. Ut landre
verat. Ut wis do consequat, sim velit, si.Adiamco mmodion sequisi te tat, vendips ummolorper in
utetum verostrud tisis dolessi tet wis nullum ip essed tet praessim digniscidunt lor alit lore
eugiametue tie velesed eli-quis et ese feugiam irit iuscil dionum delis nos ex ex ea alit aliquis alit
lutpatet eriure dit, sum iuscing essenim aliscidunt prat ea adit lam, velestrud minim autat praeseq
uissed tationulla facidunt lortis autem qui tio ecte min ullandion hent vel enibh el duiscil init la
aliquisis aliquam quat, sum vel iriusci tet, si.Adiamco mmodion sequisi te tat, vendips ummolorper
in utetum verostrud tisis dolessi tet wis nullum ip essed tet praessim digniscidunt lor alit lore
eugiametue tie velesed eliquis et ese feugiam irit iuscil dionum delis nos ex ex ea alit aliquis alit
lutpatet eriure dit, tationulla facidunt lortis autem qui tio ecte min ullandion hent vel enibh el duiscil
init la aliquisis aliquam quat, sum vel iriusci tet, si.

Pro písemné umístění názvu organizace je vymezen prostor
oddělený modrou linkou. Ostatní náležitosti tiskoviny jsou
převzaty z obecného hlavičkového papíru města.

doplňující informace

ULICE,
733 24 KARVINÁ-FRYŠTÁT
ČESKÁ REPUBLIKA
WWW.INSTITUCE.CZ
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Aplikace značky města
a městské organizace
MĚSTSKÝ DŮM KULTURY KARVINÁ
tř. Osvobození 1639/43
735 06 Karviná-Nové Město

Obálka
Pro písemné umístění názvu organizace, loga a nebo jejího logotypu
je vymezen prostor v první verzi oddělený modrou linkou. Druhá
verze slouží pouze pro písemné označení.

MĚSTSKÝ DŮM KULTURY KARVINÁ
tř. Osvobození 1639/43
735 06 Karviná-Nové Město

doplňující informace

1 Značka města
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Heraldický znak

barevná specifikace
Základní vyobrazení znaku na síťovém diagramu.

doplňující informace

2 Heraldický znak
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38 mm

Doporučené velikosti
150%
technická specifikace
Při práci se znakem je třeba dodržovat i určitá pravidla, která ošetřují
jeho velikost a napomáhají systémovému užití znaku. Rozměrová řada
nabízí spektrum doporučených velikostí pro různá užití. Základní
100% velikost představuje optimální rozměr při užití znaku na
formátu A4. Pro ochranu čitelnosti a správného grafického vyznění
znaku je stanovena jeho pevná minimální velikost, kterou nelze
překročit. Při dalším zmenšování by již byla ohrožena dostatečná
čitelnost znaku.Nastavení rozměrové řady je platné pro obě jazykové
mutace znaku.

26 mm

100%

19 mm

75%

doplňující informace

13 mm

50%

2 Heraldický znak
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100 %

Ochranná zóna

20 %
Ochranná zóna vyjadřuje prostor, do kterého by nemělo nic
zasáhnout. Tato zóna stanoví minimální hranici pro umístění
další grafiky či textu. Ochranná zóna je součástí znaku a její
přesah je stanoven na 20% šířky pole.

20 %

doplňující informace
20 %

2 Heraldický znak
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Základní barevné varianty

barevná specifikace
C: 0, M: 0, Y: 100, K: 5

PANTONE 803 C

C: 100, M: 0, Y: 100, K: 0

PANTONE 354 C

C: 0, M: 100, Y: 100, K: 0

PANTONE 1788 C

C: 100, M: 60, Y: 0, K: 0

PANTONE 301 C

C: 0, M: 0, Y: 0, K: 100

PANTONE 803 C

R: 250 G: 228 B: 0
R: 0 G: 152 B: 70
R: 227 G: 30 B: 36
R: 0 G: 96 B: 170
R: 43 G: 42 B: 41

technická specifikace
Při plnobarevné aplikaci je nutné dodržovat výše uvedené barvy značky.
Další barvou loga může být zlatá barva používaná pro velmi luxusní
tiskoviny. Popřípadě v kombinaci se slepotiskem.

2 Heraldický znak
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zakázané varianty

Povolené a zakázané varianty

barevná specifikace
Užití podkladových barev pro kombinaci se znakem by mělo být
citlivé a podkladová barva by měla být v ideálním případě bílá, popř.
v některém odstínu šedé. Další možnosti se týkají jiných odstínů barev,
které by rozhodně neměly kolidovat s barevností znaku a sytostí by
neměly překračovat 50% sytosti paletové barvy.
Zakázané varianty jsou všechny ty, při nichž do znaku zasahuje jiná
grafika a nebo je podkladová barva nad 50% sytosti barevnosti znaku.

povolené varianty

doplňující informace

2 Heraldický znak
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Černobílá varianta loga

barevná specifikace
podklad: bílá - C: 0, M: 0, Y: 0, K: 0
logo: černá - C: 0, M: 0, Y: 0, K: 100

podklad: bílá - C: 0, M: 0, Y: 0, K: 0
logo: šedá - C: 0, M: 0, Y: 0, K: 0

podklad: černá - C: 0, M: 0, Y: 0, K: 100
logo: bílá - C: 0, M: 0, Y: 0, K: O

podklad: černá - C: 0, M: 0, Y: 0, K: 100
logo: šedá - C: 0, M: 0, Y: 0, K: 50

Znak v černobílém provedení může být užíváno i v odstínech šedi.
Jeho sytost však musí být vždy aplikována dle sytosti podkladu.
V případě aplikace znaku na šedý či jiný barevný podklad musí být
denzita znaku alespoň o 50% sytější, než podklad.

