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Úvod

Jednotný vizuální styl sjednocuje a řídí vizuální komunikaci
uvnitř úřadu i vně. Je klíčový pro budování pozitivní image
značky na veřejnosti.
Praha 3 je živá a výrazná městská část, která se vyznačuje
svou pestrostí, jedinečnou atmosférou, hrdostí, vzájemnou
pospolitostí a sounáležitostí. Je sebevědomá a moderní.
Vizuální styl kombinuje souhrn speciálních znaků značky jako
je barevnost, typografie, ilustrace a dalších grafických prvků,
které odráží a podporují tyto hodnoty, vlastnosti, osobnost
a historii městské části. Dodržováním jednotného vizuálního
stylu tak získává silnou komunikační moc.

1.2.

Proč jednotný vizuální styl?
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O průvodci
Co to je průvodce?
Průvodce je pomocník pro korektní používání jednotného
vizuálního stylu napříč kanály Prahy 3. Jedná se o soubor
závazných nařízení, doporučení a systémů, které zaručují,
že bude vizuální styl na všech kanálech dostatečně silný
a používaný jednotně.

Proč dodržovat definovaná pravidla a doporučení?
Dodržováním těchto pravidel a principů je v očích veřejnosti
budována pozitivní a zapamatovatelná image značky, která
působí koordinovaně, systematicky, promyšleně a značku
jedinečně odlišuje od ostatních.
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Jak používat manuál?
Ať už jste DTP operátor nebo úplný laik, používání průvodce
je jednoduché.
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7

Psaní názvů
Město, odbory, zkratky, hashtagy, údaje
Dodržováním jednotného psaní názvů a zkratek je důležitý
prvek jednotného vizuálního stylu.

Městská část Praha 3

nazev-souboru.jpg

Právní název

Názvy souboru píšeme malými písmeny a oddělujeme je spojovníkem.

Praha 3

Doplnění zadání – Odbor majetku

Zkrácený marketingový název

Předmět obsahuje základní sdělení e-mailu s velkým začátečním písmenem.
Následuje en (–) pomčka (ALT + 0150). Následuje název odboru, výboru,
komise,…

Praha /||
Zkrácený marketingový sekundární název, je tvořený nápisem Praha
a třemi značkami — lomítkem a dvěmi svislými čárami (ASCII 124).

Informační centrum Praha 3
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@praha3.cz
www.facebook.com/praha3.cz
Facebook

Právní název

Úřad městské části Praha 3
Název úřadu

starosta městské části (pozice)
Pozici píšeme vždy s minuskou (malým písmenem) na začátku.

@mcpraha3
www.instagram.com/mcpraha3
Instagram

+420 XXX XXX XXX
Správný zápis telefonního čísla.

Odbor majetku
V úřední korespondenci píšeme vždy s verzálkou (velkým písmenem) na
začátku. Výjímkou je použití nápisu jako prvku vizuálního stylu. Například na
vizitkách na rubové straně nebo v navigačním systému v budově.

Výbor pro územní rozvoj
V úřední korespondenci píšeme vždy s verzálkou (velkým písmenem) na
začátku. Výjímkou je použití nápisu jako prvku vizuálního stylu. Například na
vizitkách na rubové straně nebo v navigačním systému v budově.

Komise pro sport

×

Nepoužívejte zkratky P3, P/||, MCP 3,,…

×

Nepoužívejte PRAHA 3 ani praha 3

×

Nepoužívejte spojovník (-) místo en pomlčky
(–) v předmětu e-mailu.

×

Webovou adresu nepište nikdy bez předpony
www

V úřední korespondenci píšeme vždy s verzálkou (velkým písmenem) na
začátku. Výjímkou je použití nápisu jako prvku vizuálního stylu. Například na
vizitkách na rubové straně nebo v navigačním systému v budově.

Redakční rada Radničních novin
V úřední korespondenci píšeme vždy s verzálkou (velkým písmenem) na
začátku. Výjímkou je použití nápisu jako prvku vizuálního stylu. Například na
vizitkách na rubové straně nebo v navigačním systému v budově.

Rada městské části Praha 3
V úřední korespondenci píšeme vždy s verzálkou (velkým písmenem) na
začátku. Výjímkou je použití nápisu jako prvku vizuálního stylu. Například na
vizitkách na rubové straně nebo v navigačním systému v budově.

Informační centrum Praha 3
V úřední korespondenci píšeme vždy s verzálkou (velkým písmenem) na
začátku. Výjímkou je použití nápisu jako prvku vizuálního stylu. Například na
vizitkách na rubové straně nebo v navigačním systému v budově.

#infocentrum/||
Primární hashtag.

#praha/||
Primární hashtag na sociálních sítích je tvořený mřížkou, nápisem praha
a třemi značkami — lomítkem a dvěmi svislými čárami (ASCII 124).

#praha3

Sekundární varianta hashtagu je s arabskou číslicí.

Psaní webové adresy.

1.4.

www.praha3.cz

Znak

Základní varianta
Součástí jednotného vizuálního stylu je heraldický znak
Prahy 3. Jeho používání se neřídí žádnými právními předpisy
úřadu. Umisťujeme ho ovšem na všechny tiskoviny starosty,
místostarosty, zastupitelů a radních. Starosta používá vždy
barevnou variantu.
⟶ Umístění ve složce viz. „Seznam souborů“ na straně 3.22.

×

Nepoužívejte znak mimo merkantilní
tiskoviny.

×

Neumisťujte znak na vizitky zaměstnanců.

2.2.

Znak
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Černobílé provedení
Součástí jednotného vizuálního stylu je heraldický znak
Prahy 3. Jeho používání se neřídí žádnými právními předpisy
úřadu. Umisťujeme ho na obálku a hlavičkový papír
(protokolární) starosty, místostarosty, zastupitelů a radních.
Starosta používá vždy barevnou variantu.
⟶ Černobílou variantu používáme jen v případě, kde není
technicky možné použít základní variantu. Například
v černobílém tisku.
⟶ Umístění ve složce viz. „Seznam souborů“ na straně 3.22.

×

Starosta v oficiálních dokumentech nikdy
nepoužívá černobílou variantu.

×

Nepoužívejte znak mimo merkantilní
tiskoviny.

×

Neumisťujte černobílý znak na vizitky.

2.3.

Znak
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Logo

Logo
Základní barevná varianta
Základní logo v barevné variantě obsahuje nápis Praha
vyvedeným písmem Vegan Sans Premium Black a symbolu
tří čárek v barvě „Praha 3 červená“. Používá se na všech
materiálech Prahy 3. Výjímkou jsou speciální případy
reklamních předmětů, kde je logo nahrazeno hláškou.
⟶ Použití na podkladech viz. strana 3.17 a 3.18.
⟶ Umístění ve složce viz. „Seznam souborů“ na straně 3.19.
⟶ Použití v různých aplikacích na straně 10.1.
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„Dnešní podoba Prahy 3 poskytuje rozmanitou škálu míst
pro setkávání, která posouvají život do ulic. Jsou to právě
místa, která spojují, stírají rozdíly mezi stařenkou ze Žižkova,
hrobařem z Olšanského hřbitova a ředitelem
z Vinohrad. Jsou to nositelé vzpomínek — první rande, místo
pro tvoření, ranní káva u novin, karty se sousedem, první
návštěva kina nebo sledování mistrovství světa. Když jsme
se ptali po zdejších ulicích, co charakterizuje Prahu 3, byly to
kromě šiškova, pavlačí a sousedských vztahů, zdejší místa,
která mají nezaměnitelnou a jedinečnou atmosféru napříč
generacemi.“
Tři utopenci.
Tři sodovky.
Římská 3 jako motiv nové indentity Prahy 3.
— Autorský kolektiv Jakub Vaněk & Barbora Micajová

3.2.

Tři chlebíčky.

Černobílá varianta
Černobílou variantu používáme ve speciálních případech,
kde není technologicky možné použít základní variantu
loga. Například černobílý tisk, ve speciálních estetických
případech, jako jsou galerie, památkově chráněná území,
černobílé logoboardy. Tato varianta také slouží jako zdroj pro
pískování skla.
⟶ Použití na podkladech viz. strana 3.17 a 3.18.
⟶ Umístění ve složce viz. „Seznam souborů“ na straně 3.19.

3.3.

Logo
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Ochranná zóna
Pro zachování dobrých vlastností loga by se v této zóně
neměl nacházet žádný jiný objekt. Zóna definuje i minimální
odstup od okraje média, na kterém je logo umístěno. Šířku
loga, pro jeho konzistentní používání, měříme s ochrannou
zónou.
Zóna je definována šířkou litery „P“.

3.4.

Logo
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Čtvercová varianta
Logo ve čtvercové variantě lze používat pouze výjimečně,
a to v případech, kdy je základní varianta nevhodná nebo
nevyhovuje minimální velikost horizontálního loga.
Černobílá varianta a negativní černobílá varianta se řídí
stejnými pravidly jako základní logo.
⟶ Použití na podkladech viz. strana 3.17 a 3.18.
⟶ Umístění ve složce viz. „Seznam souborů“ na straně 3.19.

×

Nepoužívejte čtvercovou variantu, pokud to
není nezbytně nutné.

3.5.

Logo
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Symbol
Základní barevná varianta
Symbol obsahuje tři čárky v barvě „Praha 3 červená“.
Samostatný symbol primárně používáme na propagačních
tiskovinách, kde plní funkci základního identifikujícího
prvku. Další možností je použití v hláškách ve speciálních
případech.
Černobílá varianta a negativní černobílá varianta se řídí
stejnými pravidly jako základní logo.
⟶ Použití na podkladech viz. strana 3.17 a 3.18.
⟶ Umístění ve složce viz. „Seznam souborů“ na straně 3.21.
⟶ Použití v různých aplikacích na straně 10.1.
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„Dnešní podoba Prahy 3 poskytuje rozmanitou škálu míst
pro setkávání, která posouvají život do ulic. Jsou to právě
místa, která spojují, stírají rozdíly mezi stařenkou ze Žižkova,
hrobařem z Olšanského hřbitova a ředitelem
z Vinohrad. Jsou to nositelé vzpomínek — první rande, místo
pro tvoření, ranní káva u novin, karty se sousedem, první
návštěva kina nebo sledování mistrovství světa. Když jsme
se ptali po zdejších ulicích, co charakterizuje Prahu 3, byly to
kromě šiškova, pavlačí a sousedských vztahů, zdejší místa,
která mají nezaměnitelnou a jedinečnou atmosféru napříč
generacemi.“
Tři utopenci.
Tři sodovky.
Římská 3 jako motiv nové indentity Prahy 3.
— Autorský kolektiv Jakub Vaněk & Barbora Micajová

3.6.

Tři chlebíčky.

Ochranná zóna
Pro zachování dobrých vlastností symbolu, by se v této zóně
neměl nacházet žádný jiný objekt. Zóna definuje i minimální
odstup od okraje média, na kterém je symbol umístěn.
Šířku symbolu, pro jeho konzistentní používání, měříme
s ochrannou zónou.
Zóna je definována šířkou litery „P“.

3.7.

Symbol
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Informační centrum Praha 3
Základní barevná varianta se symbolem „i” a bez
Základní logo informačního centra obsahuje nápis
„Infocentrum Praha“, vyvedený písmem Vegan Sans
Premium Black a symbol tří čárek v barvě „Praha 3 červená“.
Součástí logotypu je symbol bílého „i“ v zeleném poli, které
je samostatnou ochrannou známkou Asociace turistických
informačních center České republiky.
Základní logo používáme jen k označení informačního centra.
Na tiskovinách a propagačních materiálech používáme
základní variatu bez symbolu „i“.
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Logo

⟶ Manuál ATICCR: Turistické informační centrum je
označeno písmenem bílého „i“ v zeleném poli dle
následujících schémat a barevnosti (viz. manuál ATICČR).
Při označení je akceptován logotyp doplněný symbolem ®
za patou písmene „i“. Standardním rozměrem logotypu
označení TIC je čtverec o velikosti 50 × 50 cm, dle
místních podmínek se velikost může pohybovat v rozmezí
40 × 40 cm až 60 × 60 cm.

3.8.

⟶ Použití na podkladech viz. strana 3.17 a 3.18.
⟶ Umístění ve složce viz. „Seznam souborů“ na straně 3.20.

Černobílá varianta
Černobílou variantu používáme ve speciálních případech,
kde není technologicky možné použít základní variantu
loga. Například černobílý tisk, ve speciálních estetických
případech, jako jsou galerie, památkově chráněná území,
černobílé logoboardy. Tato varianta také slouží jako zdroj pro
pískování skla.
⟶ Použití na podkladech viz. strana 3.17 a 3.18.
⟶ Umístění ve složce viz. „Seznam souborů“ na straně 3.20.

3.9.

Informační centrum Praha 3
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Logo

Ochranná zóna
Pro zachování dobrých vlastností loga by se v této zóně
neměl nacházet žádný jiný objekt. Zóna definuje i minimální
odstup od okraje média, na kterém je logo umístěno. Šířku
loga, pro jeho konzistentní používání, měříme s ochrannou
zónou.
Zóna je definována šířkou litery „P“.

3.10.

Informační centrum Praha 3

Manuál vizuálního stylu — Městská část Praha 3

Logo

Co-branding
Co-branding s informačním centrem
Jako první umisťujeme logo Prahy 3 dále logo informačního
centra vpravo.
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Co-branding s příspěvkovou organizací (partnery) na materiálech Prahy 3
Jako první umisťujeme logo Prahy 3 dále logo (ilustrační
logo) příspěvkové organizace vpravo.

Co-branding s příspěvkovou organizací (partnery) na materiálech příspěvkové
organizace nebo partnerů

3.11.

Jako první umisťujeme logo (ilustrační logo) příspěvkové
organizace (partnera) dále logo Prahy 3 vpravo.

Rozměrová řada
Základní logo

×

Doporučené velikosti na běžných formátech pro zaručení
konzistence rozměrů loga ve vizuálním stylu. Minimální
velikost značky je nejmenší možný rozměr, který zaručuje její
čitelnost.
⟶ Šířka loga se měří s ochrannou zónou.
⟶ Použití v různých aplikacích na straně 10.1.

10 mm

Nepoužívejte jiné velikosti loga na běžných
formátech.
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Minimální velikost

30 mm
Vizitky, letáky A5 a 1/3 A4, obálka DL

50 mm
Základní velikost — dopisní papír A4

100 mm

3.12.

Plakát A1

Rozměrová řada
Čtvercová varianta

×

Doporučené velikosti na běžných formátech pro zaručení
konzistence rozměrů loga ve vizuálním stylu. Minimální
velikost značky je nejmenší možný rozměr, který zaručuje její
čitelnost.
⟶ Šířka loga se měří s ochrannou zónou.

7 mm

Nepoužívejte jiné velikosti loga na běžných
formátech.
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Minimální velikost

22 mm
Rozměr 2

37 mm
Základní velikost

74 mm

3.13.

Rozměr 4

Logo
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Rozměrová řada
Samostatný symbol
Doporučené velikosti na běžných formátech pro zaručení
konzistence rozměrů symbolu ve vizuálním stylu. Minimální
velikost značky je nejmenší možný rozměr, který zaručuje její
čitelnost.
⟶ Šířka symbolu se měří s ochrannou zónou. Výjimkou
může být práce se symbolem v rámci kreativních aplikací
v propagačních materiálech.
⟶ Použití v různých aplikacích na straně 10.1.

4 mm / 16 px
Minimální velikost (favikon)

85 mm
Rozměr
⟶ A5 85 mm
⟶ A4 135 mm

Symbol ve větě
Akcentová dotažnice

Účaří

Á, teď tomu symbolu

rozumím!

Dolní dotažnice

Symbol jako čárky na lístku
Akcentová dotažnice

Účaří

starosta

Dolní dotažnice
1x

3.14.

2x

Rozměrová řada
Informační centrum Praha 3
Doporučené velikosti na běžných formátech pro zaručení
konzistence rozměrů loga ve vizuálním stylu. Minimální
velikost značky je nejmenší možný rozměr, který zaručuje její
čitelnost.
⟶ Šířka loga se měří s ochrannou zónou.
⟶ Použití v různých aplikacích na straně 10.1.

14 mm

×

Nepoužívejte jiné velikosti loga na běžných
formátech.
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Logo

Minimální velikost

41 mm
Vizitky, letáky A5 a 1/3 A4, obálka DL

68 mm
Základní velikost — dopisní papír A4

138 mm

3.15.

Plakát A1

Logo
Manuál vizuálního stylu — Městská část Praha 3

Zakázané varianty
Loga
Značka je manuálem pevně definovaná. Cílem těchto zákazů
je zaručení dobrých vlastností loga a symbolu.
Symbol je možné používat volněji v rámci ilustrací pro
propagační materiály a tiskoviny. Je ovšem potřeba dbát na
dodržení dobrých vlastností symbolu, jako jsou čitelnost,
kvalita výtvarné stylizace a povolená barevná řešení.
⟶ Použití v různých aplikacích na straně 10.1.
⟶ Povolená barevnost na straně 3.17.

×

Nepoužívat nepovolené barvy

×

Nepoužívat stíny, vnější záři, vnitřní záři,
vnitřní stíny, vytlačení apod.

×

Nepoužívat zkosení ani jiné tvarové
deformace

Praha
×

Nenatáčet

×

Nepoužívat obrysy

×

Nepoužívat jiná písma v nápisu „Praha“

kafe
Nepoužívat jiná písma v dodatkových
nápisech

×

Nikdy nepoužívejte symbol, který je
nahrazený za jiný objekt společně s nápisem
„Praha“.

×

Neumisťovat symbol nad nebo před Prahu

×

Nepoužívat bílé logo na červeném pozadí,
mimo tištěné materiály (plakáty, letáky,…),
které mají vizuální styl v červené barvě.
Nepoužíváme ho v profilových fotkách na
sociálních sítích, merkantilních tiskovinách
apod.

×

Nepoužívat malé čárky ve významu „lístku“
— více na straně 3.14.

3.16.

×

Logo
Manuál vizuálního stylu — Městská část Praha 3

Použití na podkladech
Doplňkové barvy, přechody a fotky
Pro zachování dobré čitelnosti je potřeba dodržovat
dostatečný kontrast vůči pozadí.
⟶ Umisťujte logo vždy na klidné pozadí

×

Nepoužívejte bílé logo na
červeném pozadí, mimo
tištěné materiály (plakáty,
letáky,…), které mají
vizuální styl v červené
barvě. Nepoužíváme ho
v profilových fotkách
na sociálních sítích,
merkantilních tiskovinách
apod.

Použití na fotografii

×

Nepoužívejte černobílé
logo na barevných
podkladech, kromě
případů, kdy to nedovoluje
technologie (černobílý
tisk).

×

Nepoužívejte základní
logo na plnobarevných
přechodech.

Použití na tmavém pozadí

Použití černobílého loga na
barevném podkladu

3.17.

Použití na světlém pozadí

Použití na podkladech
Sytost šedé
Pro zachování dobré čitelnosti je potřeba dodržovat
dostatečný kontrast vůči pozadí.
⟶ Umisťujte logo vždy na klidné pozadí

Krytí 100 %
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Logo

Krytí 90 %

Krytí 80 %

Krytí 70 %

Krytí 60 %

Krytí 50 %

Krytí 40 %

Krytí 30 %

Krytí 20 %

3.18.

Krytí 10 %

Seznam souborů
Praha 3
Seznam souborů přehledně prezentuje, kterou variantu
vybrat pro tisk nebo pro online použití.
Důsledné dodržování správných dat zaručí shodnou
barevnost a kvalitní reprodukci na všech výstupech.

2 ONLINE (RGB)

3 PANTONE

AI

praha-3-A-01.ai

praha-3-A-02.ai

praha-3-A-03.ai

EPS

praha-3-A-01.eps

praha-3-A-02.eps

praha-3-A-03.eps

PDF

praha-3-A-01.pdf

PNG
B čtvercová varianta

praha-3-A-02.png

AI

praha-3-B-01.ai

praha-3-B-02.ai

praha-3-B-03.ai

EPS

praha-3-B-01.eps

praha-3-B-02.eps

praha-3-B-03.eps

PDF

praha-3-B-01.pdf

PNG
C černobílá varianta pozitiv

AI

praha-3-C-01.ai

praha-3-C-02.ai

EPS

praha-3-C-01.eps

praha-3-C-02.eps

PDF

praha-3-C-01.pdf
praha-3-C-02.png

AI

praha-3-D-01.ai

praha-3-D-02.ai

EPS

praha-3-D-01.eps

praha-3-D-02.eps

PDF

praha-3-D-01.pdf

PNG
E černobílá varianta negativ

praha-3-D-02.png

AI

praha-3-E-01.ai

praha-3-E-02.ai

EPS

praha-3-E-01.eps

praha-3-E-02.eps

PDF

praha-3-E-01.pdf

PNG
F čtvercová černobílá varianta negativ

praha-3-B-03.pdf
praha-3-B-02.png

PNG
D čtvercová černobílá varianta pozitiv

praha-3-A-03.pdf

praha-3-E-02.png

AI

praha-3-F-01.ai

praha-3-F-02.ai

EPS

praha-3-F-01.eps

praha-3-F-02.eps

PDF

praha-3-F-01.pdf

PNG

praha-3-F-02.png

3.19.

A základní varianta

1 TISK (CMYK)
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Logo

Seznam souborů
Informační cetrum
Seznam souborů přehledně prezentuje, kterou variantu
vybrat pro tisk nebo pro online použití.
Důsledné dodržování správných dat zaručí shodnou
barevnost a kvalitní reprodukci na všech výstupech.

2 ONLINE (RGB)

3 PANTONE

AI

praha-3-A2-01.ai

praha-3-A2-02.ai

praha-3-A2-03.ai

EPS

praha-3-A2-01.eps

praha-3-A2-02.eps

praha-3-A2-03.eps

PDF

praha-3-A2-01.pdf

PNG
B2 černobílá varianta pozitiv

praha-3-A2-02.png

AI

praha-3-B2-01.ai

praha-3-B2-02.ai

EPS

praha-3-B2-01.eps

praha-3-B2-02.eps

PDF

praha-3-B2-01.pdf

PNG
C2 černobílá varianta negativ

praha-3-A2-03.pdf

praha-3-B2-02.png

AI

praha-3-C2-01.ai

praha-3-C2-02.ai

EPS

praha-3-C2-01.eps

praha-3-C2-02.eps

PDF

praha-3-C3-01.pdf

PNG

praha-3-C2-02.png

3.20.

A2 základní varianta

1 TISK (CMYK)
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Logo

Seznam souborů
Symbol
Seznam souborů přehledně prezentuje, kterou variantu
vybrat pro tisk nebo pro online použití.
Důsledné dodržování správných dat zaručí shodnou
barevnost a kvalitní reprodukci na všech výstupech.

2 ONLINE (RGB)

3 PANTONE

AI

praha-3-A4-01.ai

praha-3-A4-02.ai

praha-3-A4-03.ai

EPS

praha-3-A4-01.eps

praha-3-A4-02.eps

praha-3-A4-03.eps

PDF

praha-3-A4-01.pdf

PNG
B4 černobílá varianta pozitiv

praha-3-A4-02.png

AI

praha-3-B4-01.ai

praha-3-B4-02.ai

EPS

praha-3-B4-01.eps

praha-3-B4-02.eps

PDF

praha-3-B4-01.pdf

PNG
C4 černobílá varianta negativ

praha-3-A4-03.pdf

praha-3-B4-02.png

AI

praha-3-C4-01.ai

praha-3-C4-02.ai

EPS

praha-3-C4-01.eps

praha-3-C4-02.eps

PDF

praha-3-C4-01.pdf

PNG

praha-3-C4-02.png

3.21.

A4 základní varianta

1 TISK (CMYK)
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Logo

Znak
Seznam souborů přehledně prezentuje, kterou variantu
vybrat pro tisk nebo pro online použití.
Důsledné dodržování správných dat zaručí shodnou
barevnost a kvalitní reprodukci na všech výstupech.

1 TISK (CMYK)
A5 základní varianta

EPS

praha-3-A5-01.eps

B5 černobílá varianta pozitiv

EPS

praha-3-B5-01.eps

3.22.

Seznam souborů
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Logo

Barevnost

Barevnost
Základní barvy
Praha 3 má definované dvě základní barvy. Červenou (Praha
3 červená) a zelenou (Praha 3 zelená). Jejich důsledné
používání je důležité pro zachování jednotného vizuálního
stylu a budování image značky.

×

Červenou barvu ve 100% krytí nepoužíváme
nikdy v plochách, kromě speciálních
kulturních a jiných akcí Prahy 3.

×

Nevytvářejte nové odstíny barev. Barvy
jsou důležitou součástí firemní identity,
která by přidáváním více odstínů byla hůře
zapamatovatelná.
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Barevnost

Praha 3 červená
CMYK 5 / 95 / 95 / 0
RGB 190 / 42 / 35
PANTONE® 485 C / PANTONE® 2035 U
HEX #be2a23
RAL3000
3M SC 80-13 Tomato red

Praha 3 zelená
CMYK 100 / 40 / 90 / 15
RGB 10 / 101 / 68
PANTONE® 342 C / PANTONE® 342 U
HEX #0a6544
RAL 6029
3M SC 80-008 Fir Tree Green

Krytí 100—10 %
Pantone® je registrovaná ochranná známka firmy Pantone, Inc.

4.2.

Krytí 100—10 %

Barevnost

Praha 3 žlutá
CMYK 0 / 2 / 80 / 0
RGB 251 / 223 / 75
PANTONE® 114 C / PANTONE® 114 U
HEX #fbdf4b
RAL 1018
3M SC 80-2563 Canary Yellow

Krytí 100—10 %

Praha 3 modrá
CMYK 99 / 76 / 0 / 0
RGB 0 / 71 / 199
PANTONE® 2728 C / PANTONE® 2728 U
HEX #0047c7
RAL 5010
3M SC 80-1789 Fjord Blue

Krytí 100—10 %

Praha 3 světlá šedá
CMYK 14 / 10 / 8 / 0
RGB 208 / 208 / 206
PANTONE® Cool Gray 2 C / U
HEX #d0d0ce
RAL 7035
3M SC 80-2428 Crystal Grey

Praha 3 tmavá šedá
CMYK 57 / 46 / 40 / 25
RGB 99 / 102 / 106
PANTONE® Cool Gray 10 C / U
HEX #63666a
RAL 7012
3M SC 80-706 Dark Grey

Nevytvářejte nové odstíny barev. Barvy
jsou důležitou součástí firemní identity,
která by přidáváním více odstínů byla hůře
zapamatovatelná.

4.3.

Doplňkové barvy jsou barvy, které doplňují základní dva
odstíny. Používájí se pro speciální případy, kdy základní barvy
nestačí. Barvy je možné libovolně kombinovat se základními
odstíny i mezi sebou navzájem.

×

Pantone® je registrovaná ochranná známka firmy Pantone, Inc.

Doplňkové barvy, odstíny šedé, kombinace
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Barevnost

Písmo

Písmo
Základní písmo

×

Nepoužívejte nikdy jiné písmo. Výjimkou
je nahrazení písma písmem substitučním
(systémovým) pro potřeby kompatibility
úředních merkantilních tiskovin.

×

Nepoužívejte jinou jazykovou sadu písma
Vegan než jazykovou sadu 3. (Liší se literou
„j”, kterou používáme se zakulaceným
spodním dotahem).

Základní písmo identity je písmo Vegan Sans Premium
v řezech uvedených na této straně.
Používáme ho na všech materiálech včetně radničních novin. Lze ho použít jako
titulkové i jako textové písmo.
⟶ Speciální odstavce textu v radničních novinách například
pro vietnamštinu, ruštinu, ukrajinštinu nahrazuje písmo
Roboto.

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
0123456789&@&*%()?!,.-–—
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Písmo

Vegan Sans Premium 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
0123456789&@&*%()?!,.-–—
Vegan Sans Premium Italic

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
0123456789&@&*%()?!,.-–—
Vegan Sans Premium SemiBold

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
0123456789&@&*%()?!,.-–—

5.2.

Vegan Sans Premium Black

Písmo
Substituční písmo
Pro většinu úředních základních merkantilních tiskovin
používáme písmo Arial. Výhoda je dostupnost tohoto písma
jako písma systémového.

×

Nepoužívejte nikdy substituční písmo
tam, kde je technicky možné použít písmo
základní.

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
0123456789&@&*%()?!,.-–—
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Písmo

Arial 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
0123456789&@&*%()?!,.-–—
Arial Italic

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
0123456789&@&*%()?!,.-–—
Arial Bold

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
0123456789&@&*%()?!,.-–—

5.3.

Arial Black

Vizuální styl

Úvod
Jednotný vizuální styl sjednocuje a řídí vizuální komunikaci
uvnitř úřadu i vně. Je klíčový pro budování pozitivní image
značky na veřejnosti.
Vizuální styl kombinuje souhrn speciálních znaků značky, jako
je barevnost, typografie, ilustrace a dalších grafických prvků,
které odráží a podporují tyto hodnoty, vlastnosti, osobnost
a historii Prahy 3. Získává tak silnou komunikační moc.
⟶ Přesná pravidla a principy tvorby vizuálního stylu
(plakáty, letáky,…) strana 10.2.—10.5.
⟶ Přesná pravidla a principy tvorby (úřední tiskoviny) jsou
na straně 7.2.—7.51.
⟶ Pravidla používání symbolu jsou na straně 3.14.

6.2.

Vizuální styl

Manuál vizuálního stylu — Městská část Praha 3

Vizuální styl

Vizuální styl
Hláška
Jedním ze základních prvků vizuálního stylu je hláška se
symbolem v základní barvě „Praha 3 červená“ na bílém
podkladu nebo s doplňkovými barvami. V zápatí tištěných
materiálů, jako jsou letáky, plakáty, oznámení apod. je použité
základní logo.
⟶ Pokud je na tiskovině nebo materiálu hláška
a symbol, nemusí se již použít logo.
⟶ Přesná pravidla a principy tvorby vizuálního stylu
(plakáty, letáky,…) strana 10.2.—10.5.
⟶ Přesná pravidla a principy tvorby (úřední tiskoviny) jsou
na straně 7.2.—7.51.
⟶ Pravidla používání symbolu jsou na straně 3.14.
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Vizuální styl

25. 2. 2020 14—18 h
Městská část Praha 3 vás zve na

Protančíme
páry střevíců
Taneční odpoledne nejen pro seniory

text
text
text
text
text
text
text

Zástupný
Zástupný
Zástupný
Zástupný
Zástupný
Zástupný
Zástupný

text
text
text
text
text
text
text

Zástupný
Zástupný
Zástupný
Zástupný
Zástupný
Zástupný

text
text
text
text
text
text

⟶
⟶
⟶
⟶

Atrium Flora
Vinohradská 151
Praha 3
www.praha3.cz

6.3.

Zástupný
Zástupný
Zástupný
Zástupný
Zástupný
Zástupný
Zástupný

Vizuální styl
Symbol

×

Jedním ze základních prvků vizuálního stylu je samostatný
symbol v základní barvě „Praha 3 červená“ na podkladu
s fotografií nebo s barvami Praha 3. V zápatí je použité
základní logo.

Nepoužívejte nikdy symbol, který je
nahrazený za jiný objekt, společně s nápisem
„Praha“. Používejte ho vždy samostatně. Na
aplikaci je poté potřeba logo opakovat
v základní variantě.

Přípustné je nahrazení symbolu za objekty, pokud se
tématicky doplňují s akcí.
⟶ Přesná pravidla a principy tvorby (úřední tiskoviny) jsou
na straně 7.2.—7.51.
⟶ Přesná pravidla a principy tvorby vizuálního stylu
(plakáty, letáky,…) strana 10.2.—10.5.
⟶ Pravidla používání symbolu jsou na straně 3.14.

25. 2. 2020 14—18 h

25. 2. 2020 14—18 h

Městská část Praha 3 vás zve na

Městská část Praha 3 vás zve na

Příběhy od věže
Zástupný
Zástupný
Zástupný
Zástupný
Zástupný
Zástupný
Zástupný

text
text
text
text
text
text
text

Zástupný
Zástupný
Zástupný
Zástupný
Zástupný
Zástupný
Zástupný

text
text
text
text
text
text
text

Zástupný
Zástupný
Zástupný
Zástupný
Zástupný
Zástupný

text
text
text
text
text
text

⟶
⟶
⟶
⟶
⟶
⟶

Místo konání
Adresa XXX
XXX XX Praha 3
www.praha3.cz
www.facebook.com/praha3.cz
www.instagram.com/mcpraha3

Masopust
Víkendový program pro všechny generace se bude konat
na různých místech
Zástupný
Zástupný
Zástupný
Zástupný
Zástupný
Zástupný
Zástupný

text
text
text
text
text
text
text

Zástupný
Zástupný
Zástupný
Zástupný
Zástupný
Zástupný
Zástupný

text
text
text
text
text
text
text

Zástupný
Zástupný
Zástupný
Zástupný
Zástupný
Zástupný

text
text
text
text
text
text

⟶
⟶
⟶
⟶
⟶
⟶

Místo konání
Adresa XXX
XXX XX Praha 3
www.praha3.cz
www.facebook.com/praha3.cz
www.instagram.com/mcpraha3

6.4.

Žižkovský panel IV.
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Vizuální styl

Vizuální styl
Ilustrace
Jedním ze základních prvků vizuálního stylu je ilustrace se
symbolem (nebo bez) v základní barvě „Praha 3 červená“
na bílém podkladu nebo s doplňkovými barvami. V zápatí
tištěných materiálů, jako jsou letáky, plakáty, oznámení apod.
je použité základní logo.
⟶ Přesná pravidla a principy tvorby (úřední tiskoviny) jsou
na straně 7.2.—7.51.
⟶ Přesná pravidla a principy tvorby vizuálního stylu
(plakáty, letáky,…) strana 10.2.—10.5.
⟶ Pravidla používání symbolu jsou na straně 3.17.

Manuál vizuálního stylu — Městská část Praha 3

Vizuální styl

1. 6. 2020 14—18 h
Městská část Praha 3 vás zve na

7
5

8
4

6

2
1

Prázdniny na
Již pátý ročník veletrhu prázdninových aktivit pro děti a mláděž — léto 2020
text
text
text
text
text
text
text

Zástupný
Zástupný
Zástupný
Zástupný
Zástupný
Zástupný
Zástupný

text
text
text
text
text
text
text

Zástupný
Zástupný
Zástupný
Zástupný
Zástupný
Zástupný

text
text
text
text
text
text

⟶
⟶
⟶
⟶
⟶
⟶

Místo konání
Adresa XXX
XXX XX Praha 3
www.praha3.cz
www.facebook.com/praha3.cz
www.instagram.com/mcpraha3

6.5.

Zástupný
Zástupný
Zástupný
Zástupný
Zástupný
Zástupný
Zástupný

Merkantilní
tiskoviny —
základní

Vizitky
Starosta, radní, zastupitelé, zaměstnanci
Vizitky Prahy 3 jsou důležitou reprezentativní součástí
vizuálního stylu. Vizitky mají formát 85 × 55 mm. Přední
strana obsahuje logo v základním provedení a text v barvě
„Praha 3 červená“. Zadní strana obsahuje bílý symbol na
zeleném podkladu v barvě „Praha 3 zelená“. Tisknou se vždy
barevně na definovaný papír.
Papír pro vizitky je pevný kartonový papír Gmund Cotton
White 300—400 g/m2. Kromě vizitky starosty městské
části, je možné papír nahradit za bílý hlazený ofsetový papír
o minimální gramáži 300 g/m2. Vizitky jsou bez dalšího
dokončujícího zpracování, jako je laminace, parciální lakování,
kulacení rohů, výsek apod.

×

Netiskněte vizitky na papíry s žebrováním,
ražbou a jiným zušlechtěním.
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⟶ Přesný technický rozkres naleznete na další
straně.

Městská část Praha 3
Tit. Josef Novák
starosta městské části
Havlíčkovo nám. 700/9
130 85 Praha 3
+420 300 000 000
novak.josef@praha3.cz
www.praha3.cz
kancelář 000

Vizitky starosta, radní, zastupitelé

Městská část Praha 3
Úřad městské části
Odbor vnějších vztahů
a komunikace
Oddělení komunikace a propagace
Tit. Josef Novák
vedoucí oddělení
Havlíčkovo nám. 700/9
130 85 Praha 3
+420 300 000 000
novak.josef@praha3.cz
www.praha3.cz
kancelář 000

7.2.

Vizitky zaměstnanci

Vizitky
Starosta, radní, zastupitelé, zaměstnanci — rozkres
Vizitky Prahy 3 jsou důležitou reprezentativní součástí
vizuálního stylu. Vizitky mají formát 85 × 55 mm. Přední
strana obsahuje logo v základním provedení a text v barvě
„Praha 3 červená“. Zadní strana obsahuje bílý symbol na
zeleném podkladu v barvě „Praha 3 zelená“. Tisknou se vždy
barevně na definovaný papír.

×

Netiskněte vizitky na papíry s žebrováním,
ražbou a jiným zušlechtěním.

Papír pro vizitky je pevný kartonový papír Gmund Cotton
White 300—400 g/m2. Kromě vizitky starosty městské
části, je možné papír nahradit za bílý hlazený ofsetový papír
o minimální gramáži 300 g/m2. Vizitky jsou bez dalšího
dokončujícího zpracování, jako je laminace, parciální lakování,
kulacení rohů, výsek apod.

55

0

0 3
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52 55

3

1 Základní logo — šířka loga 30 mm

11

2 Vegan Bold 8,6/10 b „Praha 3 červená“

1

3 Vegan Regular 8,6/10 b „Praha 3 červená“
4 Text v textovém rámečku se zarovnává dolů

Městská část Praha 3 2
Tit. Josef Novák
3
starosta městské části
Havlíčkovo nám. 700/9
130 85 Praha 3
+420 300 000 000
novak.josef@praha3.cz
www.praha3.cz

4

82
85

85

4

kancelář 000

Vizitky starosta, radní, zastupitelé — rozkres

55

0

0 3

52 55

3

11

1

Městská část Praha 3 2
Úřad městské části
Odbor vnějších vztahů
a komunikace
Oddělení komunikace a propagace
Tit. Josef Novák 3
vedoucí oddělení
Havlíčkovo nám. 700/9
130 85 Praha 3
+420 300 000 000
novak.josef@praha3.cz
www.praha3.cz

4

82
85

85

kancelář 000

4

7.3.

Vizitky zaměstnanci — rozkres

Obálky
Starosta, radní, zastupitelé
Obálky jsou ve formátu 220 × 110 mm. Obálka starosty,
radních a zastupitelů obsahují znak a záhlaví.
Papír pro obálku je Gmund Cotton Max White 110 g/m2.
Kromě obálky starosty městské části, je možné papír
nahradit za bílý hlazený ofsetový papír o minimální gramáži
110 g/m2. Na obálku se lepí bílý předtištěný štítek s adresou.
⟶ Předtištěním obálek je možné zaručit barevnou věrnost
provedení. Kancelářské tiskárny nejsou kalibrované
a barevnost může kolísat. Zachování jednotné barevnosti
je důležitý prvek budování image značky.
⟶ Přesný technický rozkres naleznete na další straně.

×

Obálku starosty nelze použít v černobílém
provedení.

×

Nikdy netiskněte barevné obálky na
kancelářské tiskárně. Použijte raději
černobílou verzi obálky.
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Městská část Praha 3
starosta městské části
Tit. Jméno Příjmení

Obálka starosta, radní, zastupitelé

Městská část Praha 3
zastupitel městské části
Tit. Jméno Příjmení

7.4.

Obálka radní, zastupitelé — černobílá varianta

Obálky
Starosta, radní, zastupitelé — rozkres
Obálky jsou ve formátu 220 × 110 mm. Obálka starosty,
radních a zastupitelů obsahují znak a záhlaví.
Papír pro obálku je Gmund Cotton Max White 110 g/m2.
Kromě obálky starosty městské části, je možné papír
nahradit za bílý hlazený ofsetový papír o minimální gramáži
110 g/m2. Na obálku se lepí bílý předtištěný štítek s adresou.

×

Obálku starosty nelze použít v černobílém
provedení.

×

Nikdy netiskněte barevné obálky na
kancelářské tiskárně. Použijte raději
černobílou verzi obálky.

⟶ Předtištěním obálek je možné zaručit barevnou věrnost
provedení. Kancelářské tiskárny nejsou kalibrované
a barevnost může kolísat. Zachování jednotné barevnosti
je důležitý prvek budování image značky.
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31

10

46

1

Městská část Praha 3
starosta městské části
Tit. Jméno Příjmení
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220

2

110

Obálka starosta, radní, zastupitelé — rozkres

1 Základní znak — šířka znaku 21 mm
2 V
 egan Bold 10/12 b a Vegan Regular 10/12 b v barvě
„Praha 3 červená“

0

10

10

31

46

1

Městská část Praha 3
zastupitel městské části
Tit. Jméno Příjmení

220

2

110
1 Černobílý znak — šířka znaku 21 mm
2 V
 egan Bold 10/12 b a Vegan Regular 10/12 b v barvě
100% černá

7.5.

Obálka radní, zastupitelé — černobílá varianta — rozkres

Obálky
Normal

×

Obálky jsou ve formátu 220 × 110 mm. Normal obálka
obsahuje znak a záhlaví.
Papír pro obálku je bílý hlazený ofsetový papír o minimální
gramáži 110 g/m2. Na obálku se lepí bílý předtištěný štítek
s adresou.
⟶ Předtištěním obálek je možné zaručit barevnou věrnost
provedení. Kancelářské tiskárny nejsou kalibrované
a barevnost může kolísat. Zachování jednotné barevnosti
je důležitý prvek budování image značky.
⟶ Přesný technický rozkres naleznete na další straně.

Nikdy netiskněte barevné obálky na
kancelářské tiskárně. Použijte raději
černobílou verzi obálky.
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Městská část Praha 3
Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 700/9
130 85 Praha 3

Normal obálka

Městská část Praha 3
Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 700/9
130 85 Praha 3

7.6.