doplňující informace

podklad: šedá - C: 0, M: 0, Y: 0, K: 50
logo: černá - C: 0, M: 0, Y: 0, K: 100

podklad: šedá - C: 0, M: 0, Y: 0, K: 50
logo: bílá - C: 0, M: 0, Y: 0, K: 0

2 Heraldický znak

22

Způsoby užití

technická specifikace
Důležitým aspektem znaku je i jeho postavení v rámci dokumentu
a nebo merkantilie. Mělo by stát vždy v levém horním rohu a nebo
na středu horní čtvrtiny dokumentu.

doplňující informace

2 Heraldický znak

23

Speciální způsoby užití

technická specifikace
Ve zvláštních případech může být znak ztvárněn jako „grafický
prvek” necelé např. pomocí slepotisku nebo parciálního laku, či
jiné speciální techniky. Taková merkantilie musí být však vždy
doplněna znakem celým a to v rámci dříve uvedených specifikací.

doplňující informace

2 Heraldický znak
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STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ

Jana Nováková

Vizitka - obecná

vedoucí Kanceláře tajemníka
Magistrátu města Karviné

Fryštátská 72/1,
733 24 Karviná-Fryštát
Česká Republika
www.karvina.cz
Datová schránka: adbTR32

Tel.: +420 123 456 789
Fax: +420 123 456 789
GSM: +420 123 456 789
E-mail: jana.novakova@karvina.cz

specifikace
Vizitky s heraldickým znakem užíváme vždy s bílým podkladem
ve spojení se znakem v plné barevnosti. Písmo může být
použito buď šedé, viz. varianta 1 nebo modré, viz. varianta 2.
Tyto vizitky jsou určeny pro zaměstnance magistrátu a jejich
funkcionáre.

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ

Jana Nováková
vedoucí Kanceláře tajemníka
Magistrátu města Karviné

Fryštátská 72/1,
733 24 Karviná-Fryštát
Česká Republika
www.karvina.cz
Datová schránka: adbTR32

Tel.: +420 123 456 789
Fax: +420 123 456 789
GSM: +420 123 456 789
E-mail: jana.novakova@karvina.cz

Jana Nováková
programová ředitelka
Městský dům kultury Karviná

Fryštátská 72/1,
733 24 Karviná-Fryštát
Česká Republika
www.karvina.cz
Datová schránka: adbTR32

doplňující informace

Odbor ekonomický
oddělení pohledávek z bytů
Budova E
ul. Prameny 599
Karviná - Ráj
Tel.: +420 123 456 789
Fax: +420 123 456 789
GSM: +420 123 456 789
E-mail: jana.novakova@karvina.cz

3 Tiskoviny znak/značka města
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Vizitka - obecná

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ

Jana Nováková
vedoucí Kanceláře tajemníka
Magistrátu města Karviné

Fryštátská 72/1,
733 24 Karviná-Fryštát
Česká Republika
www.karvina.cz
Datová schránka: adbTR32

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ

specifikace

Jana Nováková
vedoucí Kanceláře tajemníka
Magistrátu města Karviné
tř. Osvobození 1639/43
733 24 Karviná-Fryštát
Česká Republika
www.instituce.cz
Tel.: +420 123 456 789
Fax: +420 123 456 789
Tel.:
GSM: +420 123
456+420
789 123 456 789
Fax: +420 123 456 789
E-mail: jana.novakova@karvina.cz

Vizitky s logem města musí být užívány vždy s bílým
podkladem a logem v plné barevnosti. Písmo musí být použito
šedé, viz. varianta 1 nebo šedé a v modrém poli bílé.
Městský dům kultury Karviná
733 24 Karviná-Fryštát
www.instituce.cz
GSM: +420 123 456 789
E-mail: jana.novakova@karvina.cz

Tyto vizitky jsou určeny pro menší příspěvkové organizace

GSM: +420 123 456 789
E-mail: jana.novakova@karvina.cz

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ

Jana Nováková
vedoucí Kanceláře tajemníka
Magistrátu města Karviné

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ

Jana Nováková
vedoucí Kanceláře tajemníka
Magistrátu města Karviné

Fryštátská 72/1,
733 24 Karviná-Fryštát
Česká Republika
www.karvina.cz
Datová schránka: adbTR32

tř. Osvobození 1639/43
733 24 Karviná-Fryštát
Česká Republika
www.instituce.cz
Tel.: +420 123 456 789
Fax: +420 123 456 789
GSM: +420 123 456 789
E-mail: jana.novakova@karvina.cz

Tel.: +420 123 456 789
Fax: +420 123 456 789
GSM: +420 123 456 789
E-mail: jana.novakova@karvina.cz

Městský dům kultury Karviná
733 24 Karviná-Fryštát
www.instituce.cz
GSM: +420 123 456 789
E-mail: jana.novakova@karvina.cz

doplňující informace

3 Tiskoviny znak/značka města
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Průkaz zaměstnance

STATUTÁRNÍ MĚSTO
KARVINÁ
MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ

JMÉNO ZAMĚSTNANCE

Jana Nováková
OPRÁVNĚNÍ

specifikace
V případě zaměstnaneckých průkazů používáme vždy modrý
podklad a plnobarevný znak města. Písmo užíváme bílé.

nepřiřazeno
JMÉNO ZAMĚSTNANCE

Jana Nováková
TYP OPRÁVNĚNÍ A ZAŘAZENÍ PRACOVNÍKA
Odbor dopravy

STATUTÁRNÍ
MĚSTO
oddělení
dopravně-správních
agend

KARVINÁ

MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ

Jana Nováková
Odborsociálních věcí
oddělení pomoci v hmotné nouzi 1
Služební číslo
Služební číslo
2672

SLUŽEBNÍ PRŮKAZ
Tato karta je majetkem statutárního města
Karviné. V případě nálezu kartu laskavě
vraťte na níže uvedenou adresu.
Zneužití je trestné

M

číslo
průkazu
Magistrát
města Karviné
Fryštátská 72/1, 733 24

2672

2672

doplňující informace

3 Tiskoviny znak/značka města
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Průkaz zaměstnance

specifikace
U zaměstnaneckých průkazů používáme vždy modrý podklad
a plnobarevný znak města, který můžeme případně vynechat.
Písmo používáme bílé.