Normal obálka — černobílá varianta

Obálky
Normal — rozkres

×

Obálky jsou ve formátu 220 × 110 mm. Normal obálka
obsahuje znak a záhlaví.

Nikdy netiskněte barevné obálky na
kancelářské tiskárně. Použijte raději
černobílou verzi obálky.

Papír pro obálku je bílý hlazený ofsetový papír o minimální
gramáži 110 g/m2. Na obálku se lepí bílý předtištěný štítek
s adresou.
⟶ Předtištěním obálek je možné zaručit barevnou věrnost
provedení. Kancelářské tiskárny nejsou kalibrované
a barevnost může kolísat. Zachování jednotné barevnosti
je důležitý prvek budování image značky.
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62,7
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220

1

10

Městská část Praha 3
Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 700/9
130 85 Praha 3

2

110

Normal obálka — rozkres

1 Základní logo — šířka loga 50 mm
2 V
 egan Bold 10/12 b a Vegan Regular 10/12 b v barvě
„Praha 3 červená“

0

10

10

54,7

62,7

220

1

Městská část Praha 3
Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 700/9
130 85 Praha 3

2

110
1 Černobílé logo — šířka loga 50 mm
2 V
 egan Bold 10/12 b a Vegan Regular 10/12 b v barvě
100% černá

7.7.

Normal obálka — černobílá varianta — rozkres

Děkovací karta
Obecná + rozkres
Děkovací karta je ve formátu 210 × 110 mm. Slouží
k poděkování, případně k osobnímu vzkazu doplněného
podpisem. Karta obsahuje logo v základním provedení,
záhlaví a zápatí.

×

Nepoužívejte černobílou variantu.

×

Nikdy netiskněte kartu na kancelářské
tiskárně.

Papír pro kartu je Gmund Cotton Max White
300—400 g/m2.
⟶ Předtištěním karet je možné zaručit barevnou věrnost
provedení. Kancelářské tiskárny nejsou kalibrované
a barevnost může kolísat. Zachování jednotné barevnosti
je důležitý prvek budování image značky.
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S poděkováním

Městská část Praha 3
Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 700/9
130 85 Praha 3

0

10

10

54,7

62,7

210

1

S poděkováním

2

Městská část Praha 3
Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 700/9
130 85 Praha 3

3

110
1 Základní logo — šířka loga 50 mm
2 Vegan Bold 10/12 b v barvě „Praha 3 červená“

7.8.

3 V
 egan Bold 10/12 b a Vegan Regular 10/12 b v barvě
„Praha 3 tmavá šedá”

Pozvánka
Protokolární — starosta, radní, zastupitelé + rozkres
Protokolární pozvánka starosty, radních a zastupitelů
má rozměr 210 × 105 mm. Slouží k osobnímu pozvání na
událost Prahy 3. Karta obsahuje znak, záhlaví, sdělení, zápatí
a prázdné místo na jméno a příjmení zvaného. Jméno
a příjmení píšeme ručně tenkým černým perem.

×

Nepoužívejte černobílou variantu.

×

Nikdy netiskněte karty na kancelářské
tiskárně. Přípustný je tisk v profesionálním
grafickém studiu spolupracujícím s úřadem.

Pozvánka se vkládá do obálky starosty, radních a zastupitelů.
⟶ Papír pro pozvánku starosty, radních a zastupitelů je
Gmund Cotton Max White 300—400 g/m2.
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+420 725 045 372
komunikace@praha3.cz

Městská část Praha 3
starosta městské části
Tit. Jméno Příjmení
si dovoluje pozvat

Představení nové vizuální indentity městské části
dne 15. ledna 2020 ve 12 h v Informačním centru Praha 3, Milešovská 1, Praha 3
Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet
fugitam sape volumquamet a nus.
Tešíme se na setkání s vámi

0

10

10

31
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1

Městská část Praha 3
starosta městské části
Tit. Jméno Příjmení

200

6

2

210

+420 725 045 372
komunikace@praha3.cz

si dovoluje pozvat

3

74

Představení nové vizuální indentity městské části

4

5
dne 15. ledna 2020 ve 12 h v Informačním centru Praha 3, Milešovská 1, Praha 3
Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet
fugitam sape volumquamet a nus.
95

Tešíme se na setkání s vámi

105

2 V
 egan Bold 10/12 b a Vegan Regular 10/12 b v barvě
„Praha 3 červená“
3 J
 méno a příjmení zvaného psané ručně tenkým černým
perem

4 V
 egan Bold 18/21,6 b v černé 100% barvě. Spodní
odsazení 2 mm.
5 V
 egan Bold 10/12 b a Vegan Regular 10/12 b v černé
100% barvě
6 V
 egan Bold 10/12 b v barvě „Praha 3 tmavě šedá“.
Zarovnání doprava.

7.9.

1 Základní znak — šířka znaku 21 mm

Pozvánka
Neformální — starosta, radní, zastupitelé + rozkres
Neformální pozvánka starosty, radních a zastupitelů má
rozměr 210 × 105 mm. Slouží k osobnímu pozvání na událost
Prahy 3. Karta obsahuje záhlaví, sdělení, zápatí a prázdné
místo na jméno a příjmení zvaného. Jméno a příjmení
píšeme ručně tenkým černým perem.

×

Nepoužívejte černobílou variantu.

×

Nikdy netiskněte karty na kancelářské
tiskárně. Přípustný je tisk v profesionálním
grafickém studiu spolupracujícím s úřadem.

Pozvánka se vkládá do obálky starosty, radních a zastupitelů.
⟶ Papír pro pozvánku starosty, radních a zastupitelů je
Gmund Cotton Max White 300—400 g/m2.

starosta
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Městská část Praha 3
starosta městské části
Tit. Jméno Příjmení

vás zve na

Představení nové vizuální indentity
městské části
dne 15. ledna 2020 ve 12 h v Informačním centru
Praha 3, Milešovská 1, Praha 3
Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp
orepta et fugitatet fugitam sape volumquamet a nus. Imaximolore il im
ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet
fugitam sape volumquamet sape va ne il imus.

+420 725 045 372
komunikace@praha3.cz

Tešíme se na setkání s vámi
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starosta

133,6

vás zve na

200

Městská část Praha 3
starosta městské části
Tit. Jméno Příjmení

2

+420 725 045 372
komunikace@praha3.cz

7

210

3

48

Představení nové vizuální indentity
městské části

4

dne 15. ledna 2020 ve 12 h v Informačním centru
Praha 3, Milešovská 1, Praha 3
Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp
orepta et fugitatet fugitam sape volumquamet a nus. Imaximolore il im
ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet
fugitam sape volumquamet sape va ne il imus.
95

Tešíme se na setkání s vámi

5

6

1 V
 egan Bold 30/36 b v barvě „Praha 3 červená“. Slovo
starosta se nahrazuje za slovo radní, zastupitel,…

4 V
 egan Black 18/21,6 b v barvě „Praha 3 červená“. Spodní
odsazení 2 mm.

2 V
 egan Bold 10/12 b a Vegan Regular 10/12 b v barvě
„Praha 3 červená“

5 V
 egan Bold 14/16,8 b v barvě „Praha 3 červená“. Spodní
odsazení 2 mm.

3 J
 méno a příjmení zvaného psané ručně tenkým černým
perem

6 Vegan Regular 10/12 b v barvě 100% černá
7 Vegan Regular 10/12 b v barvě „Praha 3 červená“

7.10.

105

Pozvánka
Obecná + rozkres
Obecná má rozměr 210 × 105 mm. Slouží k pozvání na
událost Prahy 3. Karta obsahuje záhlaví, sdělení, zápatí.

×

Nepoužívejte černobílou variantu.

×

Nikdy netiskněte karty na kancelářské
tiskárně. Přípustný je tisk v profesionálním
grafickém studiu spolupracujícím s úřadem.

Pozvánka se vkládá do obálky „Normal“.
Papír pro obecnou pozvánku je Gmund Cotton Max White
300—400 g/m2. Papír je možné nahradit za bílý hlazený
ofsetový papír o minimální gramáži 300 g/m2.
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Městská část Praha 3
Úřad městské části
Odbor vnějších vztahů a komunikace
Oddělení komunikace a propagace

vás zve na
Představení nové vizuální indentity
městské části
dne 15. ledna 2020 ve 12 h v Informačním centru
Praha 3, Milešovská 1, Praha 3
Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp
orepta et fugitatet fugitam sape volumquamet a nus. Imaximolore il im
ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet
fugitam sape volumquamet sape va ne il imus.

+420 725 045 372
komunikace@praha3.cz

Tešíme se na setkání s vámi

0

10

48

10

1

133,6

3

dne 15. ledna 2020 ve 12 h v Informačním centru
Praha 3, Milešovská 1, Praha 3
Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp
orepta et fugitatet fugitam sape volumquamet a nus. Imaximolore il im
ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet
fugitam sape volumquamet sape va ne il imus.
95

Tešíme se na setkání s vámi

210

Městská část Praha 3 2
Úřad městské části
Odbor vnějších vztahů a komunikace
Oddělení komunikace a propagace

vás zve na
Představení nové vizuální indentity
městské části

200

4

5

+420 725 045 372
komunikace@praha3.cz

6

105
1 Z
 ákladní logo — šířka loga 50 mm a zvací věta — Vegan
Bold 30/36 b v barvě „Praha 3 červená“.

4 V
 egan Bold 14/16,8 b v barvě „Praha 3 červená“. Spodní
odsazení 2 mm.

2 V
 egan Bold 10/12 b a Vegan Regular 10/12 b v barvě
„Praha 3 červená“

5 Vegan Regular 10/12 b v černé 100% barvě
6 Vegan Regular 10/12 b v barvě „Praha 3 červená“

7.11.

3 V
 egan Black 18/21,6 b v barvě „Praha 3 červená“. Spodní
odsazení 2 mm.

E-mailová zpráva
Starosta, radní, zastupitelé

×

Nepoužívejte jiné barevné kombinace.

Veškerý text v e-mailové zprávě je vždy vyvedený fontem
Arial zarovnaným doleva ve velikosti 12 b. V zápatí jsou
uvedeny kontaktní údaje Prahy 3 v černé barvě (dark
mode — bílá barva) ve velikosti 10 b a základní logo Prahy 3.
Zápatí se odděluje od hlavního textu zprávy dvouřádkovou
mezerou (2× enter), tyto údaje jsou nastaveny i pro
automatické odpovědi.
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Vážený pane primátore,
Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet fugitam
sape volumquamet a nus. Agnatquam quaspel esedis excero il inis voles aut earit eaquat. Bis rem
ad esto blaut veliquidebit exerferitati dolorat. Cid quiberum que naturem alit fugiatem nis exererum
quaecusdam faccusandam fuga. Riberum doloriorem quiatam, optias volorib eratiis ciendellatur restiae
stotati fugiatem nis exererum quaecusdam faccusandam fuga sitios am none rest volutetur.
Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus et et evenihic to volor reptaquisque solest eat ariatio optat
recae parcius adisimilla corrumque eat rerum in peratis re simendebisti nempora doloris que earum
volupta et quos isquo quas re la dolutem is consequ aspicat empossequi doluptat et ut aspelluptat
quatias alique plibusandam faceaqui seque volorunto tem eum quam harumen eturis et estrupt uresti.
S pozdravem
Městská část Praha 3
Tit. Josef Novák
starosta městské části
Havlíčkovo nám. 700/9
130 85 Praha 3
+420 300 000 000
novak.josef@praha3.cz
www.praha3.cz

7.12.

kancelář 000

E-mailová zpráva
Starosta, radní, zastupitelé — rozkres

×

Nepoužívejte jiné barevné kombinace.

Veškerý text v e-mailové zprávě je vždy vyvedený fontem
Arial zarovnaným doleva ve velikosti 12 b. V zápatí jsou
uvedeny kontaktní údaje Prahy 3 v černé barvě (dark
mode — bílá barva) ve velikosti 10 b a základní logo Prahy 3.
Zápatí se odděluje od hlavního textu zprávy dvouřádkovou
mezerou (2× enter), tyto údaje jsou nastaveny i pro
automatické odpovědi.

Manuál vizuálního stylu — Městská část Praha 3

Merkantilní tiskoviny — základní

Vážený pane primátore,
Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet fugitam
sape volumquamet a nus. Agnatquam quaspel esedis excero il inis voles aut earit eaquat. Bis rem
ad esto blaut veliquidebit exerferitati dolorat. Cid quiberum que naturem alit fugiatem nis exererum
quaecusdam faccusandam fuga. Riberum doloriorem quiatam, optias volorib eratiis ciendellatur restiae
stotati fugiatem nis exererum quaecusdam faccusandam fuga sitios am none rest volutetur.
Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus et et evenihic to volor reptaquisque solest eat ariatio optat
recae parcius adisimilla corrumque eat rerum in peratis re simendebisti nempora doloris que earum
volupta et quos isquo quas re la dolutem is consequ aspicat empossequi doluptat et ut aspelluptat
quatias alique plibusandam faceaqui seque volorunto tem eum quam harumen eturis et estrupt uresti.
S pozdravem
Městská část Praha 3
Tit. Josef Novák
starosta městské části

1

2

Havlíčkovo nám. 700/9
130 85 Praha 3
+420 300 000 000
novak.josef@praha3.cz
www.praha3.cz
kancelář 000
2

1 Arial Bold 10 b v barvě 100% černá. Line-height 1.1.
2 A
 rial Bold 10 b a Arial Regular 10 b v barvě 100% černá.
Line-height 1.1

7.13.

3 Šířka loga je 115 px bez ochranné zóny

E-mailová zpráva
Obecná

×

Nepoužívejte jiné barevné kombinace.

Veškerý text v e-mailové zprávě je vždy vyvedený fontem
Arial zarovnaným doleva ve velikosti 12 b. V zápatí jsou
uvedeny kontaktní údaje Prahy 3 v černé barvě (dark
mode — bílá barva) ve velikosti 10 b a základní logo Prahy 3.
Zápatí se odděluje od hlavního textu zprávy dvouřádkovou
mezerou (2× enter), tyto údaje jsou nastaveny i pro
automatické odpovědi.

Manuál vizuálního stylu — Městská část Praha 3

Merkantilní tiskoviny — základní

Vážený pane primátore,
Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet fugitam
sape volumquamet a nus. Agnatquam quaspel esedis excero il inis voles aut earit eaquat. Bis rem
ad esto blaut veliquidebit exerferitati dolorat. Cid quiberum que naturem alit fugiatem nis exererum
quaecusdam faccusandam fuga. Riberum doloriorem quiatam, optias volorib eratiis ciendellatur restiae
stotati fugiatem nis exererum quaecusdam faccusandam fuga sitios am none rest volutetur.
Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus et et evenihic to volor reptaquisque solest eat ariatio optat
recae parcius adisimilla corrumque eat rerum in peratis re simendebisti nempora doloris que earum
volupta et quos isquo quas re la dolutem is consequ aspicat empossequi doluptat et ut aspelluptat
quatias alique plibusandam faceaqui seque volorunto tem eum quam harumen eturis et estrupt uresti.
S pozdravem
Městská část Praha 3
Odbor vnějších vztahů a komunikace
Oddělení komunikace a propagace
Tit. Josef Novák
vedoucí oddělení
Havlíčkovo nám. 700/9
130 00 Praha 3
+420 300 000 000
novak.josef@praha3.cz
www.praha3.cz

7.14.

kancelář 000

E-mailová zpráva
Obecná

×

Nepoužívejte jiné barevné kombinace.

Veškerý text v e-mailové zprávě je vždy vyvedený fontem
Arial zarovnaným doleva ve velikosti 12 b. V zápatí jsou
uvedeny kontaktní údaje Prahy 3 v černé barvě (dark
mode — bílá barva) ve velikosti 10 b a základní logo Prahy 3.
Zápatí se odděluje od hlavního textu zprávy dvouřádkovou
mezerou (2× enter), tyto údaje jsou nastaveny i pro
automatické odpovědi.

Manuál vizuálního stylu — Městská část Praha 3

Merkantilní tiskoviny — základní

Vážený pane primátore,
Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet fugitam
sape volumquamet a nus. Agnatquam quaspel esedis excero il inis voles aut earit eaquat. Bis rem
ad esto blaut veliquidebit exerferitati dolorat. Cid quiberum que naturem alit fugiatem nis exererum
quaecusdam faccusandam fuga. Riberum doloriorem quiatam, optias volorib eratiis ciendellatur restiae
stotati fugiatem nis exererum quaecusdam faccusandam fuga sitios am none rest volutetur.
Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus et et evenihic to volor reptaquisque solest eat ariatio optat
recae parcius adisimilla corrumque eat rerum in peratis re simendebisti nempora doloris que earum
volupta et quos isquo quas re la dolutem is consequ aspicat empossequi doluptat et ut aspelluptat
quatias alique plibusandam faceaqui seque volorunto tem eum quam harumen eturis et estrupt uresti.
S pozdravem
Městská část Praha 3 1
Odbor vnějších vztahů a komunikace
Oddělení komunikace a propagace
Tit. Josef Novák
vedoucí oddělení

2

Havlíčkovo nám. 700/9
130 00 Praha 3
+420 300 000 000
novak.josef@praha3.cz
www.praha3.cz
kancelář 000
2

1 Arial Bold 10 b v barvě 100% černá. Line-height 1.1.
2 A
 rial Bold 10 b a Arial Regular 10 b v barvě 100% černá.
Line-height 1.1

7.15.

3 Šířka loga je 115 px bez ochranné zóny

Hlavičkový papír
Starosta, radní, zastupitelé s logem (neformální)
Hlavičkový papír formátu A4 pro starostu, radní a zastupitele
Prahy 3 obsahuje základní logo Prahy 3, záhlaví se zápatím
v barvě „Praha 3 červená“. Text se vyplňuje do šablony
v textovém editoru. Následně se tiskne na laserové tiskárně
na predtištěný papír.

×

Nikdy nepoužívejte černobílou variantu pro
hlavičkový papír starosty.

×

Nikdy netiskněte barevně na kancelářské
tiskárně.

×

Nikdy netiskněte barevnou variantu
černobíle — používejte černobílou šablonu.

⟶ Papír je Gmund Cotton Max White 100 g/m2.
⟶ Přesný technický rozkres naleznete na další
straně.

Manuál vizuálního stylu — Městská část Praha 3

Merkantilní tiskoviny — základní

Městská část Praha 3
starosta, radní, zastupitelé městské části
Tit. Jméno Příjmení

Praha 3. června 2020
Č.j.: UMCP3 0123456/2015/123/S
Vážený pane primátore,
Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet fugitam
sape volumquamet a nus. Agnatquam quaspel esedis excero il inis voles aut earit eaquat. Bis rem
ad esto blaut veliquidebit exerferitati dolorat. Cid quiberum que naturem alit fugiatem nis exererum
quaecusdam faccusandam fuga. Riberum doloriorem quiatam, optias volorib eratiis ciendellatur
restiae stotati fugiatem nis exererum quaecusdam faccusandam fuga sitios am none rest volutetur.
Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus et et evenihic to volor reptaquisque solest eat ariatio optat
recae parcius adisimilla corrumque eat rerum in peratis re simendebisti nempora doloris que earum
volupta et quos isquo quas re la dolutem is consequ aspicat empossequi doluptat et ut aspelluptat
quatias alique plibusandam faceaqui seque volorunto tem eum quam harumen eturis et estrupt uresti.
S pozdravem
(vlastnoruční podpis)

Přílohy
1. Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus
2. Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus
Na vědomí
1. Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus
2. Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus
Oslovení
Titul, Jméno a Příjmení
Funkce
Instituce
Ulice, Č. P.
PSČ Město

1/2

7.16.

Městská část Praha 3
Havlíčkovo náměstí 700/9
130 85 Praha 3
+420 222 116 111
www.praha3.cz

Hlavičkový papír
Starosta, radní, zastupitelé s logem (neformální)
— rozkres
Hlavičkový papír formátu A4 pro starostu, radní a zastupitele
Prahy 3 obsahuje základní logo Prahy 3, záhlaví se zápatím
v barvě „Praha 3 červená“. Text se vyplňuje do šablony
v textovém editoru. Následně se tiskne na laserové tiskárně
na predtištěný papír.

×

Nikdy nepoužívejte černobílou variantu pro
hlavičkový papír starosty.

×

Nikdy netiskněte barevně na kancelářské
tiskárně.

×

Nikdy netiskněte barevnou variantu
černobíle — používejte černobílou šablonu.

⟶ Papír je Gmund Cotton Max White 100 g/m2.
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Manuál vizuálního stylu — Městská část Praha 3

Merkantilní tiskoviny — základní

1 Z
 ákladní logo — šířka
loga 50 mm
1

17

Městská část Praha 3
starosta, radní, zastupitelé městské části
Tit. Jméno Příjmení

2 A
 rial Bold 10/12 b a Arial
Regular 10/12 b v barvě
„Praha 3 červená“

2

3 A
 rial Regular 10/12 b
v barvě 100% černá
4 A
 rial Bold a Arial Regular
8/9,6 b v barvě „Praha 3
červená“

60

Praha 3. června 2020
Č.j.: UMCP3 0123456/2015/123/S

5 A
 rial Regular 8 b v barvě
„Praha 3 červená“

3

Vážený pane primátore,
Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet fugitam
sape volumquamet a nus. Agnatquam quaspel esedis excero il inis voles aut earit eaquat. Bis rem
ad esto blaut veliquidebit exerferitati dolorat. Cid quiberum que naturem alit fugiatem nis exererum
quaecusdam faccusandam fuga. Riberum doloriorem quiatam, optias volorib eratiis ciendellatur
restiae stotati fugiatem nis exererum quaecusdam faccusandam fuga sitios am none rest volutetur.
Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus et et evenihic to volor reptaquisque solest eat ariatio optat
recae parcius adisimilla corrumque eat rerum in peratis re simendebisti nempora doloris que earum
volupta et quos isquo quas re la dolutem is consequ aspicat empossequi doluptat et ut aspelluptat
quatias alique plibusandam faceaqui seque volorunto tem eum quam harumen eturis et estrupt uresti.
S pozdravem
(vlastnoruční podpis)

Přílohy
1. Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus
2. Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus
Na vědomí
1. Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus
2. Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus
Oslovení
Titul, Jméno a Příjmení
Funkce
Instituce
Ulice, Č. P.
PSČ Město

257
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1/2 5

7.17.

287

Městská část Praha 3 4
Havlíčkovo náměstí 700/9
130 85 Praha 3
+420 222 116 111
www.praha3.cz

Hlavičkový papír
Starosta, radní, zastupitelé s logem (neformální)
— druhá strana
Hlavičkový papír formátu A4 pro starostu, radní a zastupitele
Prahy 3 obsahuje základní logo Prahy 3 a zápatí v barvě
„Praha 3 červená“. Text se vyplňuje do šablony v textovém
editoru. Následně se tiskne na laserové tiskárně na
predtištěný papír.

×

Nikdy nepoužívejte černobílou variantu pro
hlavičkový papír starosty.

×

Nikdy netiskněte barevně na kancelářské
tiskárně.

×

Nikdy netiskněte barevnou variantu
černobíle — používejte černobílou šablonu.

⟶ Papír je Gmund Cotton Max White 100 g/m2.
⟶ Přesný technický rozkres naleznete na další
straně.

Manuál vizuálního stylu — Městská část Praha 3

Merkantilní tiskoviny — základní

Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet fugitam
sape volumquamet a nus. Agnatquam quaspel esedis excero il inis voles aut earit eaquat. Bis rem
ad esto blaut veliquidebit exerferitati dolorat. Cid quiberum que naturem alit fugiatem nis exererum
quaecusdam faccusandam fuga. Riberum doloriorem quiatam, optias volorib eratiis ciendellatur
restiae stotati fugiatem nis exererum quaecusdam faccusandam fuga sitios am none rest volutetur.
Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus et et evenihic to volor reptaquisque solest eat ariatio optat
recae parcius adisimilla corrumque eat rerum in peratis re simendebisti nempora doloris que earum
volupta et quos isquo quas re la dolutem is consequ aspicat empossequi doluptat et ut aspelluptat
quatias alique plibusandam faceaqui seque volorunto tem eum quam harumen eturis et estrupt urestia
cum et prendes doluptat alici conse sume con estion eos sim veri ommoluptur sant incid.
Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet fugitam
sape volumquamet a nus. Agnatquam quaspel esedis excero il inis voles aut earit eaquat. Bis rem
ad esto blaut veliquidebit exerferitati dolorat. Cid quiberum que naturem alit fugiatem nis exererum
quaecusdam faccusandam fuga. Riberum doloriorem quiatam, optias volorib eratiis ciendellatur
restiae stotati fugiatem nis exererum quaecusdam faccusandam fuga sitios am none rest volutetur.
Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet fugitam
sape volumquamet a nus. Agnatquam quaspel esedis excero il inis voles aut earit eaquat. Bis rem
ad esto blaut veliquidebit exerferitati dolorat. Cid quiberum que naturem alit fugiatem nis exererum
quaecusdam faccusandam fuga. Riberum doloriorem quiatam, optias volorib eratiis ciendellatur
restiae stotati fugiatem nis exererum quaecusdam faccusandam fuga sitios am none rest volutetur.
Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus et et evenihic to volor reptaquisque solest eat ariatio optat
recae parcius adisimilla corrumque eat rerum in peratis re simendebisti nempora doloris que earum
volupta et quos isquo quas re la dolutem is consequ aspicat empossequi doluptat et ut aspelluptat
quatias alique plibusandam faceaqui seque volorunto tem eum quam harumen eturis et estrupt urestia
cum et prendes doluptat alici conse sume con estion eos sim veri ommoluptur sant incid.
Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet fugitam
sape volumquamet a nus. Agnatquam quaspel esedis excero il inis voles aut earit eaquat. Bis rem
ad esto blaut veliquidebit exerferitati dolorat. Cid quiberum que naturem alit fugiatem nis exererum
quaecusdam faccusandam fuga. Riberum doloriorem quiatam, optias volorib eratiis ciendellatur
restiae stotati fugiatem nis exererum quaecusdam faccusandam fuga sitios am none rest volutetur.
Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet fugitam sape
volumquamet a nus. Agnatquam quaspel esedis excero il inis voles aut earit eaquat. Bis rem ad esto.

2/2

7.18.

Městská část Praha 3
Havlíčkovo náměstí 700/9
130 85 Praha 3
+420 222 116 111
www.praha3.cz

Hlavičkový papír
Starosta, radní, zastupitelé s logem (neformální)
— druhá strana — rozkres
Hlavičkový papír formátu A4 pro starostu, radní a zastupitele
Prahy 3 obsahuje základní logo Prahy 3 a zápatí v barvě
„Praha 3 červená“. Text se vyplňuje do šablony v textovém
editoru. Následně se tiskne na laserové tiskárně na
predtištěný papír.

×

Nikdy nepoužívejte černobílou variantu pro
hlavičkový papír starosty.

×

Nikdy netiskněte barevně na kancelářské
tiskárně.

×

Nikdy netiskněte barevnou variantu
černobíle — používejte černobílou šablonu.

⟶ Papír je Gmund Cotton Max White 100 g/m2.
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Manuál vizuálního stylu — Městská část Praha 3

Merkantilní tiskoviny — základní

1 Z
 ákladní logo — šířka
loga 50 mm
1

17

2 A
 rial Regular 10/12 b
v barvě 100% černá
3 A
 rial Bold a Arial Regular
8/9,6 b v barvě „Praha 3
červená“
4 A
 rial Regular 8 b v barvě
„Praha 3 červená“

60

Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet fugitam
sape volumquamet a nus. Agnatquam quaspel esedis excero il inis voles aut earit eaquat. Bis rem
ad esto blaut veliquidebit exerferitati dolorat. Cid quiberum que naturem alit fugiatem nis exererum
quaecusdam faccusandam fuga. Riberum doloriorem quiatam, optias volorib eratiis ciendellatur
restiae stotati fugiatem nis exererum quaecusdam faccusandam fuga sitios am none rest volutetur.

2

Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus et et evenihic to volor reptaquisque solest eat ariatio optat
recae parcius adisimilla corrumque eat rerum in peratis re simendebisti nempora doloris que earum
volupta et quos isquo quas re la dolutem is consequ aspicat empossequi doluptat et ut aspelluptat
quatias alique plibusandam faceaqui seque volorunto tem eum quam harumen eturis et estrupt urestia
cum et prendes doluptat alici conse sume con estion eos sim veri ommoluptur sant incid.
Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet fugitam
sape volumquamet a nus. Agnatquam quaspel esedis excero il inis voles aut earit eaquat. Bis rem
ad esto blaut veliquidebit exerferitati dolorat. Cid quiberum que naturem alit fugiatem nis exererum
quaecusdam faccusandam fuga. Riberum doloriorem quiatam, optias volorib eratiis ciendellatur
restiae stotati fugiatem nis exererum quaecusdam faccusandam fuga sitios am none rest volutetur.
Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet fugitam
sape volumquamet a nus. Agnatquam quaspel esedis excero il inis voles aut earit eaquat. Bis rem
ad esto blaut veliquidebit exerferitati dolorat. Cid quiberum que naturem alit fugiatem nis exererum
quaecusdam faccusandam fuga. Riberum doloriorem quiatam, optias volorib eratiis ciendellatur
restiae stotati fugiatem nis exererum quaecusdam faccusandam fuga sitios am none rest volutetur.
Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus et et evenihic to volor reptaquisque solest eat ariatio optat
recae parcius adisimilla corrumque eat rerum in peratis re simendebisti nempora doloris que earum
volupta et quos isquo quas re la dolutem is consequ aspicat empossequi doluptat et ut aspelluptat
quatias alique plibusandam faceaqui seque volorunto tem eum quam harumen eturis et estrupt urestia
cum et prendes doluptat alici conse sume con estion eos sim veri ommoluptur sant incid.
Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet fugitam
sape volumquamet a nus. Agnatquam quaspel esedis excero il inis voles aut earit eaquat. Bis rem
ad esto blaut veliquidebit exerferitati dolorat. Cid quiberum que naturem alit fugiatem nis exererum
quaecusdam faccusandam fuga. Riberum doloriorem quiatam, optias volorib eratiis ciendellatur
restiae stotati fugiatem nis exererum quaecusdam faccusandam fuga sitios am none rest volutetur.
Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet fugitam sape
volumquamet a nus. Agnatquam quaspel esedis excero il inis voles aut earit eaquat. Bis rem ad esto.
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Městská část Praha 3 3
Havlíčkovo náměstí 700/9
130 85 Praha 3
+420 222 116 111
www.praha3.cz

Hlavičkový papír
Radní, zastupitelé s logem (neformální)
— černobílý

×

Nikdy nepoužívejte černobílou variantu pro
hlavičkový papír starosty.

Hlavičkový papír formátu A4 pro radní a zastupitele Prahy 3
obsahuje černobílé logo Prahy 3, záhlaví se zápatím v barvě
100% černá. Text se vyplňuje do šablony v textovém editoru.
Následně se tiskne na laserové tiskárně.
⟶ Papír je Gmund Cotton Max White 100 g/m2.
⟶ Přesný technický rozkres naleznete na další
straně.

Manuál vizuálního stylu — Městská část Praha 3

Merkantilní tiskoviny — základní

Městská část Praha 3
radní, zastupitelé městské části
Tit. Jméno Příjmení

Praha 3. června 2020
Č.j.: UMCP3 0123456/2015/123/S
Vážený pane primátore,
Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet fugitam
sape volumquamet a nus. Agnatquam quaspel esedis excero il inis voles aut earit eaquat. Bis rem
ad esto blaut veliquidebit exerferitati dolorat. Cid quiberum que naturem alit fugiatem nis exererum
quaecusdam faccusandam fuga. Riberum doloriorem quiatam, optias volorib eratiis ciendellatur
restiae stotati fugiatem nis exererum quaecusdam faccusandam fuga sitios am none rest volutetur.
Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus et et evenihic to volor reptaquisque solest eat ariatio optat
recae parcius adisimilla corrumque eat rerum in peratis re simendebisti nempora doloris que earum
volupta et quos isquo quas re la dolutem is consequ aspicat empossequi doluptat et ut aspelluptat
quatias alique plibusandam faceaqui seque volorunto tem eum quam harumen eturis et estrupt uresti.
S pozdravem
(vlastnoruční podpis)

Přílohy
1. Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus
2. Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus
Na vědomí
1. Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus
2. Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus
Oslovení
Titul, Jméno a Příjmení
Funkce
Instituce
Ulice, Č. P.
PSČ Město

1/2

7.20.

Městská část Praha 3
Havlíčkovo náměstí 700/9
130 85 Praha 3
+420 222 116 111
www.praha3.cz

Hlavičkový papír
Radní, zastupitelé s logem (neformální)
— černobílý — rozkres

×

Nikdy nepoužívejte černobílou variantu pro
hlavičkový papír starosty.

Hlavičkový papír formátu A4 pro radní a zastupitele Praha 3
obsahuje černobílé logo Prahy 3, záhlaví se zápatím v barvě
„Praha 3 červená“. Text se vyplňuje do šablony v textovém
editoru. Následně se tiskne na laserové tiskárně.
⟶ Papír je Gmund Cotton Max White 100 g/m2.
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Manuál vizuálního stylu — Městská část Praha 3

Merkantilní tiskoviny — základní

1 Č
 ernobílé logo — šířka
loga 50 mm
1

17

Městská část Praha 3
radní, zastupitelé městské části
Tit. Jméno Příjmení

2 A
 rial Bold 10/12 b a Arial
Regular 10/12 b v barvě
100% černá

2

3 A
 rial Regular 10/12 b
v barvě 100% černá
4 A
 rial Regular a Arial
Bold 8/9,6 b v barvě
100% černá

60

Praha 3. června 2020
Č.j.: UMCP3 0123456/2015/123/S

5 A
 rial Regular 8 b v barvě
100% černá

3

Vážený pane primátore,
Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet fugitam
sape volumquamet a nus. Agnatquam quaspel esedis excero il inis voles aut earit eaquat. Bis rem
ad esto blaut veliquidebit exerferitati dolorat. Cid quiberum que naturem alit fugiatem nis exererum
quaecusdam faccusandam fuga. Riberum doloriorem quiatam, optias volorib eratiis ciendellatur
restiae stotati fugiatem nis exererum quaecusdam faccusandam fuga sitios am none rest volutetur.
Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus et et evenihic to volor reptaquisque solest eat ariatio optat
recae parcius adisimilla corrumque eat rerum in peratis re simendebisti nempora doloris que earum
volupta et quos isquo quas re la dolutem is consequ aspicat empossequi doluptat et ut aspelluptat
quatias alique plibusandam faceaqui seque volorunto tem eum quam harumen eturis et estrupt uresti.
S pozdravem
(vlastnoruční podpis)

Přílohy
1. Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus
2. Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus
Na vědomí
1. Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus
2. Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus
Oslovení
Titul, Jméno a Příjmení
Funkce
Instituce
Ulice, Č. P.
PSČ Město

257
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7.21.

287

Městská část Praha 3 4
Havlíčkovo náměstí 700/9
130 85 Praha 3
+420 222 116 111
www.praha3.cz

Hlavičkový papír
Radní, zastupitelé s logem (neformální)
— černobílý — druhá strana

×

Nikdy nepoužívejte černobílou variantu pro
hlavičkový papír starosty.

Hlavičkový papír formátu A4 pro radní a zastupitele Praha 3
obsahuje černobílé logo Prahy 3 a zápatí v barvě 100%
černá. Text se vyplňuje do šablony v textovém editoru.
Následně se tiskne na laserové tiskárně.
⟶ Papír je Gmund Cotton Max White 100 g/m2.
⟶ Přesný technický rozkres naleznete na další
straně.

Manuál vizuálního stylu — Městská část Praha 3

Merkantilní tiskoviny — základní

Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet fugitam
sape volumquamet a nus. Agnatquam quaspel esedis excero il inis voles aut earit eaquat. Bis rem
ad esto blaut veliquidebit exerferitati dolorat. Cid quiberum que naturem alit fugiatem nis exererum
quaecusdam faccusandam fuga. Riberum doloriorem quiatam, optias volorib eratiis ciendellatur
restiae stotati fugiatem nis exererum quaecusdam faccusandam fuga sitios am none rest volutetur.
Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus et et evenihic to volor reptaquisque solest eat ariatio optat
recae parcius adisimilla corrumque eat rerum in peratis re simendebisti nempora doloris que earum
volupta et quos isquo quas re la dolutem is consequ aspicat empossequi doluptat et ut aspelluptat
quatias alique plibusandam faceaqui seque volorunto tem eum quam harumen eturis et estrupt urestia
cum et prendes doluptat alici conse sume con estion eos sim veri ommoluptur sant incid.
Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet fugitam
sape volumquamet a nus. Agnatquam quaspel esedis excero il inis voles aut earit eaquat. Bis rem
ad esto blaut veliquidebit exerferitati dolorat. Cid quiberum que naturem alit fugiatem nis exererum
quaecusdam faccusandam fuga. Riberum doloriorem quiatam, optias volorib eratiis ciendellatur
restiae stotati fugiatem nis exererum quaecusdam faccusandam fuga sitios am none rest volutetur.
Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet fugitam
sape volumquamet a nus. Agnatquam quaspel esedis excero il inis voles aut earit eaquat. Bis rem
ad esto blaut veliquidebit exerferitati dolorat. Cid quiberum que naturem alit fugiatem nis exererum
quaecusdam faccusandam fuga. Riberum doloriorem quiatam, optias volorib eratiis ciendellatur
restiae stotati fugiatem nis exererum quaecusdam faccusandam fuga sitios am none rest volutetur.
Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus et et evenihic to volor reptaquisque solest eat ariatio optat
recae parcius adisimilla corrumque eat rerum in peratis re simendebisti nempora doloris que earum
volupta et quos isquo quas re la dolutem is consequ aspicat empossequi doluptat et ut aspelluptat
quatias alique plibusandam faceaqui seque volorunto tem eum quam harumen eturis et estrupt urestia
cum et prendes doluptat alici conse sume con estion eos sim veri ommoluptur sant incid.
Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet fugitam
sape volumquamet a nus. Agnatquam quaspel esedis excero il inis voles aut earit eaquat. Bis rem
ad esto blaut veliquidebit exerferitati dolorat. Cid quiberum que naturem alit fugiatem nis exererum
quaecusdam faccusandam fuga. Riberum doloriorem quiatam, optias volorib eratiis ciendellatur
restiae stotati fugiatem nis exererum quaecusdam faccusandam fuga sitios am none rest volutetur.
Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet fugitam sape
volumquamet a nus. Agnatquam quaspel esedis excero il inis voles aut earit eaquat. Bis rem ad esto.

2/2

7.22.

Městská část Praha 3
Havlíčkovo náměstí 700/9
130 85 Praha 3
+420 222 116 111
www.praha3.cz

Hlavičkový papír
Radní, zastupitelé s logem (neformální)
— černobílý — druhá strana — rozkres

×

Nikdy nepoužívejte černobílou variantu pro
hlavičkový papír starosty.

Hlavičkový papír formátu A4 pro radní a zastupitele Praha 3
obsahuje černobílé logo Prahy 3 a zápatí v barvě 100%
černá. Text se vyplňuje do šablony v textovém editoru.
Následně se tiskne na laserové tiskárně.
⟶ Papír je Gmund Cotton Max White 100 g/m2.
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Manuál vizuálního stylu — Městská část Praha 3

Merkantilní tiskoviny — základní

1 Č
 ernobílé logo — šířka
loga 50 mm
1

17

2 A
 rial Regular 10/12 b
v barvě 100% černá
3 A
 rial Regular a Arial
Bold 8/9,6 b v barvě
100% černá
4 A
 rial Regular 8 b v barvě
100% černá

60

Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet fugitam
sape volumquamet a nus. Agnatquam quaspel esedis excero il inis voles aut earit eaquat. Bis rem
ad esto blaut veliquidebit exerferitati dolorat. Cid quiberum que naturem alit fugiatem nis exererum
quaecusdam faccusandam fuga. Riberum doloriorem quiatam, optias volorib eratiis ciendellatur
restiae stotati fugiatem nis exererum quaecusdam faccusandam fuga sitios am none rest volutetur.

2

Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus et et evenihic to volor reptaquisque solest eat ariatio optat
recae parcius adisimilla corrumque eat rerum in peratis re simendebisti nempora doloris que earum
volupta et quos isquo quas re la dolutem is consequ aspicat empossequi doluptat et ut aspelluptat
quatias alique plibusandam faceaqui seque volorunto tem eum quam harumen eturis et estrupt urestia
cum et prendes doluptat alici conse sume con estion eos sim veri ommoluptur sant incid.
Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet fugitam
sape volumquamet a nus. Agnatquam quaspel esedis excero il inis voles aut earit eaquat. Bis rem
ad esto blaut veliquidebit exerferitati dolorat. Cid quiberum que naturem alit fugiatem nis exererum
quaecusdam faccusandam fuga. Riberum doloriorem quiatam, optias volorib eratiis ciendellatur
restiae stotati fugiatem nis exererum quaecusdam faccusandam fuga sitios am none rest volutetur.
Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet fugitam
sape volumquamet a nus. Agnatquam quaspel esedis excero il inis voles aut earit eaquat. Bis rem
ad esto blaut veliquidebit exerferitati dolorat. Cid quiberum que naturem alit fugiatem nis exererum
quaecusdam faccusandam fuga. Riberum doloriorem quiatam, optias volorib eratiis ciendellatur
restiae stotati fugiatem nis exererum quaecusdam faccusandam fuga sitios am none rest volutetur.
Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus et et evenihic to volor reptaquisque solest eat ariatio optat
recae parcius adisimilla corrumque eat rerum in peratis re simendebisti nempora doloris que earum
volupta et quos isquo quas re la dolutem is consequ aspicat empossequi doluptat et ut aspelluptat
quatias alique plibusandam faceaqui seque volorunto tem eum quam harumen eturis et estrupt urestia
cum et prendes doluptat alici conse sume con estion eos sim veri ommoluptur sant incid.
Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet fugitam
sape volumquamet a nus. Agnatquam quaspel esedis excero il inis voles aut earit eaquat. Bis rem
ad esto blaut veliquidebit exerferitati dolorat. Cid quiberum que naturem alit fugiatem nis exererum
quaecusdam faccusandam fuga. Riberum doloriorem quiatam, optias volorib eratiis ciendellatur
restiae stotati fugiatem nis exererum quaecusdam faccusandam fuga sitios am none rest volutetur.
Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet fugitam sape
volumquamet a nus. Agnatquam quaspel esedis excero il inis voles aut earit eaquat. Bis rem ad esto.
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287

Městská část Praha 3 3
Havlíčkovo náměstí 700/9
130 85 Praha 3
+420 222 116 111
www.praha3.cz

Hlavičkový papír
Starosta, radní, zastupitelé se znakem (protokolární)
Hlavičkový papír formátu A4 pro starostu, radní a zastupitele
Prahy 3 obsahuje znak Prahy 3, záhlaví se zápatím v barvě
„Praha 3 červená“. Text se vyplňuje do šablony v textovém
editoru. Následně se tiskne na laserové tiskárně na
predtištěný papír.