Jana Nováková
Odbor dopravy
oddělení dopravně-správních agend

Služební číslo

2672

Tato karta je majetkem statutárního města Karviné. V případě nálezu
kartu laskavě vraťte na níže uvedenou adresu. Zneužití je trestné

doplňující informace

Magistrát města Karviné, Fryštátská 72/1, 733 24

3 Tiskoviny znak/značka města
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STATUTÁRNÍ MĚSTO
KARVINÁ

OPRÁVNĚNÍ

MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ

nepřiřazeno

Průkaz pro hosty

HOST

specifikace
Vydal Magistrát
města Karviné
Kancelář tajemníka

Služební číslo

2672

Průkazy pro hosty používáme vždy s bílým podkladem a
plnobarevným znakem. Barva písma modrá.
Pro další potřeby se mohou karty barevně odlišovat - viz.
ukázka.
Paleta barev pro další využití:

STATUTÁRNÍ MĚSTO
KARVINÁ

OPRÁVNĚNÍ

MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ

nepřiřazeno

SERVIS
Vydal Magistrát
města Karviné
Kancelář tajemníka

Služební číslo

2672

STATUTÁRNÍ MĚSTO
KARVINÁ

OPRÁVNĚNÍ

MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ

nepřiřazeno

doplňující informace

STUDENT
Služební číslo

Vydal Magistrát
města Karviné
Kancelář tajemníka

2672

3 Tiskoviny znak/značka města
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Oprávnění k výkonu
státní služby
STATUTÁRNÍ MĚSTO
KARVINÁ
MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ

POUČENÍ

specifikace

Má oprávnění podle zákona č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí zejména:

Znak užíváme vždy plnobarevný a na bílém podkladě. Na zbylé
části oprávnění užíváme bílý podklad s modrým písmem.

- podat neprodleně návrh soudu na vydání předběžného
opatření
- činit neodkladné úkony v zájmu dítěte

Jan Novák

- navštívit dítě, kterému byla nařízení ústavní výchova
nebo ochranná výchova

Služební číslo

- hovořit s dítětem bez přítomnosti dalších osob,

2672

- účastnit se trestního řízení vedeného proti

zejména zaměstnanců ústavního zařízení
mladistvému
- navštěvovat dítě a rodinu, ve které žije
- navštívit dítě ve výkonu vazby nebo výkonu
restu odnětí svobody
PhDr. Roman Nogol
tajemník magistrátu

TYP OPRÁVNĚNÍ A ZAŘAZENÍ PRACOVNÍKA
Je oprávněn k výkonu bezpečnostních a ochranných
služeb v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb.

doplňující informace

3 Tiskoviny znak/značka města
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Oprávnění k výkonu
státní služby
Služební číslo

STATUTÁRNÍ MĚSTO
KARVINÁ

2672

MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ

specifikace
JMÉNO ZAMĚSTNANCE

Jan Novák

Znak na oprávněních k výkonu státní služby užíváme vždy
plnobarevný a na bílém podkladě. Na zbylé části oprávnění
užíváme bílý podklad s modrým písmem.

TYP OPRÁVNĚNÍ A ZAŘAZENÍ PRACOVNÍKA
Je oprávněn k výkonu bezpečnostních a ochranných
služeb v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb.

POUČENÍ
Má oprávnění podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí zejména:
- podat neprodleně návrh soudu na vydání předběžného opatření
- činit neodkladné úkony v zájmu dítěte
- navštívit dítě, kterému byla nařízení ústavní výchova nebo ochranná výchova
- hovořit s dítětem bez přítomnosti dalších osob, zejména zaměstnanců ústavního zařízení
- účastnit se trestního řízení vedeného proti mladistvému
- navštěvovat dítě a rodinu, ve které žije
- navštívit dítě ve výkonu vazby nebo výkonu restu odnětí svobody

doplňující informace

PhDr. Roman Nogol
tajemník magistrátu

3 Tiskoviny znak/značka města
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STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ

Vizitka - primátor, náměstek
Tomáš Hanzel
primátor města Karviné
Fryštátská 72/1,
733 24 Karviná-Fryštát
Česká Republika
Tel.: +420 123 456 789
Fax: +420 123 456 789
GSM: +420 123 456 789
Datová schránka: es5bv8q

specifikace
E-mail: primator@karvina.cz
www.karvina.cz

Vizitky užíváme s bílým podkladem a zlatým písmem. Logo
bude aplikováno pomocí slepotisku.
Papír bílý - (hlazená křída mat) a nebo luxusní varianta na
ručním papíru.

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ

Jan Novák
náměstek města Karviné
Fryštátská 72/1,
733 24 Karviná-Fryštát
Česká Republika
Tel.: +420 123 456 789
Fax: +420 123 456 789
GSM: +420 123 456 789
Datová schránka: es5bv8q

E-mail: namestek@karvina.cz
www.karvina.cz

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ

doplňující informace
Jan Novák
tajemník, Magistrát města Karviné
Fryštátská 72/1,
733 24 Karviná-Fryštát
Česká Republika
Tel.: +420 123 456 789
Fax: +420 123 456 789
GSM: +420 123 456 789
Datová schránka: es5bv8q

E-mail: karvina@karvina.cz
www.karvina.cz

3 Tiskoviny znak/značka města
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STATUTORY CITY OF KARVINÁ

Tomáš Hanzel

Vizitka - primátor, náměstek
EN verze

Mayor of the City of Karviná
Fryštátská 72/1,
733 24 Karviná-Fryštát
Czech Republic
Phone: +420 123 456 789
Fax: +420 123 456 789
GSM: +420 123 456 789
Data box: es5bv8q

specifikace
E-mail: primator@karvina.cz
www.karvina.cz

Vizitky užíváme s bílým podkladem a zlatým písmem. Logo
bude aplikováno pomocí slepotisku.
Papír bílý - (hlazená křída mat) a nebo luxusní varianta na
ručním papíru.