×

Nikdy nepoužívejte černobílou variantu pro
hlavičkový papír starosty.

×

Nikdy netiskněte barevně na kancelářské
tiskárně.

×

Nikdy netiskněte barevnou variantu
černobíle — používejte černobílou šablonu.

⟶ Papír je Gmund Cotton Max White 100 g/m2.
⟶ Přesný technický rozkres naleznete na další
straně.

Manuál vizuálního stylu — Městská část Praha 3

Merkantilní tiskoviny — základní

Městská část Praha 3
starosta, radní, zastupitelé městské části
Tit. Jméno Příjmení

Praha 3. června 2015
Č.j.: UMCP3 0123456/2015/123/S
Vážený pane primátore,
Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet fugitam
sape volumquamet a nus. Agnatquam quaspel esedis excero il inis voles aut earit eaquat. Bis rem
ad esto blaut veliquidebit exerferitati dolorat. Cid quiberum que naturem alit fugiatem nis exererum
quaecusdam faccusandam fuga. Riberum doloriorem quiatam, optias volorib eratiis ciendellatur
restiae stotati fugiatem nis exererum quaecusdam faccusandam fuga sitios am none rest volutetur.
Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus et et evenihic to volor reptaquisque solest eat ariatio optat
recae parcius adisimilla corrumque eat rerum in peratis re simendebisti nempora doloris que earum
volupta et quos isquo quas re la dolutem is consequ aspicat empossequi doluptat et ut aspelluptat
quatias alique plibusandam faceaqui seque volorunto tem eum quam harumen eturis et estrupt uresti.
S pozdravem
(vlastnoruční podpis)

Přílohy
1. Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus
2. Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus
Na vědomí
1. Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus
2. Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus
Oslovení
Titul, Jméno a Příjmení
Funkce
Instituce
Ulice, Č. P.
PSČ Město

1/2

7.24.

Městská část Praha 3
Havlíčkovo náměstí 700/9
130 85 Praha 3
+420 222 116 111
www.praha3.cz

Hlavičkový papír
Starosta, radní, zastupitelé se znakem (protokolární)
— rozkres
Hlavičkový papír formátu A4 pro starostu, radní a zastupitele
Prahy 3 obsahuje znak Prahy 3, záhlaví se zápatím v barvě
„Praha 3 červená“. Text se vyplňuje do šablony v textovém
editoru. Následně se tiskne na laserové tiskárně na
predtištěný papír.

×

Nikdy nepoužívejte černobílou variantu pro
hlavičkový papír starosty.

×

Nikdy netiskněte barevně na kancelářské
tiskárně.

×

Nikdy netiskněte barevnou variantu
černobíle — používejte černobílou šablonu.

⟶ Papír je Gmund Cotton Max White 100 g/m2.
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Manuál vizuálního stylu — Městská část Praha 3

Merkantilní tiskoviny — základní

1 Z
 ákladní znak — šířka
znaku 21 mm
17

1

Městská část Praha 3
starosta, radní, zastupitelé městské části
Tit. Jméno Příjmení

2 A
 rial Bold 10/12 b a Arial
Regular 10/12 b v barvě
„Praha 3 červená“

2

3 A
 rial Regular 10/12 b
v barvě 100% černá
4 A
 rial Bold a Arial Regular
8/9,6 b v barvě „Praha 3
červená“

60

Praha 3. června 2015
Č.j.: UMCP3 0123456/2015/123/S

5 A
 rial Regular 8 b v barvě
„Praha 3 červená“

3

Vážený pane primátore,
Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet fugitam
sape volumquamet a nus. Agnatquam quaspel esedis excero il inis voles aut earit eaquat. Bis rem
ad esto blaut veliquidebit exerferitati dolorat. Cid quiberum que naturem alit fugiatem nis exererum
quaecusdam faccusandam fuga. Riberum doloriorem quiatam, optias volorib eratiis ciendellatur
restiae stotati fugiatem nis exererum quaecusdam faccusandam fuga sitios am none rest volutetur.
Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus et et evenihic to volor reptaquisque solest eat ariatio optat
recae parcius adisimilla corrumque eat rerum in peratis re simendebisti nempora doloris que earum
volupta et quos isquo quas re la dolutem is consequ aspicat empossequi doluptat et ut aspelluptat
quatias alique plibusandam faceaqui seque volorunto tem eum quam harumen eturis et estrupt uresti.
S pozdravem
(vlastnoruční podpis)

Přílohy
1. Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus
2. Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus
Na vědomí
1. Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus
2. Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus
Oslovení
Titul, Jméno a Příjmení
Funkce
Instituce
Ulice, Č. P.
PSČ Město

257

297

1/2 5

7.25.

287

Městská část Praha 3 4
Havlíčkovo náměstí 700/9
130 85 Praha 3
+420 222 116 111
www.praha3.cz

Hlavičkový papír
Starosta, radní, zastupitelé se znakem (protokolární)
— druhá strana
Hlavičkový papír formátu A4 pro starostu, radní a zastupitele
Prahy 3 obsahuje znak Prahy 3 a zápatí v barvě „Praha 3
červená“. Text se vyplňuje do šablony v textovém editoru.
Následně se tiskne na laserové tiskárně na predtištěný papír.

×

Nikdy nepoužívejte černobílou variantu pro
hlavičkový papír starosty.

×

Nikdy netiskněte barevně na kancelářské
tiskárně.

×

Nikdy netiskněte barevnou variantu
černobíle — používejte černobílou šablonu.

⟶ Papír je Gmund Cotton Max White 100 g/m2.
⟶ Přesný technický rozkres naleznete na další
straně.

Manuál vizuálního stylu — Městská část Praha 3

Merkantilní tiskoviny — základní

Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet fugitam
sape volumquamet a nus. Agnatquam quaspel esedis excero il inis voles aut earit eaquat. Bis rem
ad esto blaut veliquidebit exerferitati dolorat. Cid quiberum que naturem alit fugiatem nis exererum
quaecusdam faccusandam fuga. Riberum doloriorem quiatam, optias volorib eratiis ciendellatur
restiae stotati fugiatem nis exererum quaecusdam faccusandam fuga sitios am none rest volutetur.
Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus et et evenihic to volor reptaquisque solest eat ariatio optat
recae parcius adisimilla corrumque eat rerum in peratis re simendebisti nempora doloris que earum
volupta et quos isquo quas re la dolutem is consequ aspicat empossequi doluptat et ut aspelluptat
quatias alique plibusandam faceaqui seque volorunto tem eum quam harumen eturis et estrupt urestia
cum et prendes doluptat alici conse sume con estion eos sim veri ommoluptur sant incid.
Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet fugitam
sape volumquamet a nus. Agnatquam quaspel esedis excero il inis voles aut earit eaquat. Bis rem
ad esto blaut veliquidebit exerferitati dolorat. Cid quiberum que naturem alit fugiatem nis exererum
quaecusdam faccusandam fuga. Riberum doloriorem quiatam, optias volorib eratiis ciendellatur
restiae stotati fugiatem nis exererum quaecusdam faccusandam fuga sitios am none rest volutetur.
Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet fugitam
sape volumquamet a nus. Agnatquam quaspel esedis excero il inis voles aut earit eaquat. Bis rem
ad esto blaut veliquidebit exerferitati dolorat. Cid quiberum que naturem alit fugiatem nis exererum
quaecusdam faccusandam fuga. Riberum doloriorem quiatam, optias volorib eratiis ciendellatur
restiae stotati fugiatem nis exererum quaecusdam faccusandam fuga sitios am none rest volutetur.
Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus et et evenihic to volor reptaquisque solest eat ariatio optat
recae parcius adisimilla corrumque eat rerum in peratis re simendebisti nempora doloris que earum
volupta et quos isquo quas re la dolutem is consequ aspicat empossequi doluptat et ut aspelluptat
quatias alique plibusandam faceaqui seque volorunto tem eum quam harumen eturis et estrupt urestia
cum et prendes doluptat alici conse sume con estion eos sim veri ommoluptur sant incid.
Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet fugitam
sape volumquamet a nus. Agnatquam quaspel esedis excero il inis voles aut earit eaquat. Bis rem
ad esto blaut veliquidebit exerferitati dolorat. Cid quiberum que naturem alit fugiatem nis exererum
quaecusdam faccusandam fuga. Riberum doloriorem quiatam, optias volorib eratiis ciendellatur
restiae stotati fugiatem nis exererum quaecusdam faccusandam fuga sitios am none rest volutetur.
Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet fugitam sape
volumquamet a nus. Agnatquam quaspel esedis excero il inis voles aut earit eaquat. Bis rem ad esto.
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Městská část Praha 3
Havlíčkovo náměstí 700/9
130 85 Praha 3
+420 222 116 111
www.praha3.cz

Hlavičkový papír
Starosta, radní, zastupitelé znakem (protokolární)
— druhá strana — rokres
Hlavičkový papír formátu A4 pro starostu, radní a zastupitele
Prahy 3 obsahuje znak Prahy 3 a zápatí v barvě „Praha 3
červená“. Text se vyplňuje do šablony v textovém editoru.
Následně se tiskne na laserové tiskárně na predtištěný papír.

×

Nikdy nepoužívejte černobílou variantu pro
hlavičkový papír starosty.

×

Nikdy netiskněte barevně na kancelářské
tiskárně.

×

Nikdy netiskněte barevnou variantu
černobíle — používejte černobílou šablonu.

⟶ Papír je Gmund Cotton Max White 100 g/m2.
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Manuál vizuálního stylu — Městská část Praha 3

Merkantilní tiskoviny — základní

1 Z
 ákladní znak — šířka
znaku 21 mm
17

2 A
 rial Regular 10/12 b
v barvě 100% černá

1

3 A
 rial Bold a Arial Regular
8/9,6 b v barvě „Praha 3
červená“
4 A
 rial Regular 8 b v barvě
„Praha 3 červená“

60

Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet fugitam
sape volumquamet a nus. Agnatquam quaspel esedis excero il inis voles aut earit eaquat. Bis rem
ad esto blaut veliquidebit exerferitati dolorat. Cid quiberum que naturem alit fugiatem nis exererum
quaecusdam faccusandam fuga. Riberum doloriorem quiatam, optias volorib eratiis ciendellatur
restiae stotati fugiatem nis exererum quaecusdam faccusandam fuga sitios am none rest volutetur.

2

Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus et et evenihic to volor reptaquisque solest eat ariatio optat
recae parcius adisimilla corrumque eat rerum in peratis re simendebisti nempora doloris que earum
volupta et quos isquo quas re la dolutem is consequ aspicat empossequi doluptat et ut aspelluptat
quatias alique plibusandam faceaqui seque volorunto tem eum quam harumen eturis et estrupt urestia
cum et prendes doluptat alici conse sume con estion eos sim veri ommoluptur sant incid.
Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet fugitam
sape volumquamet a nus. Agnatquam quaspel esedis excero il inis voles aut earit eaquat. Bis rem
ad esto blaut veliquidebit exerferitati dolorat. Cid quiberum que naturem alit fugiatem nis exererum
quaecusdam faccusandam fuga. Riberum doloriorem quiatam, optias volorib eratiis ciendellatur
restiae stotati fugiatem nis exererum quaecusdam faccusandam fuga sitios am none rest volutetur.
Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet fugitam
sape volumquamet a nus. Agnatquam quaspel esedis excero il inis voles aut earit eaquat. Bis rem
ad esto blaut veliquidebit exerferitati dolorat. Cid quiberum que naturem alit fugiatem nis exererum
quaecusdam faccusandam fuga. Riberum doloriorem quiatam, optias volorib eratiis ciendellatur
restiae stotati fugiatem nis exererum quaecusdam faccusandam fuga sitios am none rest volutetur.
Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus et et evenihic to volor reptaquisque solest eat ariatio optat
recae parcius adisimilla corrumque eat rerum in peratis re simendebisti nempora doloris que earum
volupta et quos isquo quas re la dolutem is consequ aspicat empossequi doluptat et ut aspelluptat
quatias alique plibusandam faceaqui seque volorunto tem eum quam harumen eturis et estrupt urestia
cum et prendes doluptat alici conse sume con estion eos sim veri ommoluptur sant incid.
Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet fugitam
sape volumquamet a nus. Agnatquam quaspel esedis excero il inis voles aut earit eaquat. Bis rem
ad esto blaut veliquidebit exerferitati dolorat. Cid quiberum que naturem alit fugiatem nis exererum
quaecusdam faccusandam fuga. Riberum doloriorem quiatam, optias volorib eratiis ciendellatur
restiae stotati fugiatem nis exererum quaecusdam faccusandam fuga sitios am none rest volutetur.
Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet fugitam sape
volumquamet a nus. Agnatquam quaspel esedis excero il inis voles aut earit eaquat. Bis rem ad esto.
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Městská část Praha 3 3
Havlíčkovo náměstí 700/9
130 85 Praha 3
+420 222 116 111
www.praha3.cz

Hlavičkový papír
Radní, zastupitelé se znakem (protokolární)
— černobílý

×

Nikdy nepoužívejte černobílou variantu pro
hlavičkový papír starosty.

Hlavičkový papír formátu A4 pro radní a zastupitele Prahy 3
obsahuje černobílý znak Prahy 3, záhlaví se zápatím v barvě
100% černá. Text se vyplňuje do šablony v textovém editoru.
Následně se tiskne na laserové tiskárně.
⟶ Papír je Gmund Cotton Max White 100 g/m2.
⟶ Přesný technický rozkres naleznete na další
straně.

Manuál vizuálního stylu — Městská část Praha 3

Merkantilní tiskoviny — základní

Městská část Praha 3
radní, zastupitelé městské části
Tit. Jméno Příjmení

Praha 3. června 2020
Č.j.: UMCP3 0123456/2015/123/S
Vážený pane primátore,
Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet fugitam
sape volumquamet a nus. Agnatquam quaspel esedis excero il inis voles aut earit eaquat. Bis rem
ad esto blaut veliquidebit exerferitati dolorat. Cid quiberum que naturem alit fugiatem nis exererum
quaecusdam faccusandam fuga. Riberum doloriorem quiatam, optias volorib eratiis ciendellatur
restiae stotati fugiatem nis exererum quaecusdam faccusandam fuga sitios am none rest volutetur.
Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus et et evenihic to volor reptaquisque solest eat ariatio optat
recae parcius adisimilla corrumque eat rerum in peratis re simendebisti nempora doloris que earum
volupta et quos isquo quas re la dolutem is consequ aspicat empossequi doluptat et ut aspelluptat
quatias alique plibusandam faceaqui seque volorunto tem eum quam harumen eturis et estrupt uresti.
S pozdravem
(vlastnoruční podpis)

Přílohy
1. Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus
2. Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus
Na vědomí
1. Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus
2. Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus
Oslovení
Titul, Jméno a Příjmení
Funkce
Instituce
Ulice, Č. P.
PSČ Město
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7.28.

Městská část Praha 3
Havlíčkovo náměstí 700/9
130 85 Praha 3
+420 222 116 111
www.praha3.cz

Hlavičkový papír
Radní, zastupitelé se znakem (protokolární)
— černobílý — rozkres

×

Nikdy nepoužívejte černobílou variantu pro
hlavičkový papír starosty.

Hlavičkový papír formátu A4 pro radní a zastupitele Prahy 3
obsahuje černobílý znak Prahy 3, záhlaví se zápatím v barvě
100% černá. Text se vyplňuje do šablony v textovém editoru.
Následně se tiskne na laserové tiskárně.
⟶ Papír je Gmund Cotton Max White 100 g/m2.
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Manuál vizuálního stylu — Městská část Praha 3

Merkantilní tiskoviny — základní

1 Č
 ernobílý znak — šířka
znaku 21 mm
17

1

Městská část Praha 3
radní, zastupitelé městské části
Tit. Jméno Příjmení

2 A
 rial Bold 10/12 b a Arial
Regular 10/12 b v barvě
100% černá

2

3 A
 rial Regular 10/12 b
v barvě 100% černá
4 A
 rial Regular a Arial
Bold 8/9,6 b v barvě
100% černá

60

Praha 3. června 2020
Č.j.: UMCP3 0123456/2015/123/S

5 A
 rial Regular 8 b v barvě
100% černá

3

Vážený pane primátore,
Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet fugitam
sape volumquamet a nus. Agnatquam quaspel esedis excero il inis voles aut earit eaquat. Bis rem
ad esto blaut veliquidebit exerferitati dolorat. Cid quiberum que naturem alit fugiatem nis exererum
quaecusdam faccusandam fuga. Riberum doloriorem quiatam, optias volorib eratiis ciendellatur
restiae stotati fugiatem nis exererum quaecusdam faccusandam fuga sitios am none rest volutetur.
Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus et et evenihic to volor reptaquisque solest eat ariatio optat
recae parcius adisimilla corrumque eat rerum in peratis re simendebisti nempora doloris que earum
volupta et quos isquo quas re la dolutem is consequ aspicat empossequi doluptat et ut aspelluptat
quatias alique plibusandam faceaqui seque volorunto tem eum quam harumen eturis et estrupt uresti.
S pozdravem
(vlastnoruční podpis)

Přílohy
1. Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus
2. Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus
Na vědomí
1. Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus
2. Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus
Oslovení
Titul, Jméno a Příjmení
Funkce
Instituce
Ulice, Č. P.
PSČ Město
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287

Městská část Praha 3 4
Havlíčkovo náměstí 700/9
130 85 Praha 3
+420 222 116 111
www.praha3.cz

Hlavičkový papír
Radní, zastupitelé se znakem (protokolární)
— černobílý — druhá strana

×

Nikdy nepoužívejte černobílou variantu pro
hlavičkový papír starosty.

Hlavičkový papír formátu A4 pro radní a zastupitele Prahy 3
obsahuje černobílý znak Prahy 3 a zápatí v barvě 100%
černá. Text se vyplňuje do šablony v textovém editoru.
Následně se tiskne na laserové tiskárně.
⟶ Papír je Gmund Cotton Max White 100 g/m2.
⟶ Přesný technický rozkres naleznete na další
straně.

Manuál vizuálního stylu — Městská část Praha 3

Merkantilní tiskoviny — základní

Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet fugitam
sape volumquamet a nus. Agnatquam quaspel esedis excero il inis voles aut earit eaquat. Bis rem
ad esto blaut veliquidebit exerferitati dolorat. Cid quiberum que naturem alit fugiatem nis exererum
quaecusdam faccusandam fuga. Riberum doloriorem quiatam, optias volorib eratiis ciendellatur
restiae stotati fugiatem nis exererum quaecusdam faccusandam fuga sitios am none rest volutetur.
Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus et et evenihic to volor reptaquisque solest eat ariatio optat
recae parcius adisimilla corrumque eat rerum in peratis re simendebisti nempora doloris que earum
volupta et quos isquo quas re la dolutem is consequ aspicat empossequi doluptat et ut aspelluptat
quatias alique plibusandam faceaqui seque volorunto tem eum quam harumen eturis et estrupt urestia
cum et prendes doluptat alici conse sume con estion eos sim veri ommoluptur sant incid.
Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet fugitam
sape volumquamet a nus. Agnatquam quaspel esedis excero il inis voles aut earit eaquat. Bis rem
ad esto blaut veliquidebit exerferitati dolorat. Cid quiberum que naturem alit fugiatem nis exererum
quaecusdam faccusandam fuga. Riberum doloriorem quiatam, optias volorib eratiis ciendellatur
restiae stotati fugiatem nis exererum quaecusdam faccusandam fuga sitios am none rest volutetur.
Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet fugitam
sape volumquamet a nus. Agnatquam quaspel esedis excero il inis voles aut earit eaquat. Bis rem
ad esto blaut veliquidebit exerferitati dolorat. Cid quiberum que naturem alit fugiatem nis exererum
quaecusdam faccusandam fuga. Riberum doloriorem quiatam, optias volorib eratiis ciendellatur
restiae stotati fugiatem nis exererum quaecusdam faccusandam fuga sitios am none rest volutetur.
Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus et et evenihic to volor reptaquisque solest eat ariatio optat
recae parcius adisimilla corrumque eat rerum in peratis re simendebisti nempora doloris que earum
volupta et quos isquo quas re la dolutem is consequ aspicat empossequi doluptat et ut aspelluptat
quatias alique plibusandam faceaqui seque volorunto tem eum quam harumen eturis et estrupt urestia
cum et prendes doluptat alici conse sume con estion eos sim veri ommoluptur sant incid.
Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet fugitam
sape volumquamet a nus. Agnatquam quaspel esedis excero il inis voles aut earit eaquat. Bis rem
ad esto blaut veliquidebit exerferitati dolorat. Cid quiberum que naturem alit fugiatem nis exererum
quaecusdam faccusandam fuga. Riberum doloriorem quiatam, optias volorib eratiis ciendellatur
restiae stotati fugiatem nis exererum quaecusdam faccusandam fuga sitios am none rest volutetur.
Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet fugitam sape
volumquamet a nus. Agnatquam quaspel esedis excero il inis voles aut earit eaquat. Bis rem ad esto.
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Městská část Praha 3
Havlíčkovo náměstí 700/9
130 85 Praha 3
+420 222 116 111
www.praha3.cz

Hlavičkový papír
Radní, zastupitelé se znakem (protokolární)
— černobílý — druhá strana — rozkres

×

Nikdy nepoužívejte černobílou variantu pro
hlavičkový papír starosty.

Hlavičkový papír formátu A4 pro radní a zastupitele Prahy 3
obsahuje černobílý znak Prahy 3 a zápatí v barvě 100%
černá. Text se vyplňuje do šablony v textovém editoru.
Následně se tiskne na laserové tiskárně.
⟶ Papír je Gmund Cotton Max White 100 g/m2.
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Manuál vizuálního stylu — Městská část Praha 3

Merkantilní tiskoviny — základní

1 Č
 ernobílý znak — šířka
znaku 21 mm
17

2 A
 rial Regular 10/12 b
v barvě 100% černá

1

3 A
 rial Regular a Arial Bold
8/9,6 b v barvě 100%
černá
4 A
 rial Regular 8 b v barvě
100% černá

60

Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet fugitam
sape volumquamet a nus. Agnatquam quaspel esedis excero il inis voles aut earit eaquat. Bis rem
ad esto blaut veliquidebit exerferitati dolorat. Cid quiberum que naturem alit fugiatem nis exererum
quaecusdam faccusandam fuga. Riberum doloriorem quiatam, optias volorib eratiis ciendellatur
restiae stotati fugiatem nis exererum quaecusdam faccusandam fuga sitios am none rest volutetur.

2

Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus et et evenihic to volor reptaquisque solest eat ariatio optat
recae parcius adisimilla corrumque eat rerum in peratis re simendebisti nempora doloris que earum
volupta et quos isquo quas re la dolutem is consequ aspicat empossequi doluptat et ut aspelluptat
quatias alique plibusandam faceaqui seque volorunto tem eum quam harumen eturis et estrupt urestia
cum et prendes doluptat alici conse sume con estion eos sim veri ommoluptur sant incid.
Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet fugitam
sape volumquamet a nus. Agnatquam quaspel esedis excero il inis voles aut earit eaquat. Bis rem
ad esto blaut veliquidebit exerferitati dolorat. Cid quiberum que naturem alit fugiatem nis exererum
quaecusdam faccusandam fuga. Riberum doloriorem quiatam, optias volorib eratiis ciendellatur
restiae stotati fugiatem nis exererum quaecusdam faccusandam fuga sitios am none rest volutetur.
Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet fugitam
sape volumquamet a nus. Agnatquam quaspel esedis excero il inis voles aut earit eaquat. Bis rem
ad esto blaut veliquidebit exerferitati dolorat. Cid quiberum que naturem alit fugiatem nis exererum
quaecusdam faccusandam fuga. Riberum doloriorem quiatam, optias volorib eratiis ciendellatur
restiae stotati fugiatem nis exererum quaecusdam faccusandam fuga sitios am none rest volutetur.
Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus et et evenihic to volor reptaquisque solest eat ariatio optat
recae parcius adisimilla corrumque eat rerum in peratis re simendebisti nempora doloris que earum
volupta et quos isquo quas re la dolutem is consequ aspicat empossequi doluptat et ut aspelluptat
quatias alique plibusandam faceaqui seque volorunto tem eum quam harumen eturis et estrupt urestia
cum et prendes doluptat alici conse sume con estion eos sim veri ommoluptur sant incid.
Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet fugitam
sape volumquamet a nus. Agnatquam quaspel esedis excero il inis voles aut earit eaquat. Bis rem
ad esto blaut veliquidebit exerferitati dolorat. Cid quiberum que naturem alit fugiatem nis exererum
quaecusdam faccusandam fuga. Riberum doloriorem quiatam, optias volorib eratiis ciendellatur
restiae stotati fugiatem nis exererum quaecusdam faccusandam fuga sitios am none rest volutetur.
Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet fugitam sape
volumquamet a nus. Agnatquam quaspel esedis excero il inis voles aut earit eaquat. Bis rem ad esto.
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287

Městská část Praha 3 3
Havlíčkovo náměstí 700/9
130 85 Praha 3
+420 222 116 111
www.praha3.cz

Hlavičkový papír
Obecný
Hlavičkový papír formátu A4 zaměstnance Prahy 3 obsahuje
základní logo Prahy 3, záhlaví se zápatím v barvě „Praha 3
červená“. Text se vyplňuje do šablony v textovém editoru.
Následně se tiskne na laserové tiskárně na predtištěný papír.
Pokud není předtištěný papír, používáme černobílou variantu.

×

Nikdy netiskněte barevně na kancelářské
tiskárně.

×

Nikdy netiskněte barevnou variantu
černobíle — používejte černobílou šablonu.

Součástí souborů je černobílá varianta.
⟶ Papír je bílý ofsetový papír o gramáži 80 g/m2.
⟶ Přesný technický rozkres naleznete na další straně.

Manuál vizuálního stylu — Městská část Praha 3

Merkantilní tiskoviny — základní

Městská část Praha 3
Úřad městské části
Odbor technické správy majetku a investic
Technické oddělení

Oslovení
Titul, Jméno Příjmení
Název firmy
Ulice
PSČ Město

V Praze dne: XX. XX. XXXX
Spisová značka: xxxxxxxxxx
Číslo jednací: XXXXXXXX
Vaše číslo jednací: XXXXXXXX

Vyřizuje: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Tel.: +420 XXX XXX XXX
E-mail: xxxxx@xxxx.xx

Vážený pane,
Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet fugitam sape
volumquamet a nus. Agnatquam quaspel esedis excero il inis voles aut earit alit fugiatem nis exererum
quaecusdam faccusandam fuga. Riberum doloriorem quiatam, optias volorib eratiis ciendellatur
restiae stotati fugiatem nis exererum quaecusdam faccusandam fuga sitios am none rest volutetur.
Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus et et evenihic to volor reptaquisque solest eat arira doloris
que earum volupta et quos isquo quas re la dolutem is consequ aspicat empossequi doluptat et ut
aspelluptat quatias alique plibusandam faceaqui seque volorunto tem eum quam harumen eturis et
estrupt urestia cum et prendes doluptat alici conse sume con estion eos sim veri ommoluptur sant
incid.
S pozdravem
(razítko)
(vlastnoruční podpis)

Tit. Jméno Příjmení
funkce

Přílohy
1. Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus
2. Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus
Na vědomí
1. Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus
2. Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus

podatelna@praha3.cz, www.praha3.cz
IČ: 00063517
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.,
Číslo účtu: 27-2000781379/0800
Datová schránka: eqkbt8g
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7.32.

Městská část Praha 3
Úřad městské části
Odbor technické správy majetku a investic
Technické oddělení
Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3
+420 222 116 111

Hlavičkový papír
Obecný — rozkres
Hlavičkový papír formátu A4 zaměstnance Prahy 3 obsahuje
základní logo Prahy 3, záhlaví se zápatím v barvě „Praha 3
červená“. Text se vyplňuje do šablony v textovém editoru.
Následně se tiskne na laserové tiskárně na predtištěný papír.
Pokud není předtištěný papír, používáme černobílou variantu.

×

Nikdy netiskněte barevně na kancelářské
tiskárně.

×

Nikdy netiskněte barevnou variantu
černobíle — používejte černobílou šablonu.

Součástí souborů je černobílá varianta.
⟶ Papír je bílý ofsetový papír o gramáži 80 g/m2.
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Manuál vizuálního stylu — Městská část Praha 3

Merkantilní tiskoviny — základní

Městská část Praha 3
2
Úřad městské části
Odbor technické správy majetku a investic
Technické oddělení

2 A
 rial Bold 10/12 b a Arial
Regular 10/12 b v barvě
„Praha 3 červená“
3 A
 rial Regular 10/12 b
v barvě 100% černá

35

Oslovení
Titul, Jméno Příjmení
Název firmy
Ulice
PSČ Město

4 A
 rial Bold a Arial Regular
8/9,6 b v barvě „Praha 3
červená“
5 A
 rial Regular 8 b v barvě
„Praha 3 červená“

70
80

110

V Praze dne: XX. XX. XXXX
Spisová značka: xxxxxxxxxx
Číslo jednací: XXXXXXXX
Vaše číslo jednací: XXXXXXXX

3

Vyřizuje: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Tel.: +420 XXX XXX XXX
E-mail: xxxxx@xxxx.xx

Vážený pane,
Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet fugitam sape
volumquamet a nus. Agnatquam quaspel esedis excero il inis voles aut earit alit fugiatem nis exererum
quaecusdam faccusandam fuga. Riberum doloriorem quiatam, optias volorib eratiis ciendellatur
restiae stotati fugiatem nis exererum quaecusdam faccusandam fuga sitios am none rest volutetur.
Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus et et evenihic to volor reptaquisque solest eat arira doloris
que earum volupta et quos isquo quas re la dolutem is consequ aspicat empossequi doluptat et ut
aspelluptat quatias alique plibusandam faceaqui seque volorunto tem eum quam harumen eturis et
estrupt urestia cum et prendes doluptat alici conse sume con estion eos sim veri ommoluptur sant
incid.
S pozdravem
(razítko)
(vlastnoruční podpis)

Tit. Jméno Příjmení
funkce

Přílohy
1. Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus
2. Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus
Na vědomí
1. Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus
2. Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus
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4
Městská část Praha 3
Úřad městské části
Odbor technické správy majetku a investic
Technické oddělení
Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3
+420 222 116 111

Hlavičkový papír
Obecný — druhá strana
Hlavičkový papír formátu A4 zaměstnance Prahy 3 obsahuje
základní logo Prahy 3 a zápatí v barvě „Praha 3 červená“.
Text se vyplňuje do šablony v textovém editoru. Následně se
tiskne na laserové tiskárně na predtištěný papír. Pokud není
předtištěný papír, používáme černobílou variantu.

×

Nikdy netiskněte barevně na kancelářské
tiskárně.

×

Nikdy netiskněte barevnou variantu
černobíle — používejte černobílou šablonu.

Součástí souborů je černobílá varianta.
⟶ Papír je bílý ofsetový papír o gramáži 80 g/m2.
⟶ Přesný technický rozkres naleznete na další straně.

Manuál vizuálního stylu — Městská část Praha 3

Merkantilní tiskoviny — základní

Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet fugitam sape
volumquamet a nus. Agnatquam quaspel esedis excero il inis voles aut earit alit fugiatem nis exererum
quaecusdam faccusandam fuga. Riberum doloriorem quiatam, optias volorib eratiis ciendellatur
restiae stotati fugiatem nis exererum quaecusdam faccusandam fuga sitios am none rest volutetur.
Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus et et evenihic to volor reptaquisque solest eat arira doloris
que earum volupta et quos isquo quas re la dolutem is consequ aspicat empossequi doluptat et ut
aspelluptat quatias alique plibusandam faceaqui seque volorunto tem eum quam harumen eturis et
estrupt urestia cum et prendes doluptat alici conse sume con estion eos sim veri ommoluptur sant
incid. Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet fugitam
sape volumquamet a nus. Agnatquam quaspel esedis excero il inis voles aut earit alit fugiatem
nis exererum quaecusdam faccusandam fuga. Riberum doloriorem quiatam, optias volorib eratiis
ciendellatur restiae stotati fugiatem nis exererum quaecusdam faccusandam fuga sitios am none rest
volutetur.
Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus et et evenihic to volor reptaquisque solest eat arira doloris
que earum volupta et quos isquo quas re la dolutem is consequ aspicat empossequi doluptat et ut
aspelluptat quatias alique plibusandam faceaqui seque volorunto tem eum quam harumen eturis et
estrupt urestia cum et prendes doluptat alici conse sume con estion eos sim veri ommoluptur sant
incid. Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet fugitam
sape volumquamet a nus. Agnatquam quaspel esedis excero il inis voles aut earit alit fugiatem
nis exererum quaecusdam faccusandam fuga. Riberum doloriorem quiatam, optias volorib eratiis
ciendellatur restiae stotati fugiatem nis exererum quaecusdam faccusandam fuga sitios am none rest
volutetur.
Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus et et evenihic to volor reptaquisque solest eat arira doloris
que earum volupta et quos isquo quas re la dolutem is consequ aspicat empossequi doluptat et ut
aspelluptat quatias alique plibusandam faceaqui seque volorunto tem eum quam harumen eturis et
estrupt urestia cum et prendes doluptat alici conse sume con estion eos sim veri ommoluptur sant
incid. Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet fugitam
sape volumquamet a nus. Agnatquam quaspel esedis excero il inis voles aut earit alit fugiatem
nis exererum quaecusdam faccusandam fuga. Riberum doloriorem quiatam, optias volorib eratiis
ciendellatur restiae stotati fugiatem nis exererum quaecusdam faccusandam fuga sitios am none rest
volutetur.
Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus et et evenihic to volor reptaquisque solest eat arira doloris
que earum volupta et quos isquo quas re la dolutem is consequ aspicat empossequi doluptat et ut
aspelluptat quatias alique plibusandam faceaqui seque volorunto tem eum quam harumen eturis et
estrupt urestia incid.
Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus et et evenihic to volor reptaquisque solest eat arira doloris
que earum volupta et quos isquo quas re la dolutem is consequ aspicat empossequi doluptat et ut
aspelluptat quatias alique plibusandam faceaqui seque volorunto tem eum quam harumen eturis et
estrupt urestia cum et prendes doluptat alici conse sume con estion eos sim veri ommoluptur sant
incid. Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus et et evenihic to volor reptaquisque solest eat arira
doloris que earum volupta et quos isquo quas re la dolutem is consequ aspicat empossequi doluptat et
ut aspelluptat quatias alique plibusandam faceaqui seque volorunto tem eum quam harumen eturis et
estrupt urestia incid.

podatelna@praha3.cz, www.praha3.cz
IČ: 00063517
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.,
Číslo účtu: 27-2000781379/0800
Datová schránka: eqkbt8g
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Městská část Praha 3
Úřad městské části
Odbor technické správy majetku a investic
Technické oddělení
Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3
+420 222 116 111

Hlavičkový papír
Obecný — druhá strana — rozkres
Hlavičkový papír formátu A4 zaměstnance Prahy 3 obsahuje
základní logo Prahy 3 a zápatí v barvě „Praha 3 červená“.
Text se vyplňuje do šablony v textovém editoru. Následně se
tiskne na laserové tiskárně na predtištěný papír. Pokud není
předtištěný papír, používáme černobílou variantu.

×

Nikdy netiskněte barevně na kancelářské
tiskárně.

×

Nikdy netiskněte barevnou variantu
černobíle — používejte černobílou šablonu.

Součástí souborů je černobílá varianta.
⟶ Papír je bílý ofsetový papír o gramáži 80 g/m2.
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Manuál vizuálního stylu — Městská část Praha 3

Merkantilní tiskoviny — základní

1 Z
 ákladní logo — šířka
loga 50 mm

1

2 A
 rial Regular 10/12 b
v barvě 100% černá
3 A
 rial Bold a Arial Regular
8/9,6 b v barvě „Praha 3
červená“

48

4 A
 rial Regular 8 b v barvě
„Praha 3 červená“

Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet fugitam sape
volumquamet a nus. Agnatquam quaspel esedis excero il inis voles aut earit alit fugiatem nis exererum
quaecusdam faccusandam fuga. Riberum doloriorem quiatam, optias volorib eratiis ciendellatur
restiae stotati fugiatem nis exererum quaecusdam faccusandam fuga sitios am none rest volutetur.
Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus et et evenihic to volor reptaquisque solest eat arira doloris
que earum volupta et quos isquo quas re la dolutem is consequ aspicat empossequi doluptat et ut
aspelluptat quatias alique plibusandam faceaqui seque volorunto tem eum quam harumen eturis et
estrupt urestia cum et prendes doluptat alici conse sume con estion eos sim veri ommoluptur sant
incid. Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet fugitam
sape volumquamet a nus. Agnatquam quaspel esedis excero il inis voles aut earit alit fugiatem
nis exererum quaecusdam faccusandam fuga. Riberum doloriorem quiatam, optias volorib eratiis
ciendellatur restiae stotati fugiatem nis exererum quaecusdam faccusandam fuga sitios am none rest
volutetur.

2

Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus et et evenihic to volor reptaquisque solest eat arira doloris
que earum volupta et quos isquo quas re la dolutem is consequ aspicat empossequi doluptat et ut
aspelluptat quatias alique plibusandam faceaqui seque volorunto tem eum quam harumen eturis et
estrupt urestia cum et prendes doluptat alici conse sume con estion eos sim veri ommoluptur sant
incid. Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet fugitam
sape volumquamet a nus. Agnatquam quaspel esedis excero il inis voles aut earit alit fugiatem
nis exererum quaecusdam faccusandam fuga. Riberum doloriorem quiatam, optias volorib eratiis
ciendellatur restiae stotati fugiatem nis exererum quaecusdam faccusandam fuga sitios am none rest
volutetur.
Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus et et evenihic to volor reptaquisque solest eat arira doloris
que earum volupta et quos isquo quas re la dolutem is consequ aspicat empossequi doluptat et ut
aspelluptat quatias alique plibusandam faceaqui seque volorunto tem eum quam harumen eturis et
estrupt urestia cum et prendes doluptat alici conse sume con estion eos sim veri ommoluptur sant
incid. Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet fugitam
sape volumquamet a nus. Agnatquam quaspel esedis excero il inis voles aut earit alit fugiatem
nis exererum quaecusdam faccusandam fuga. Riberum doloriorem quiatam, optias volorib eratiis
ciendellatur restiae stotati fugiatem nis exererum quaecusdam faccusandam fuga sitios am none rest
volutetur.
Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus et et evenihic to volor reptaquisque solest eat arira doloris
que earum volupta et quos isquo quas re la dolutem is consequ aspicat empossequi doluptat et ut
aspelluptat quatias alique plibusandam faceaqui seque volorunto tem eum quam harumen eturis et
estrupt urestia incid.
Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus et et evenihic to volor reptaquisque solest eat arira doloris
que earum volupta et quos isquo quas re la dolutem is consequ aspicat empossequi doluptat et ut
aspelluptat quatias alique plibusandam faceaqui seque volorunto tem eum quam harumen eturis et
estrupt urestia cum et prendes doluptat alici conse sume con estion eos sim veri ommoluptur sant
incid. Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus et et evenihic to volor reptaquisque solest eat arira
doloris que earum volupta et quos isquo quas re la dolutem is consequ aspicat empossequi doluptat et
ut aspelluptat quatias alique plibusandam faceaqui seque volorunto tem eum quam harumen eturis et
estrupt urestia incid.
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3
Městská část Praha 3
Úřad městské části
Odbor technické správy majetku a investic
Technické oddělení
Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3
+420 222 116 111

Tisková zpráva
Normal
Tisková zpráva je ve formátu A4. Obsahuje základní logo
Prahy 3, záhlaví se zápatím v barvě „Praha 3 červená“. Text se
vyplňuje do šablony v textovém editoru. Následně se tiskne
na laserové tiskárně na predtištěný papír nebo exportuje do
elektronického PDF souboru. Pokud není předtištěný papír,
používáme černobílou variantu.

×

Nikdy netiskněte barevně na kancelářské
tiskárně.

×

Nikdy netiskněte barevnou variantu
černobíle — používejte černobílou šablonu.

Součástí souborů je černobílá varianta.
⟶ Papír je bílý ofsetový papír o gramáži 80 g/m2.
⟶ Přesný technický rozkres naleznete na další straně.

Městská část Praha 3
Odbor vnějších vztahů a komunikace
Oddělení komunikace a propagace

Manuál vizuálního stylu — Městská část Praha 3

Merkantilní tiskoviny — základní

tisková zpráva

Mgr. Michaela Luňáčková
vedoucí oddělení

V Praze dne: XX. XX. XXXX

Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume
nimporp orepta
Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume
nimporp orepta et fugitatet fugitam sape volumquamet a nus.
Agnatquam quaspel esedis excero il inis voles aut earit alit
fugiatem nis exererum
Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet fugitam sape
volumquamet a nus. Agnatquam quaspel esedis excero il inis voles aut earit alit fugiatem nis exererum
quaecusdam faccusandam fuga. Riberum doloriorem quiatam, optias volorib eratiis ciendellatur
restiae stotati fugiatem nis exererum quaecusdam faccusandam fuga sitios am none rest volutetur.
„Jsem rád, že Praha dělá vše pro to, aby došlo k znovuoživení budovy Nákladového nádraží Žižkov
a okolního prostoru. Nádraží je kulturní památkou a jako takové by mělo sloužit lidem. O to víc, že
se do budoucna stane centrem nově vznikající čtvrti,“ říká Petr Mrkvička.
Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet fugitam sape
volumquamet a nus. Agnatquam quaspel esedis excero il inis voles aut earit alit fugiatem nis exererum
quaecusdam faccusandam fuga. Riberum doloriorem quiatam, optias volorib eratiis ciendellatur
restiae stotati fugiatem nis exererum quaecusdam faccusandam fuga sitios am none rest volutetur.