STATUTORY CITY OF KARVINÁ

Jan Novák
MDeputy of the City of Karviná
Fryštátská 72/1,
733 24 Karviná-Fryštát
Česká Republika
Phone: +420 123 456 789
Fax: +420 123 456 789
GSM: +420 123 456 789
Data box: es5bv8q

E-mail: namestek@karvina.cz
www.karvina.cz

STATUTORY CITY OF KARVINÁ

doplňující informace
Jan Novák
Secretary of the City of Karviná
Fryštátská 72/1,
733 24 Karviná-Fryštát
Česká Republika
Phone: +420 123 456 789
Fax: +420 123 456 789
GSM: +420 123 456 789
Data box: es5bv8q

E-mail: karvina@karvina.cz
www.karvina.cz

3 Tiskoviny znak/značka města
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Dopis - primátor
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ

specifikace
Pro dopisní papír určený primátorovi města užíváme vždy bílé
pozadí a znak města ve zlaté barvě. Doplňující informace ve
spodní části dopisního papíru pak uvádíme v barvě šedé.

doplňující informace

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ-PRIMÁTOR, e-mail: primator@karvina.cz, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát

3 Tiskoviny znak/značka města
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Dopis - náměstek
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ

specifikace
Pro dopisní papír určený náměstkovi primátora užíváme vždy
bílé pozadí a znak města ve zlaté barvě. Doplňující informace ve
spodní části dopisního papíru pak uvádíme v barvě šedé.

doplňující informace

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ-NÁMĚSTEK, e-mail: namestek@karvina.cz, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát

3 Tiskoviny znak/značka města
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Dopis - tajemník
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ

specifikace
Pro dopisní papír určený tajemníkovi města užíváme vždy bílé
pozadí a znak města ve zlaté barvě. Doplňující informace ve
spodní části dopisního papíru pak uvádíme v barvě šedé.

doplňující informace

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ-TAJEMNÍK, e-mail: tajemník@karvina.cz, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát

3 Tiskoviny znak/značka města
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Obálka - primátor

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ – PRIMÁTOR
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát

specifikace
Pro obálku určenou primátorovi města užíváme vždy bílé
pozadí a znak města ve zlaté barvě. Doplňující informace pak
uvádíme v barvě šedé.

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ – PRIMÁTOR
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát

doplňující informace

3 Tiskoviny znak/značka města
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Obálka - náměstek

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ – NÁMĚSTEK
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát

specifikace
Pro obálku určenou primátorovi města užíváme vždy bílé
pozadí a znak města ve zlaté barvě. Doplňující informace pak
uvádíme v barvě šedé.

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ – NÁMĚSTEK
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát

doplňující informace

3 Tiskoviny znak/značka města
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Obálka - tajemník

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ – TAJEMNÍK
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát

specifikace
Pro obálku určenou primátorovi města užíváme vždy bílé
pozadí a znak města ve zlaté barvě. Doplňující informace pak
uvádíme v barvě šedé.

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ – TAJEMNÍK
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát

doplňující informace

3 Tiskoviny znak/značka města
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Obálka - obecná
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
A MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Tel.: +420 596 387 111

specifikace
Obálku používáme vždy bílou. Logo města můžeme použít buď
plnobarevné nebo černobílé. Doplňující informace vždy
uvádíme v barvě šedé.

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
A MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Tel.: +420 596 387 111

doplňující informace

3 Tiskoviny znak/značka města
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Dopis v samostatné působnosti

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Magistrát města Karviné
název odboru

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
ČÍSLO JEDNACÍ:
SPISOVÁ ZNAČKA:

Zde napište adresu

VYŘIZUJE:
TELEFON:
E-MAIL:

+420 596 387 111
@karvina.cz

LISTŮ/PŘÍLOH:
DATUM:

1/0
01. 01. 2010

specifikace
V osobním dopise užíváme znak města v černé barvě stejně
jako veškeré další informace. Osobní dopis musí mít vždy bílý
podklad.

Zde napište věc

jměno a příjmení:
funkce:

doplňující informace

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ – MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ
Adresa pro písemný kontakt: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát I
Datová schránka: es5bv8q I www.karvina.cz
Adresa pro osobní kontakt: I IČ: 00297534 I DIČ: Cz00297534

Tel.: 596 387 111
I

I

Fax: 596 387 264

I

e-mail: epodatelna@karvina.cz

Číslo účtu: 19-1721542349/0800

3 Tiskoviny znak/značka města
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Dopis v přenesené působnosti

MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ
název správního úřadu

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
ČÍSLO JEDNACÍ:
SPISOVÁ ZNAČKA:

Zde napište adresu

VYŘIZUJE:
TELEFON:
E-MAIL:

+420 596 387 111
@karvina.cz

LISTŮ/PŘÍLOH:
DATUM:

1/0
01. 01. 2010

specifikace
V osobním dopise užíváme znak města v černé barvě stejně
jako veškeré další informace. Osobní dopis musí mít vždy bílý
podklad.