První úroveň nadpisu

Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus et et evenihic to volor reptaquisque solest eat arira doloris
que earum volupta et quos isquo quas re la dolutem is consequ aspicat empossequi doluptat et ut
aspelluptat quatias alique plibusandam faceaqui seque volorunto tem eum quam harumen eturis et
estrupt urestia cum et prendes doluptat alici conse sume con estion eos sim veri ommoluptur sant
incid.
Přílohy:
1. Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus
2. Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus

Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3
+420 222 116 702, +420 XXX XXX XXX
prijmeni.jmeno@praha3.cz, www.praha3.cz
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Městská část Praha 3
Odbor vnějších vztahů a komunikace
Oddělení komunikace a propagace
Mgr. Michaela Luňáčková
vedoucí oddělení

Tisková zpráva
Normal — rokres
Tisková zpráva je ve formátu A4. Obsahuje základní logo
Prahy 3, záhlaví se zápatím v barvě „Praha 3 červená“. Text se
vyplňuje do šablony v textovém editoru. Následně se tiskne
na laserové tiskárně na predtištěný papír nebo exportuje do
elektronického PDF souboru. Pokud není předtištěný papír,
používáme černobílou variantu.

×

Nikdy netiskněte barevně na kancelářské
tiskárně.

×

Nikdy netiskněte barevnou variantu
černobíle — používejte černobílou šablonu.

Součástí souborů je černobílá varianta.
⟶ Papír je bílý ofsetový papír o gramáži 80 g/m2.
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 ákladní logo — šířka
loga 50 mm
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Městská část Praha 3
Odbor vnějších vztahů a komunikace
Oddělení komunikace a propagace

2

tisková zpráva

3

Mgr. Michaela Luňáčková
vedoucí oddělení
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Merkantilní tiskoviny — základní

3 A
 rial Regular 16 b
v barvě „Praha 3
červená“
4 A
 rial Regular 16/19,2 b
v barvě 100% černá.
Odsazení za — 1 řádek.

V Praze dne: XX. XX. XXXX

Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume
nimporp orepta
Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume
nimporp orepta et fugitatet fugitam sape volumquamet a nus.
Agnatquam quaspel esedis excero il inis voles aut earit alit
fugiatem nis exererum

4

5

6

„Jsem rád, že Praha dělá vše pro to, aby došlo k znovuoživení budovy Nákladového nádraží Žižkov
a okolního prostoru. Nádraží je kulturní památkou a jako takové by mělo sloužit lidem. O to víc, že
se do budoucna stane centrem nově vznikající čtvrti,“ říká Petr Mrkvička.

7

6 A
 rial Regular 10/12 b
v barvě 100% černá

8 A
 rial Bold 12/14,4 b
v barvě 100% černá
9 A
 rial Bold a Arial Regular
8/9,6 b v barvě „Praha 3
červená“
10 A
 rial Regular 8 b v barvě
„Praha 3 červená“

Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet fugitam sape
volumquamet a nus. Agnatquam quaspel esedis excero il inis voles aut earit alit fugiatem nis exererum
quaecusdam faccusandam fuga. Riberum doloriorem quiatam, optias volorib eratiis ciendellatur
restiae stotati fugiatem nis exererum quaecusdam faccusandam fuga sitios am none rest volutetur.

Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus et et evenihic to volor reptaquisque solest eat arira doloris
que earum volupta et quos isquo quas re la dolutem is consequ aspicat empossequi doluptat et ut
aspelluptat quatias alique plibusandam faceaqui seque volorunto tem eum quam harumen eturis et
estrupt urestia cum et prendes doluptat alici conse sume con estion eos sim veri ommoluptur sant
incid.

5 A
 rial Regular 14/16,8
b v barvě 100% černá.
Odsazení za — 1 řádek.

7 A
 rial Italic 10/12 b
v barvě 100% černá.
Levé odsazení 4 mm.

Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet fugitam sape
volumquamet a nus. Agnatquam quaspel esedis excero il inis voles aut earit alit fugiatem nis exererum
quaecusdam faccusandam fuga. Riberum doloriorem quiatam, optias volorib eratiis ciendellatur
restiae stotati fugiatem nis exererum quaecusdam faccusandam fuga sitios am none rest volutetur.

První úroveň nadpisu

2 A
 rial Bold 10/12 b a Arial
Regular 10/12 b v barvě
„Praha 3 červená“

8

Přílohy:
1. Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus
2. Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus
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Městská část Praha 3
Odbor vnějších vztahů a komunikace
Oddělení komunikace a propagace
Mgr. Michaela Luňáčková
vedoucí oddělení

9

Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3
+420 222 116 702, +420 XXX XXX XXX
prijmeni.jmeno@praha3.cz, www.praha3.cz
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264

Tisková zpráva
Normal— druhá strana
Tisková zpráva je ve formátu A4. Obsahuje základní logo
Prahy 3 a zápatí v barvě „Praha 3 červená“. Text se vyplňuje
do šablony v textovém editoru. Následně se tiskne na
laserové tiskárně na predtištěný papír nebo exportuje do
elektronického PDF souboru. Pokud není předtištěný papír,
používáme černobílou variantu.

×

Nikdy netiskněte barevně na kancelářské
tiskárně.

×

Nikdy netiskněte barevnou variantu
černobíle — používejte černobílou šablonu.

Součástí souborů je černobílá varianta.
⟶ Papír je bílý ofsetový papír o gramáži 80 g/m2.
⟶ Přesný technický rozkres naleznete na další straně.

Manuál vizuálního stylu — Městská část Praha 3

Merkantilní tiskoviny — základní

Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet fugitam sape
volumquamet a nus. Agnatquam quaspel esedis excero il inis voles aut earit alit fugiatem nis exererum
quaecusdam faccusandam fuga. Riberum doloriorem quiatam, optias volorib eratiis ciendellatur
restiae stotati fugiatem nis exererum quaecusdam faccusandam fuga sitios am none rest volutetur.

První úroveň nadpisu

Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus et et evenihic to volor reptaquisque solest eat arira doloris
que earum volupta et quos isquo quas re la dolutem is consequ aspicat empossequi doluptat et ut
aspelluptat quatias alique plibusandam faceaqui seque volorunto tem eum quam harumen eturis et
estrupt urestia cum et prendes doluptat alici conse sume con estion eos sim veri ommoluptur sant
incid. Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet fugitam
sape volumquamet a nus. Agnatquam quaspel esedis excero il inis voles aut earit alit fugiatem
nis exererum quaecusdam faccusandam fuga. Riberum doloriorem quiatam, optias volorib eratiis
ciendellatur restiae stotati fugiatem nis exererum quaecusdam faccusandam fuga sitios am none rest
volutetur.
Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus et et evenihic to volor reptaquisque solest eat arira doloris
que earum volupta et quos isquo quas re la dolutem is consequ aspicat empossequi doluptat et ut
aspelluptat quatias alique plibusandam faceaqui seque volorunto tem eum quam harumen eturis et
estrupt urestia cum et prendes doluptat alici conse sume con estion eos sim veri ommoluptur sant
incid. Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet fugitam
sape volumquamet a nus. Agnatquam quaspel esedis excero il inis voles aut earit alit fugiatem
nis exererum quaecusdam faccusandam fuga. Riberum doloriorem quiatam, optias volorib eratiis
ciendellatur restiae stotati fugiatem nis exererum quaecusdam faccusandam fuga sitios am none rest
volutetur.
Druhá uroveň nadpisu
Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus et et evenihic to volor reptaquisque solest eat arira doloris
que earum volupta et quos isquo quas re la dolutem is consequ aspicat empossequi doluptat et ut
aspelluptat quatias alique plibusandam faceaqui seque volorunto tem eum quam harumen eturis et
estrupt urestia cum et prendes doluptat alici conse sume con estion eos sim veri ommoluptur sant
incid. Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet fugitam
sape volumquamet a nus. Agnatquam quaspel esedis excero il inis voles aut earit alit fugiatem
nis exererum quaecusdam faccusandam fuga. Riberum doloriorem quiatam, optias volorib eratiis
ciendellatur restiae stotati fugiatem nis exererum quaecusdam faccusandam fuga sitios am none rest
volutetur.
Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus et et evenihic to volor reptaquisque solest eat arira doloris
que earum volupta et quos isquo quas re la dolutem is consequ aspicat empossequi doluptat et ut
aspelluptat quatias alique plibusandam faceaqui seque volorunto tem eum quam harumen eturis et
estrupt urestia cum et prendes doluptat alici conse sume con estion eos sim veri ommoluptur sant
incid.

Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3
+420 222 116 702, +420 XXX XXX XXX
prijmeni.jmeno@praha3.cz, www.praha3.cz
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Městská část Praha 3
Odbor vnějších vztahů a komunikace
Oddělení komunikace a propagace
Mgr. Michaela Luňáčková
vedoucí oddělení

Tisková zpráva
Normal — druhá strana — rokres
Tisková zpráva je ve formátu A4. Obsahuje základní logo
Prahy 3 a zápatí v barvě „Praha 3 červená“. Text se vyplňuje
do šablony v textovém editoru. Následně se tiskne na
laserové tiskárně na predtištěný papír nebo exportuje do
elektronického PDF souboru. Pokud není předtištěný papír,
používáme černobílou variantu.

×

Nikdy netiskněte barevně na kancelářské
tiskárně.

×

Nikdy netiskněte barevnou variantu
černobíle — používejte černobílou šablonu.

Součástí souborů je černobílá varianta.
⟶ Papír je bílý ofsetový papír o gramáži 80 g/m2.
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Manuál vizuálního stylu — Městská část Praha 3

Merkantilní tiskoviny — základní

2 A
 rial Regular 10/12 b
v barvě 100% černá
3 A
 rial Bold 12/14,4 b
v barvě 100% černá

48

4 A
 rial Bold 10/12 b
v barvě 100% černá

Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet fugitam sape
volumquamet a nus. Agnatquam quaspel esedis excero il inis voles aut earit alit fugiatem nis exererum
quaecusdam faccusandam fuga. Riberum doloriorem quiatam, optias volorib eratiis ciendellatur
restiae stotati fugiatem nis exererum quaecusdam faccusandam fuga sitios am none rest volutetur.

První úroveň nadpisu

Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus et et evenihic to volor reptaquisque solest eat arira doloris
que earum volupta et quos isquo quas re la dolutem is consequ aspicat empossequi doluptat et ut
aspelluptat quatias alique plibusandam faceaqui seque volorunto tem eum quam harumen eturis et
estrupt urestia cum et prendes doluptat alici conse sume con estion eos sim veri ommoluptur sant
incid. Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet fugitam
sape volumquamet a nus. Agnatquam quaspel esedis excero il inis voles aut earit alit fugiatem
nis exererum quaecusdam faccusandam fuga. Riberum doloriorem quiatam, optias volorib eratiis
ciendellatur restiae stotati fugiatem nis exererum quaecusdam faccusandam fuga sitios am none rest
volutetur.

2

5 A
 rial Bold a Arial Regular
8/9,6 b v barvě „Praha 3
červená“
6 A
 rial Regular 8 b v barvě
„Praha 3 červená“

3

Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus et et evenihic to volor reptaquisque solest eat arira doloris
que earum volupta et quos isquo quas re la dolutem is consequ aspicat empossequi doluptat et ut
aspelluptat quatias alique plibusandam faceaqui seque volorunto tem eum quam harumen eturis et
estrupt urestia cum et prendes doluptat alici conse sume con estion eos sim veri ommoluptur sant
incid. Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet fugitam
sape volumquamet a nus. Agnatquam quaspel esedis excero il inis voles aut earit alit fugiatem
nis exererum quaecusdam faccusandam fuga. Riberum doloriorem quiatam, optias volorib eratiis
ciendellatur restiae stotati fugiatem nis exererum quaecusdam faccusandam fuga sitios am none rest
volutetur.
Druhá uroveň nadpisu
Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus et et evenihic to volor reptaquisque solest eat arira doloris
que earum volupta et quos isquo quas re la dolutem is consequ aspicat empossequi doluptat et ut
aspelluptat quatias alique plibusandam faceaqui seque volorunto tem eum quam harumen eturis et
estrupt urestia cum et prendes doluptat alici conse sume con estion eos sim veri ommoluptur sant
incid. Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet fugitam
sape volumquamet a nus. Agnatquam quaspel esedis excero il inis voles aut earit alit fugiatem
nis exererum quaecusdam faccusandam fuga. Riberum doloriorem quiatam, optias volorib eratiis
ciendellatur restiae stotati fugiatem nis exererum quaecusdam faccusandam fuga sitios am none rest
volutetur.

4

Pos aliquodio ipsamet asped quuntibus et et evenihic to volor reptaquisque solest eat arira doloris
que earum volupta et quos isquo quas re la dolutem is consequ aspicat empossequi doluptat et ut
aspelluptat quatias alique plibusandam faceaqui seque volorunto tem eum quam harumen eturis et
estrupt urestia cum et prendes doluptat alici conse sume con estion eos sim veri ommoluptur sant
incid.

257

283,1

297

Městská část Praha 3
Odbor vnějších vztahů a komunikace
Oddělení komunikace a propagace
Mgr. Michaela Luňáčková
vedoucí oddělení

5

Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3
+420 222 116 702, +420 XXX XXX XXX
prijmeni.jmeno@praha3.cz, www.praha3.cz
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Výbor a komise
Pozvánka
Pozvánka výboru a komise je ve formátu A4. Obsahuje
základní logo Prahy 3, záhlaví se zápatím v barvě „Praha 3
červená“. Text se vyplňuje do šablony v textovém editoru.
Následně se tiskne na laserové tiskárně nebo exportuje do
elektronického PDF souboru. Pokud není předtištěný papír,
používáme černobílou variantu.
Součástí souborů je černobílá varianta.
⟶ Papír je bílý ofsetový papír o gramáži 80 g/m2.
⟶ Přesný technický rozkres naleznete na další straně.

×

Nikdy netiskněte barevně na kancelářské
tiskárně.

×

Nikdy netiskněte barevnou variantu
černobíle — používejte černobílou šablonu.

Manuál vizuálního stylu — Městská část Praha 3

Merkantilní tiskoviny — základní

Městská část Praha 3
Úřad městské části
Výbor / komise XXX

Pozvánka na jednání výboru XXX / komise XXX č. XX
Datum jednání:

XX. XX. XXXX

Místo jednání:

Zasedací místnost č. X,

Začátek jednání:

XX.XX h

Návrh programu:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Bod jednání 1
4. Bod jednání 2
5. Různé

podatelna@praha3.cz, www.praha3.cz
IČ: 00063517
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.,
Číslo účtu: 27-2000781379/0800
Datová schránka: eqkbt8g

7.40.

Městská část Praha 3
Úřad městské části
Výbor / komise XXX
Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3
+420 222 116 111

Výbor a komise
Pozvánka — rozkres
Pozvánka výboru a komise je ve formátu A4. Obsahuje
základní logo Prahy 3, záhlaví se zápatím v barvě „Praha 3
červená“. Text se vyplňuje do šablony v textovém editoru.
Následně se tiskne na laserové tiskárně nebo exportuje do
elektronického PDF souboru. Pokud není předtištěný papír,
používáme černobílou variantu.

×

Nikdy netiskněte barevně na kancelářské
tiskárně.

×

Nikdy netiskněte barevnou variantu
černobíle — používejte černobílou šablonu.

Součástí souborů je černobílá varianta.
⟶ Papír je bílý ofsetový papír o gramáži 80 g/m2.
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Manuál vizuálního stylu — Městská část Praha 3

Merkantilní tiskoviny — základní

Městská část Praha 3
Úřad městské části
Výbor / komise XXX

2

2 A
 rial Bold 10/12 b a Arial
Regular 10/12 b v barvě
„Praha 3 červená“
3 A
 rial Regular 16/19,2 b
v barvě 100% černá

50

Pozvánka na jednání výboru XXX / komise XXX č. XX
Datum jednání:

XX. XX. XXXX

Místo jednání:

Zasedací místnost č. X,

Začátek jednání:

XX.XX h

Návrh programu:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Bod jednání 1
4. Bod jednání 2
5. Různé

3

4 A
 rial Regular a Arial Bold
10/12 b v barvě 100%
černá
5 A
 rial Bold a Arial Regular
8/9,6 b v barvě „Praha 3
červená“

4

257

283,1

297

Městská část Praha 3
5
Úřad městské části
Výbor / komise XXX
Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3
+420 222 116 111

podatelna@praha3.cz, www.praha3.cz
IČ: 00063517
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.,
Číslo účtu: 27-2000781379/0800
Datová schránka: eqkbt8g

7.41.

264

Výbor a komise
Prezenční listina
Prezenční listina výboru a komise je ve formátu A4. Obsahuje
základní logo Prahy 3, záhlaví se zápatím v barvě „Praha 3
červená“. Text se vyplňuje do šablony v textovém editoru.
Následně se tiskne na laserové tiskárně nebo exportuje do
elektronického PDF souboru. Pokud není předtištěný papír,
používáme černobílou variantu.
Součástí souborů je černobílá varianta.
⟶ Papír je bílý ofsetový papír o gramáži 80 g/m2.
⟶ Přesný technický rozkres naleznete na další straně.

×

Nikdy netiskněte barevně na kancelářské
tiskárně.

×

Nikdy netiskněte barevnou variantu
černobíle — používejte černobílou šablonu.

Manuál vizuálního stylu — Městská část Praha 3

Merkantilní tiskoviny — základní

Městská část Praha 3
Úřad městské části
Výbor / komise XXX

Prezenční listina z jednání č. XX ze dne X. X. XXXX
Předseda
Jméno Příjmení

Členové – přítomni
Jméno Příjmení
Jméno Příjmení
Jméno Příjmení
Jméno Příjmení
Jméno Příjmení

Tajemník a zapisovatel
Jméno Příjmení

Hosté
Jméno Příjmení
Jméno Příjmení
Jméno Příjmení
Jméno Příjmení
Jméno Příjmení
Jméno Příjmení
Jméno Příjmení

podatelna@praha3.cz, www.praha3.cz
IČ: 00063517
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.,
Číslo účtu: 27-2000781379/0800
Datová schránka: eqkbt8g

7.42.

Městská část Praha 3
Úřad městské části
Výbor / komise XXX
Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3
+420 222 116 111

Výbor a komise
Prezenční listina
Prezenční listina výboru a komise je ve formátu A4. Obsahuje
základní logo Prahy 3, záhlaví se zápatím v barvě „Praha 3
červená“. Text se vyplňuje do šablony v textovém editoru.
Následně se tiskne na laserové tiskárně nebo exportuje do
elektronického PDF souboru. Pokud není předtištěný papír,
používáme černobílou variantu.

×

Nikdy netiskněte barevně na kancelářské
tiskárně.

×

Nikdy netiskněte barevnou variantu
černobíle — používejte černobílou šablonu.

Součástí souborů je černobílá varianta.
⟶ Papír je bílý ofsetový papír o gramáži 80 g/m2.
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Merkantilní tiskoviny — základní

Městská část Praha 3
Úřad městské části
Výbor / komise XXX

2

2 A
 rial Bold 10/12 b a Arial
Regular 10/12 b v barvě
„Praha 3 červená“
3 A
 rial Regular 16/19,2 b
v barvě 100% černá

50

Prezenční listina z jednání č. XX ze dne X. X. XXXX

3

4 A
 rial Bold a Arial Regular
10/12 b v barvě 100%
černá. Výška buňky je
8 mm. Tah 1 b.
5 A
 rial Bold a Arial Regular
8/9,6 b v barvě „Praha 3
červená“

Předseda
Jméno Příjmení

4

Členové – přítomni
Jméno Příjmení
Jméno Příjmení
Jméno Příjmení
Jméno Příjmení
Jméno Příjmení

Tajemník a zapisovatel
Jméno Příjmení

Hosté
Jméno Příjmení
Jméno Příjmení
Jméno Příjmení
Jméno Příjmení
Jméno Příjmení
Jméno Příjmení
Jméno Příjmení
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283,1

297

Městská část Praha 3
5
Úřad městské části
Výbor / komise XXX
Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3
+420 222 116 111

podatelna@praha3.cz, www.praha3.cz
IČ: 00063517
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.,
Číslo účtu: 27-2000781379/0800
Datová schránka: eqkbt8g
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Výbor a komise
Zápis
Zápis výboru a komise je ve formátu A4. Obsahuje základní
logo Prahy 3, záhlaví se zápatím v barvě „Praha 3 červená“.
Text se vyplňuje do šablony v textovém editoru. Následně se
tiskne na laserové tiskárně nebo exportuje do elektronického
PDF souboru. Pokud není předtištěný papír, používáme
černobílou variantu.

×

Nikdy netiskněte barevně na kancelářské
tiskárně.