Zde napište věc

jměno a příjmení:
funkce:

doplňující informace

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ – MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ
Adresa pro písemný kontakt: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát I
Datová schránka: es5bv8q I www.karvina.cz
Adresa pro osobní kontakt: I IČ: 00297534 I DIČ: Cz00297534

Tel.: 596 387 111
I

I

Fax: 596 387 264

I

e-mail: epodatelna@karvina.cz

Číslo účtu: 19-1721542349/0800
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Vnitřní sdělení
Vnitřní sdělení
číslo a název
Schváleno:

specifikace

Účinnost:
Zpracovatel:

Na vnitřním sdělení užíváme vždy plnobarevné logo na bílém
podkladě. Nápis „Vnitřní sdělení“ je pak umístěn bílým písmem
v modrém poli. Pro veškeré další informace užíváme barvu
černou.

Článek 1
Úvodní ustanovení
1.1 text úrovně 1
1.1.1 text úrovně 2
a) text úrovně 3
textové tělo

doplňující informace
PhDr. Roman Nogol v. r.
tajemník magistrátu
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Dopis - univerzální

, které se
... město

mění

Miroslav Kolaja
Hluboký Důl č. 38
280 02 Kolín

specifikace
Univerzální dopis obsahuje plnobarevné logo na bílém
podkladě. Adresu píšeme černým písmem, text pak písmem
černým. Spodní část dopisu obsahuje adresu internetových
stránek města psaných bílým písmem v modrém poli.

V Karviné dne 20. 1. 2008
Cilla facin vel in elit praeseniam et, si tat iusto do commolore min ut nos del del el ip et praessisl
eros et volore et, quat. Ut ad tisl dunt laore magnibh eugue eriure dolum volo-rer aestionulla at. Am
adipisisi.Faccum ea faccumm odiamconsed do dunt lan hent adio delenit ex esecte dolut lorem et,
volore commod modolesent praeseq uismodiat lamcore ver si tin vel do et, sismo-dolore ecte volor
incin el esse ectem dolore mod eum irit vel eum in utpat. Ut autetum quismolor augiam in velenim
quisiscilit, commy nons et verci te dipis alit aliquat ut ac-cum vel iliquip eum dolessequi etue te
minim nos eu feuismo dolorperosto dit at acilis diam, sim doloborpero ercilla faccum zzrit,
consequipit ad erat augiat. Ut adiate mag-nissenim aut vel ut aut incil inibh euis doluptat. Ut landre
verat. Ut wis do consequat, sim velit, si.Adiamco mmodion sequisi te tat, vendips ummolorper in
utetum verostrud tisis dolessi tet wis nullum ip essed tet praessim digniscidunt lor alit lore
eugiametue tie velesed eli-quis et ese feugiam irit iuscil dionum delis nos ex ex ea alit aliquis alit
lutpatet eriure dit, sum iuscing essenim aliscidunt prat ea adit lam, velestrud minim autat praeseq
uissed tationulla facidunt lortis autem qui tio ecte min ullandion hent vel enibh el duiscil init la
aliquisis aliquam quat, sum vel iriusci tet, si.Adiamco mmodion sequisi te tat, vendips ummolorper
in utetum verostrud tisis dolessi tet wis nullum ip essed tet praessim digniscidunt lor alit lore
eugiametue tie velesed eliquis et ese feugiam irit iuscil dionum delis nos ex ex ea alit aliquis alit
lutpatet eriure dit, tationulla facidunt lortis autem qui tio ecte min ullandion hent vel enibh el duiscil
init la aliquisis aliquam quat, sum vel iriusci tet, si.

doplňující informace
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Tel.: 596 387 111,
Fax: 596 387 264
e-mail: epodatelna@karvina.cz

www.karvina.cz
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Objednávka

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Magistrát města Karviné

OBJEDNÁVKA

číslo: 607/10/13

OBJEDNATEL

DODAVATEL

statutární město Karviná
Fryštátská 72/1
733 24 Karviná-Fryštát

Firma s.r.o.
Boleslavova 1548
709 00 Ostrava-Mariánské Hory

I4: 00297534, Di4: Cz00297534

I4: 00223356, Di4: CZ00223356

specifikace
Aktuální verze dokumentu ke dni 1. 1. 2011

Adresa dodání:
Fryštátská 72/1
733 24 Karviná-Fryštát
Vystaveno:
Termín dodání:
Vystavil:
Převezme

Objednáváme u Vás:
Předmět

Množství

Jednotka

Cena/jedn.

Předpokl. cena

Předpokládaná cena celkem (včetně DPH):

Popis objednávky

Na faktuře vždy uvádějte číslo naší objednávky!
Schválil příkazce operace dne:

podpis

doplňující informace
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Elektronický podpis

Vážený pane/paní
Cilla facin vel in elit praeseniam et, si tat iusto do commolore min ut nos del del el ip et praessisl
eros et volore et, quat. Ut ad tisl dunt laore magnibh eugue eriure dolum volo-rer aestionulla at. Am
adipisisi.Faccum ea faccumm odiamconsed do dunt lan hent adio delenit ex esecte dolut lorem et,
volore commod modolesent praeseq uismodiat lamcore ver si tin vel do et, sismo-dolore ecte volor
incin el esse ectem dolore mod eum irit vel eum in utpat. Ut autetum quismolor augiam in velenim
quisiscilit, commy nons et verci te dipis alit aliquat ut ac-cum vel iliquip eum dolessequi etue te
minim nos eu feuismo dolorperosto dit at acilis diam, sim doloborpero ercilla faccum zzrit,
consequipit ad erat augiat. Ut adiate mag-nissenim aut vel ut aut incil inibh euis doluptat. Ut landre
verat. Ut wis do consequat, sim velit, si.Adiamco mmodion sequisi te tat, vendips ummolorper in
utetum verostrud tisis dolessi tet wis nullum ip essed tet praessim digniscidunt lor alit lore
eugiametue tie velesed eli-quis et ese feugiam irit iuscil dionum delis nos ex ex ea alit aliquis alit
lutpatet eriure dit, sum iuscing essenim aliscidunt prat ea adit lam, velestrud minim autat praeseq
uissed tationulla facidunt lortis autem qui tio ecte min ullandion hent vel enibh el duiscil init la
aliquisis aliquam quat, sum vel iriusci tet, si.Adiamco mmodion sequisi te tat, vendips ummolorper
in utetum verostrud tisis dolessi tet wis nullum ip essed tet praessim digniscidunt lor alit lore
eugiametue tie velesed eliquis et ese feugiam irit iuscil dionum delis nos ex ex ea alit aliquis alit
lutpatet eriure dit, tationulla facidunt lortis autem qui tio ecte min ullandion hent vel enibh el duiscil
init la aliquisis aliquam quat, sum vel iriusci tet, si.

specifikace
Užíváme plnobarevné logo města a černý text na bílém pozadí.
Kontaktní údaje jsou pak psány modrou barvou.

Jana Nováková
odbor vnitřních záležitostí

, které se
... město

mění

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ - MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ
Adresa: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Telefon: +420 596 387 111 Fax: +420 596 387 111
E-mail: Jana Nováková@karvina.cz
www.karvina.cz

doplňující informace
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POZVÁNKA
Na slavnostní odhalení kašn

y

Plakát

Pro akci všeho druhu používáme plnobarevné merkantilie
s plnobarevným logem. V rámci jednotné identity používáme
pro nadpisy, či důležité texty obdélníkové elementy s oblými
rohy. Logo by mělo tvořit minimálně 10% z celkové plochy.

doplňující informace
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Plakát

STATUTÁRNÍ MĚSTO
KARVINÁ

X. zasedání Zastupitelstva města Karviné

Plakáty používáme plnobarevné s plnobarevným logem města.
Nadpis je užit písmem bílým v modrém poli. Ostatní informace
jsou pak psány
písmem a jsou umístěny v bílém poli. Ve
Váženíšedým
občané,
spodní části
plakátu
zveme
Vás jsou
na také umístěny bílým písmem
internetové31.stránky
města
ve žlutém poli.
zasedání
Zastupitelstva
města Karviné,
Druhou variantou
je dne
plakát
plnobarevný
s
které se plakátu
uskuteční
21.také
5. 2010
od 8.00 hod.
plnobarevným
znakem
Informace
v záhlaví
včetně
ve velkém
sáleměsta.
OPF Slezské
univerzity
v Karviné-Fryštátě
nadpisu jsou psány modrou barvou, ostatní informace jsou na
modrém pozadí
barvou bílou.
Hlavní psány
body programu:
1. Závěrečný účt rozpočtového hospodaření statutárního města Karviná za rok 2010
včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku.
2. Závěrečný účt rozpočtového hospodaření statutárního města Karviná za rok 2010
včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku.
2. Závěrečný účt rozpočtového hospodaření statutárního města Karviná za rok 2010
včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku.
3. Závěrečný účt rozpočtového hospodaření statutárního města Karviná za rok 2010
včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku.
4. Závěrečný účt rozpočtového hospodaření statutárního města Karviná za rok 2010
včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku.
5. Závěrečný účt rozpočtového hospodaření statutárního města Karviná za rok 2010
včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku.
6. Závěrečný účt rozpočtového hospodaření statutárního města Karviná za rok 2010
včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku.
7. Závěrečný účt rozpočtového hospodaření statutárního města Karviná za rok 2010
včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku.

doplňující informace
www.karvina.cz

www.karvina.cz
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Plakát
mění
, které se
... město

Objevujte Karvinou
... město, které se mění

www.karvina.cz

Objevujte Karvinou

Plakáty používáme plnobarevné s plnobarevným logem města.
V možných verzích plakátu jsou malé niance, všechny však
obsahují název bílým písmem v barevném poli (modrém,
červeném, žlutém nebo zeleném). V zápatí plakátu je uvedena
bílým písmem internetová adresa města.

www.karvina.cz

, které se
... město

Objevujte Karvinou

mění

Objevujte Karvinou
... město, které se mění

... město, které
se mění

www.karvina.cz

doplňující informace

www.karvina.cz
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Leták plnobarevný
Objevujte Karvinou

Objevujte Karvinou

... město, které se mění

... město, které se mění

Pro letáky užíváme jednobarevný znak, nadpis bílou barvou v
barevném poli (modré, žluté). Ostatní informace jsou uvedeny
ve stejné barvě jako barevné pole, ve kterém je umístěn nadpis.

www.karvina.cz

Město jako kulturní dědictví
Město Karviná rozhodlo o podobě rekonstrukce
kulturního domu Družba. Oblíbený, dá se říct i svým
způsobem kultovní, kulturní stánek v centru města se
tak po letech chátrání dočká rekonstrukce a opět
využití – veřejností býval velmi oblíbený hlavně pro
pořádání plesů a velkých kulturních akcí. Družba by s
novou podobou měla změnit i název.
Město si nechalo zpracovat studii využitelnosti a
první plány na rekonstrukci a zastupitelé nyní
rozhodli o tom, jak by měl kulturní dům po
rekonstrukci za cca 110 milionů korun vypadat.
Začalo se už také spřípravou projektové
dokumentace. ,,Dům by měl sloužit nejširší veřejnosti
pro plesy, koncerty, divadla, taneční kurzy, ale i

doplňující informace
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Leták jednobarevný

Pro letáky užíváme jednobarevné logo, nadpis bílou barvou v
barevném poli (modré, zelené). Ostatní informace jsou uvedeny
ve stejné barvě jako barevné pole, ve kterém je umístěn nadpis.

doplňující informace

www.karvina.cz

www.karvina.cz
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Účastnický list
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
uděluje

ÚČASTNICKÝ LIST

Pro akci všeho druhu používáme plnobarevné merkantilie
s plnobarevným logem. V rámci jednotné identity používáme
pro nadpisy, či důležité texty obdélníkové elementy s oblými
rohy. Logo by mělo tvořit minimálně 10% z celkové plochy.

„S KOLEM KOLEM KARVINÉ”

2010

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
uděluje

ÚČASTNICKÝ LIST

doplňující informace
„S KOLEM KOLEM KARVINÉ”

4 Prezentace
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Pozvánka

, které se
... město

mění

STATUTÁRNÍ MĚSTO
KARVINÁ

Pozvánku používáme vždy plnobarevnou s plnobarevným
logem města. Je možné použít buď první variantu, ve které je
bílý nadpis umístěn v modrém poli a zbylý text je psán bílým
písmem nebo lze použít variantu druhou, která má bílé pozadí,
šedý text a nadpis opět bílý v modrém poli.

MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ

POZVÁNKA
Na slavnostní odhalení kašny

POZVÁNKA

POZVÁNKA

Na slavnostní odhalení kašny

Na slavnostní odhalení kašny

www.karvina.cz

www.karvina.cz

www.karvina.cz

doplňující informace
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Složky na listiny

Složky používáme vždy bílé buď s šedým
nebo zlatým znakem města.

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ

doplňující informace
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Pamětní list - vzor

Pamětní listy používají jako dominantní motiv perokresbu
radnice na abstraktním modrém pozadí.Použitý font je Unicorn.
Statutární město Karviná

Pamětní list
Rady města Karviné
udělený u příležitosti Dne učitelů
výrazné pedagogické osobnosti roku 2010

Mgr. Janě Novákové
V Karviné
28. března 2011

Tomáš Hanzel
primátor města Karviné

doplňující informace
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Oddací list - obálka

Pro oddací list a svatební listinu používáme vždy plnobarevný
tisk v meruňkových odstínech

doplňující informace

4 Prezentace

58

Úmrtní list - obálka

Úmrtní list, str. 11
Pro úmrtní list používáme klasický námět „náměstí s kašnou”
v odstínech šedi.

doplňující informace
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Rodný list - obálka

Obálka může být zhotovena na ručním či rustikálním papíru, popř.
křídového. Barevné provedení je v odstínech modré.

doplňující informace
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Rodný list - obálka

Listina může být zhotovena na ručním či rustikálním papíru, popř.
křídového. Barevné provedení je v odstínech růžové.

Rodný list
Rodný list

Rodný list

doplňující informace
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Pamětní list

Pro pamětní listy použijeme plnobarevný tisk s modrým znakem
města i veškerým textem.

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ

PAMĚTNÍ LIST

PAMĚTNÍ LIST

VZPOMÍNKA NA DEN,

VZPOMÍNKA NA DEN,

KDY POPRVÉ PŘEKROČÍŠ PRÁH ŠKOLY

KDY POPRVÉ PŘEKROČÍŠ PRÁH ŠKOLY

doplňující informace

4 Prezentace
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Pamětní list

Pro pamětní listy použijeme plnobarevný tisk s modrým znakem
města i veškerým textem.

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ

PAMĚTNÍ LIST

PAMĚTNÍ LIST

VZPOMÍNKA NA DEN,

U PŘÍLEŽITOSTI

KDY POPRVÉ PŘEKROČÍŠ PRÁH ŠKOLY

UKONČENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

doplňující informace
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Noviny

, které se
... město

mění

Noviny vydáváme vždy s plnobarevným logem a na bílém
podkladě. Na úvodní straně je uveden bílý nadpis v modrém
poli. Ostatní texty jsou uvedeny šedou barvou, tmavě modrou
na světle modrém podkladě nebo bílou na světle modrém
podkladě. Nadpis na dalších stranách je uveden barvou
modrou. V zápatí jsou pak umístěny bílou barvou internetové
stránky města v modrém poli.

doplňující informace
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Image Billboard, Citylight

Objevujte Karvinou
... město, které se mění

Užíváme plnobarevný billboard/citylight s plnobarevným logem
a bílým nápisem v modrém poli.
Lemy BB mohou být ve všech barvách loga. Použití se
doporučuje ve shodě s použitým podkladem, fotografií, či
grafikou.

Objevujte Karvinou
... město, které se mění

doplňující informace

4 Prezentace
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Praporek

U praporů je nepřípustná jiná barva pozadí než bílá
a logo užíváme vždy plnobarevné.

doplňující informace
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Inzerce - jednobarevná, čb

Používáme jednobarevnou inzerci s jednobarevným logem i
textem. Nadpis je umístěn bílým písmem v barevném bloku.
Barevné varianty modrá nebo šedá.

www.karvina.cz

www.karvina.cz

doplňující informace

www.karvina.cz

www.karvina.cz
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Inzerce - barevná

Používáme barevnou inzerci s plnobarevným logem i textem.
Nadpis je umístěn bílým písmem v barevném bloku.

www.karvina.cz

www.karvina.cz

doplňující informace
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Tiskoviny pro partnerské
organizace - Plakát

Pro partnerské organizace používáme plnobarevné merkantilie
s plnobarevným logem. V rámci jednotné identity používáme
pro nadpisy, či důležité texty obdélníkové elementy s oblými
rohy. Logo by mělo tvořit minimálně 5% z celkové plochy,
pokud je to možné, tak 10%. Logo by však nemělo být větší
než označení organizace - to by mělo stát vždy na první místě.

doplňující informace

4 Prezentace
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Tiskoviny pro partnerské
organizace - brožura

Obálka plnobarevná, vnitřní listy dvoubarevné na bílém pozadí
(kombinace červená a černá). Na vnitřních listech užíváme
nadpis bílým písmem v červeném poli, podnadpis červeným
písmem a zbytek textu šedou barvou.

doplňující informace

4 Prezentace
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Poznámkový blok

Pro poznámkový blok použijeme plnobarevnou variantu s
plnobarevným logem buď na bílém nebo barevném pozadí. Na
vnitřních listech šedé linky a plnobarevné logo.

www.karvina.cz

doplňující informace

www.karvina.cz

4 Prezentace
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Prezentace města

Prezentace

... město, které se mění
Pro prezentaci města použijeme plnobarevnou variantu s
plnobarevným logem buď na bílém nebo barevném pozadí.
Nadpis je umístěn bílou barvou v barevném poli (modré,
červené, žluté nebo zelené). V zápatí jsou v modrém bloku
uvedeny bílým písmem internetové stránky města.

www.karvina.cz

Prezentace města
... město, které se mění

doplňující informace

www.karvina.cz
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Prezentace

Prezentace města

Prezentace města

Město, které se mění...

Město, které se mění...

www.karvina.cz

Pro prezentaci města použijeme plnobarevnou variantu s
plnobarevným logem buď na bílém nebo barevném pozadí.
Nadpis je umístěn bílou barvou v barevném poli (modré,
červené, žluté nebo zelené). V zápatí jsou v modrém bloku
uvedeny bílým písmem internetové stránky města.

www.karvina.cz

Nadpis

Nadpis
Podnadpis

doplňující informace

www.karvina.cz

www.karvina.cz

4 Prezentace
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CD a DVD obal a potisk disku
Město Karviná rozhodlo o podobě rekonstrukce
kulturního domu Družba. Oblíbený, dá se říct i svým
způsobem kultovní, kulturní stánek v centru města se
tak po letech chátrání dočká rekonstrukce a opět
využití – veřejností býval velmi oblíbený hlavně pro

Prezentace města

pořádání plesů a velkých kulturních akcí. Družba by s
novou podobou měla změnit i název.
Město si nechalo zpracovat studii využitelnosti a
první plány na rekonstrukci a zastupitelé nyní

Prezentace města
... město, které se mění

Pro obal na cd a dvd použijeme plnobarevnou variantu s bílým
nadpisem v červeném poli stejně jako pro potisk cd.

rozhodli o tom, jak by měl kulturní dům po
rekonstrukci za cca 110 milionů korun vypadat.
Začalo se už také spřípravou projektové
dokumentace. ,,Dům by měl sloužit nejširší veřejnosti
pro plesy, koncerty, divadla, taneční kurzy, ale i

Objevujte Karvinou
... město, které se mění

www.karvina.cz

Prezentace města
... město, které se mění

doplňující informace

www.karvina.cz

4 Prezentace
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Označení automobilu taxislužby

0345

04 8289

nástupní taxa 20,cena za km
20,cena za 5 min. čekání

Plnobarevné logo města umístěno na zadních bočních dveřích
a na kufru osobního automobilu.

20,-

TAXI

doplňující informace
5430

04 8289

nástupní taxa 20,20,cena za km
cena za 5 min. čekání

20,-

4 Prezentace

75

Označení automobilu

Plnobarevné logo města umístěno na zadních bočních dveřích
a na kufru osobního automobilu.
... město, které se mění

... město, které se mění

www.karvina.cz

... město, které se mění

doplňující informace

4 Prezentace
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PVC tabule s logem
ZDE PRO VÁS STAVÍ
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Plnobarevný tisk buď s barevným nebo bílým pozadím. Písmo
je možné použít barevné (barvy objevující se ve značce města)

e mění

, které s
... město

e mění
, které s

doplňující informace

... město

ZDE PRO VÁS STAVÍ
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ

4 Prezentace

77

Reklamní předměty

Na reklamní předměty užíváme plnobarevné logo města.

doplňující informace

4 Prezentace

78

Reklamní předměty

Na reklamní předměty užíváme plnobarevné logo města.

doplňující informace

4 Prezentace

79

Reklamní předměty

Na reklamní předměty užíváme plnobarevné logo města.
V případě barevných triček použijeme logo bílé.

doplňující informace

4 Prezentace
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A - tabule radnice

Stávající řešení navigačního systému magistrátu. Nově
vznikající informační a naigační systémy by měly vycházet z již
zavedených piktogramů a užitých elementů.

doplňující informace

4 Prezentace

81

B - tabule vstup

Stávající řešení navigačního systému magistrátu. Nově
vznikající informační a naigační systémy by měly vycházet z již
zavedených piktogramů a užitých elementů.

doplňující informace

4 Prezentace

82

A - tabule radnice

Stávající řešení navigačního systému magistrátu. Nově
vznikající informační a naigační systémy by měly vycházet z již
zavedených piktogramů a užitých elementů.

doplňující informace

4 Prezentace

83

Tabule - schodiště
(83cm x 22cm)

Stávající řešení navigačního systému magistrátu. Nově
vznikající informační a naigační systémy by měly vycházet z již
zavedených piktogramů a užitých elementů.

doplňující informace

4 Prezentace

84

C - tabule

Stávající řešení navigačního systému magistrátu. Nově
vznikající informační a naigační systémy by měly vycházet z již
zavedených piktogramů a užitých elementů.

doplňující informace

4 Prezentace

85

Tabule - pracovní doba

Koncept informační tabule typu úředního oznámení, vyhlášky či
nařízení by se mělo vždy držet platého užití heraldického znaku
města, jednotného komunikačního stylu a znakové sady.

doplňující informace

4 Prezentace

86

Orientační tabule
(vojenská správa)

Stávající řešení navigačního systému magistrátu. Nově
vznikající informační a naigační systémy by měly vycházet z již
zavedených piktogramů a užitých elementů.

doplňující informace

4 Prezentace

87