×

Nikdy netiskněte barevnou variantu
černobíle — používejte černobílou šablonu.

Součástí souborů je černobílá varianta.
⟶ Papír je bílý ofsetový papír o gramáži 80 g/m2.
⟶ Přesný technický rozkres naleznete na další straně.

Manuál vizuálního stylu — Městská část Praha 3

Merkantilní tiskoviny — základní

Městská část Praha 3
Úřad městské části
Výbor / komise XXX

Zápis z jednání výboru XXX / komise XXX č. XX
Datum jednání:

XX. XX. XXXX

Místo jednání:

Zasedací místnost č. X

Začátek jednání:

XX.XX h

Konec jednání:

XX.XX h

Jednání řídil:

Jméno Příjmení

Počet přítomných členů:

X, komise je/není usnášeníschopná

Přítomní (podle prezentační listiny):

Jméno Příjmení,
Jméno Příjmení,
Jméno Příjmení,
Jméno Příjmení,
Jméno Příjmení,
Jméno Příjmení.

Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu, nepodléhá zveřejnění umožňující dálkový
přístup.

Přítomní hosté:

Jméno Příjmení,
Jméno Příjmení,
Jméno Příjmení,
Jméno Příjmení,
Jméno Příjmení,
Jméno Příjmení.

Počet stran:

X

Tajemník:

Jméno Příjmení

Ověřovatel zápisu:

Jméno Příjmení

Městská část Praha 3
Úřad městské části
Výbor / komise XXX
Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3
+420 222 116 111

podatelna@praha3.cz, www.praha3.cz
IČ: 00063517
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.,
Číslo účtu: 27-2000781379/0800
Datová schránka: eqkbt8g
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7.44.

Omluveni:

Výbor a komise
Zápis — rozkres
Zápis výboru a komise je ve formátu A4. Obsahuje základní
logo Prahy 3, záhlaví se zápatím v barvě „Praha 3 červená“.
Text se vyplňuje do šablony v textovém editoru. Následně se
tiskne na laserové tiskárně nebo exportuje do elektronického
PDF souboru. Pokud není předtištěný papír, používáme
černobílou variantu.

×

Nikdy netiskněte barevně na kancelářské
tiskárně.

×

Nikdy netiskněte barevnou variantu
černobíle — používejte černobílou šablonu.

Součástí souborů je černobílá varianta.
⟶ Papír je bílý ofsetový papír o gramáži 80 g/m2.
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Merkantilní tiskoviny — základní

Městská část Praha 3
Úřad městské části
Výbor / komise XXX

2

2 A
 rial Bold 10/12 b a Arial
Regular 10/12 b v barvě
„Praha 3 červená“
3 A
 rial Regular 16/19,2 b
v barvě 100% černá

50

Zápis z jednání výboru XXX / komise XXX č. XX
Datum jednání:

XX. XX. XXXX

Místo jednání:

Zasedací místnost č. X

Začátek jednání:

XX.XX h

Konec jednání:

XX.XX h

Jednání řídil:

Jméno Příjmení

Počet přítomných členů:

X, komise je/není usnášeníschopná

Přítomní (podle prezentační listiny):

Jméno Příjmení,
Jméno Příjmení,
Jméno Příjmení,
Jméno Příjmení,
Jméno Příjmení,
Jméno Příjmení.

4 A
 rial Regular a Arial Bold
10/12 b v barvě 100%
černá

3

5 A
 rial Bold a Arial Regular
8/9,6 b v barvě „Praha 3
červená“
6 A
 rial Regular 8 b v barvě
„Praha 3 červená“

4

Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu, nepodléhá zveřejnění umožňující dálkový
přístup.
Omluveni:
Přítomní hosté:

Jméno Příjmení,
Jméno Příjmení,
Jméno Příjmení,
Jméno Příjmení,
Jméno Příjmení,
Jméno Příjmení.

Počet stran:

X

Tajemník:

Jméno Příjmení

Ověřovatel zápisu:

Jméno Příjmení
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Městská část Praha 3
5
Úřad městské části
Výbor / komise XXX
Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3
+420 222 116 111

podatelna@praha3.cz, www.praha3.cz
IČ: 00063517
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.,
Číslo účtu: 27-2000781379/0800
Datová schránka: eqkbt8g
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Výbor a komise
Zápis — druhá strana
Zápis výboru a komise je ve formátu A4. Obsahuje základní
logo Prahy 3, záhlaví se zápatím v barvě „Praha 3 červená“.
Text se vyplňuje do šablony v textovém editoru. Následně se
tiskne na laserové tiskárně nebo exportuje do elektronického
PDF souboru. Pokud není předtištěný papír, používáme
černobílou variantu.

×

Nikdy netiskněte barevně na kancelářské
tiskárně.

×

Nikdy netiskněte barevnou variantu
černobíle — používejte černobílou šablonu.

Součástí souborů je černobílá varianta.
⟶ Papír je bílý ofsetový papír o gramáži 80 g/m2.
⟶ Přesný technický rozkres naleznete na další straně.
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Merkantilní tiskoviny — základní

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Schválení programu
Bod jednání 1
Bod jednání 2
Různé

Hlasování: X pro, X proti, 0 zdržel se – schváleno

1. Bod jednání 1
Text jednacího bodu Text jednacího bodu Text jednacího bodu Text jednacího bodu Text jednacího
bodu Text jednacího bodu Text jednacího bodu
Usnesení
Text usnesení Text usnesení Text usnesení Text usnesení Text usnesení Text usnesení Text usnesení
Text usnesení Text usnesení Text usnesení
Hlasování: X pro, X proti, 0 zdržel se – schváleno

2. Bod jednání 2
Text jednacího bodu Text jednacího bodu Text jednacího bodu Text jednacího bodu Text jednacího
bodu Text jednacího bodu Text jednacího bodu
Usnesení
Text usnesení Text usnesení Text usnesení Text usnesení Text usnesení Text usnesení Text usnesení
Text usnesení Text usnesení Text usnesení
Hlasování: X pro, X proti, 0 zdržel se – schváleno

Jméno Příjmení tajemník komise

Ověřil

Jméno Příjmení ověřovatel

Schválil

Jméno Příjmení předseda komise

Městská část Praha 3
Úřad městské části
Výbor / komise XXX
Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3
+420 222 116 111

podatelna@praha3.cz, www.praha3.cz
IČ: 00063517
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.,
Číslo účtu: 27-2000781379/0800
Datová schránka: eqkbt8g
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Zapsal

Výbor a komise
Zápis — druhá strana — rozkres
Zápis výboru a komise je ve formátu A4. Obsahuje základní
logo Prahy 3, záhlaví se zápatím v barvě „Praha 3 červená“.
Text se vyplňuje do šablony v textovém editoru. Následně se
tiskne na laserové tiskárně nebo exportuje do elektronického
PDF souboru. Pokud není předtištěný papír, používáme
černobílou variantu.

×

Nikdy netiskněte barevně na kancelářské
tiskárně.

×

Nikdy netiskněte barevnou variantu
černobíle — používejte černobílou šablonu.

Součástí souborů je černobílá varianta.
⟶ Papír je bílý ofsetový papír o gramáži 80 g/m2.
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Merkantilní tiskoviny — základní

2 A
 rial Bold 12/14,4 b
a Arial Regular 10/12 b
v barvě 100% černá.
Odsazení za — 1 řádek.
3 A
 rial Regular a Arial Bold
10/12 b v barvě 100%
černá
50

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

4 A
 rial Bold a Arial Regular
10/12 b v barvě 100%
černá. Výška buňky je
12 mm. Tah 1 b.

2

Zahájení
Schválení programu
Bod jednání 1
Bod jednání 2
Různé

5 A
 rial Bold a Arial Regular
8/9,6 b v barvě „Praha 3
červená“
3

Hlasování: X pro, X proti, 0 zdržel se – schváleno

6 A
 rial Regular 8 b v barvě
„Praha 3 červená“

1. Bod jednání 1
Text jednacího bodu Text jednacího bodu Text jednacího bodu Text jednacího bodu Text jednacího
bodu Text jednacího bodu Text jednacího bodu
Usnesení
Text usnesení Text usnesení Text usnesení Text usnesení Text usnesení Text usnesení Text usnesení
Text usnesení Text usnesení Text usnesení
Hlasování: X pro, X proti, 0 zdržel se – schváleno

2. Bod jednání 2
Text jednacího bodu Text jednacího bodu Text jednacího bodu Text jednacího bodu Text jednacího
bodu Text jednacího bodu Text jednacího bodu
Usnesení
Text usnesení Text usnesení Text usnesení Text usnesení Text usnesení Text usnesení Text usnesení
Text usnesení Text usnesení Text usnesení
Hlasování: X pro, X proti, 0 zdržel se – schváleno

4

Zapsal

Jméno Příjmení tajemník komise

Ověřil

Jméno Příjmení ověřovatel

Schválil

Jméno Příjmení předseda komise

257

283,1

297

Městská část Praha 3
5
Úřad městské části
Výbor / komise XXX
Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3
+420 222 116 111

podatelna@praha3.cz, www.praha3.cz
IČ: 00063517
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.,
Číslo účtu: 27-2000781379/0800
Datová schránka: eqkbt8g

2/2

6
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264

Hlavičkový papír
Univerzální
Univerzální hlavičkový papír formátu A4 pro zaměstnance
Prahy 3 obsahuje základní logo Prahy 3, záhlaví se zápatím
v barvě „Praha 3 červená“. Text se vyplňuje do šablony
v textovém editoru. Následně se tiskne na laserové tiskárně.
Pokud není předtištěný papír, používáme černobílou variantu.

×

Nikdy netiskněte barevně na kancelářské
tiskárně.

×

Nikdy netiskněte barevnou variantu
černobíle — používejte černobílou šablonu.

Součástí souborů je černobílá varianta.
⟶ Papír je bílý ofsetový papír o gramáži 80 g/m2.
⟶ Přesný technický rozkres naleznete na další straně.
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Merkantilní tiskoviny — základní

Městská část Praha 3
Úřad městské části
Odbor technické správy majetku a investic
Technické oddělení

Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet fugitam sape
volumquamet a nus. Agnatquam quaspel esedis excero il inis voles aut earit eaquat. Bis rem ad esto
blaut veliquidebit exerferitati dolorat. Cid quiberum que naturem alit fugiatem nis exererum quaecusdam
faccusandam fuga. Riberum doloriorem quiatam, optias volorib eratiis ciendellatur restiae stotati fugiatem
nis exererum quaecusdam faccusandam fuga sitios am none rest volutetur. Velia voluptam fugianda
qui ut exceremo odi opta que rehent, occab in pa voloreh endaestesci doles sequi doluptassunt que
demporem dolupitias apis conse et, od mil enti to eatate im que sequaeruptum soluptas rest peliquatur,
volenim intectis idit quam doluptatus ducipsusciis invent harumquo delliqui blabore, omnit auta sed
qui niendit lita consequibus alitate mquaectem fuga. Um rem ellaborio quia sus est apedita volorepro
tempos destota simaximusam et quodio que ium nes nistrumquid maio maiori optatqu atendignatem nis
escium volo totat autaque ex ea pore eum cum ime eatio beatur, comnis elignia ssedit im et ipid quo il
iusae. Solut et exerum qui verferitem rem que ped quatem.
Pa cume nonsequatiat alignamus sit ea venditatis porepra tiberionecus volectat facero dolenest, sam
cone et que voles voluptaque quo imet que velliqu atibus et eosape repe voles suntium laccus dent
officiu mquiaep reicium quisim dolor repedistem dit ium et aut fugit ipicat dolut eost que ne ipsus
remporum hitaturio cumquam eossime verum rem cum, quiamus asincime volupita poresequi soluptate
ant omnihitem et is quisquia est eum labor soloribusae. Ut harum iliciae non reptat. Volest maiossu
ntiunto ilit a volupid que nimin rem faces quam, utem dolorest ligendigenda vendes ad maximaximint
lam repernam quossit atemolores dolorrum nusto cuptatem quis dolorem ime es magniendus es ant
volupta tiistia pa volorit utecera solorepratis nulliquosto imagnate delecta quae erorrum ullabor sum
ullibus ipsam aut aciendae. Et faccusam quatis as eaquae. Xeri dero blandistio idit accatat emporempe
et vendunt. Otaecatur alitatus vollupit, omnimusam volestis dolupta dereic tem nitaspi squatem
reperibus dolecaeperro quae et eum fuga. Odit maionseque es doluptat et harisit atempor aliant, sit,
sunt volorereium qui animinctur, cullores audam quostiu mquostium quatius et quat doluptatia volorate
ommoditios nuscim net quibust, cus, eosa eic tem velibus rero vel id modi anditat quos qui venimil
loremperum nonsenisti quis ant voloreiciat.Sum volor ati dolorest, torrovitati ommos esto qui andandae.
Onecte reiciatio expla explis.
Volest maiossu ntiunto ilit a volupid que nimin rem faces quam, utem dolorest ligendigenda vendes ad
maximaximint lam repernam quossit atemolores dolorrum nusto. Volest maiossu ntiunto ilit a volupid
que nimin rem faces quam, utem dolorest ligendigenda vendes ad maximaximint lam repernam quossit
atemolores dolorrum nusto cuptatem quis dolorem ime es magniendus es ant volupta tiistia pa volorit
utecera solorepratis nulliquosto imagnate delecta quae erorrum ullabor sum ullibus ipsam aut aciendae.
Et faccusam quatis as eaquae. Xeri dero blandistio idit accatat emporempe et vendunt.
Otaecatur alitatus vollupit, omnimusam volestis dolupta dereic tem nitaspi squatem reperibus dolecaeperro
quae et eum fuga. Odit maionseque es doluptat et harisit atempor aliant, sit, sunt volorereium qui
animinctur, cullores audam quostiu mquostium quatius et quat doluptatia volorate ommoditios nuscim
net quibust, cus, eosa eic tem velibus rero vel id modi anditat quos qui venimil loremperum nonsenisti
quis ant voloreiciat.Sum volor ati dolorest, torrovitati ommos esto qui andandae. Onecte reiciatio expla
explis. Volest maiossu ntiunto ilit a volupid que nimin rem faces quam, utem dolorest ligendigenda
vendes ad maximaximint lam repernam quossit atemolores dolorrum nusto.

podatelna@praha3.cz, www.praha3.cz
IČ: 00063517
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.,
Číslo účtu: 27-2000781379/0800
Datová schránka: eqkbt8g
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Městská část Praha 3
Úřad městské části
Odbor technické správy majetku a investic
Technické oddělení
Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3
+420 222 116 111

Hlavičkový papír
Univerzální — rokres
Univerzální hlavičkový papír formátu A4 pro zaměstnance
Prahy 3 obsahuje základní logo Prahy 3, záhlaví se zápatím
v barvě „Praha 3 červená“. Text se vyplňuje do šablony
v textovém editoru. Následně se tiskne na laserové tiskárně.
Pokud není předtištěný papír, používáme černobílou variantu.

×

Nikdy netiskněte barevně na kancelářské
tiskárně.

×

Nikdy netiskněte barevnou variantu
černobíle — používejte černobílou šablonu.

Součástí souborů je černobílá varianta.
⟶ Papír je bílý ofsetový papír o gramáži 80 g/m2.
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Merkantilní tiskoviny — základní

1 Z
 ákladní logo — šířka
loga 50 mm

1

Městská část Praha 3
2
Úřad městské části
Odbor technické správy majetku a investic
Technické oddělení

2 A
 rial Bold 10/12 b a Arial
Regular 10/12 b v barvě
„Praha 3 červená“
3 A
 rial Regular 10/12 b
v barvě 100% černá

50

Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet fugitam sape
volumquamet a nus. Agnatquam quaspel esedis excero il inis voles aut earit eaquat. Bis rem ad esto
blaut veliquidebit exerferitati dolorat. Cid quiberum que naturem alit fugiatem nis exererum quaecusdam
faccusandam fuga. Riberum doloriorem quiatam, optias volorib eratiis ciendellatur restiae stotati fugiatem
nis exererum quaecusdam faccusandam fuga sitios am none rest volutetur. Velia voluptam fugianda
qui ut exceremo odi opta que rehent, occab in pa voloreh endaestesci doles sequi doluptassunt que
demporem dolupitias apis conse et, od mil enti to eatate im que sequaeruptum soluptas rest peliquatur,
volenim intectis idit quam doluptatus ducipsusciis invent harumquo delliqui blabore, omnit auta sed
qui niendit lita consequibus alitate mquaectem fuga. Um rem ellaborio quia sus est apedita volorepro
tempos destota simaximusam et quodio que ium nes nistrumquid maio maiori optatqu atendignatem nis
escium volo totat autaque ex ea pore eum cum ime eatio beatur, comnis elignia ssedit im et ipid quo il
iusae. Solut et exerum qui verferitem rem que ped quatem.

3

4 A
 rial Bold a Arial Regular
8/9,6 b v barvě „Praha 3
červená“
5 A
 rial Regular 8 b v barvě
„Praha 3 červená“

Pa cume nonsequatiat alignamus sit ea venditatis porepra tiberionecus volectat facero dolenest, sam
cone et que voles voluptaque quo imet que velliqu atibus et eosape repe voles suntium laccus dent
officiu mquiaep reicium quisim dolor repedistem dit ium et aut fugit ipicat dolut eost que ne ipsus
remporum hitaturio cumquam eossime verum rem cum, quiamus asincime volupita poresequi soluptate
ant omnihitem et is quisquia est eum labor soloribusae. Ut harum iliciae non reptat. Volest maiossu
ntiunto ilit a volupid que nimin rem faces quam, utem dolorest ligendigenda vendes ad maximaximint
lam repernam quossit atemolores dolorrum nusto cuptatem quis dolorem ime es magniendus es ant
volupta tiistia pa volorit utecera solorepratis nulliquosto imagnate delecta quae erorrum ullabor sum
ullibus ipsam aut aciendae. Et faccusam quatis as eaquae. Xeri dero blandistio idit accatat emporempe
et vendunt. Otaecatur alitatus vollupit, omnimusam volestis dolupta dereic tem nitaspi squatem
reperibus dolecaeperro quae et eum fuga. Odit maionseque es doluptat et harisit atempor aliant, sit,
sunt volorereium qui animinctur, cullores audam quostiu mquostium quatius et quat doluptatia volorate
ommoditios nuscim net quibust, cus, eosa eic tem velibus rero vel id modi anditat quos qui venimil
loremperum nonsenisti quis ant voloreiciat.Sum volor ati dolorest, torrovitati ommos esto qui andandae.
Onecte reiciatio expla explis.
Volest maiossu ntiunto ilit a volupid que nimin rem faces quam, utem dolorest ligendigenda vendes ad
maximaximint lam repernam quossit atemolores dolorrum nusto. Volest maiossu ntiunto ilit a volupid
que nimin rem faces quam, utem dolorest ligendigenda vendes ad maximaximint lam repernam quossit
atemolores dolorrum nusto cuptatem quis dolorem ime es magniendus es ant volupta tiistia pa volorit
utecera solorepratis nulliquosto imagnate delecta quae erorrum ullabor sum ullibus ipsam aut aciendae.
Et faccusam quatis as eaquae. Xeri dero blandistio idit accatat emporempe et vendunt.
Otaecatur alitatus vollupit, omnimusam volestis dolupta dereic tem nitaspi squatem reperibus dolecaeperro
quae et eum fuga. Odit maionseque es doluptat et harisit atempor aliant, sit, sunt volorereium qui
animinctur, cullores audam quostiu mquostium quatius et quat doluptatia volorate ommoditios nuscim
net quibust, cus, eosa eic tem velibus rero vel id modi anditat quos qui venimil loremperum nonsenisti
quis ant voloreiciat.Sum volor ati dolorest, torrovitati ommos esto qui andandae. Onecte reiciatio expla
explis. Volest maiossu ntiunto ilit a volupid que nimin rem faces quam, utem dolorest ligendigenda
vendes ad maximaximint lam repernam quossit atemolores dolorrum nusto.
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283,1

4
Městská část Praha 3
Úřad městské části
Odbor technické správy majetku a investic
Technické oddělení
Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3
+420 222 116 111

Hlavičkový papír
Univerzální — druhá strana
Univerzální hlavičkový papír formátu A4 pro zaměstnance
Prahy 3 obsahuje základní logo Prahy 3 a zápatí v barvě
„Praha 3 červená“. Text se vyplňuje do šablony v textovém
editoru. Následně se tiskne na laserové tiskárně. Pokud není
předtištěný papír, používáme černobílou variantu.

×

Nikdy netiskněte barevně na kancelářské
tiskárně.

×

Nikdy netiskněte barevnou variantu
černobíle — používejte černobílou šablonu.

Součástí souborů je černobílá varianta.
⟶ Papír je bílý ofsetový papír o gramáži 80 g/m2.
⟶ Přesný technický rozkres naleznete na další straně.
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Merkantilní tiskoviny — základní

Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet fugitam sape
volumquamet a nus. Agnatquam quaspel esedis excero il inis voles aut earit eaquat. Bis rem ad esto
blaut veliquidebit exerferitati dolorat. Cid quiberum que naturem alit fugiatem nis exererum quaecusdam
faccusandam fuga. Riberum doloriorem quiatam, optias volorib eratiis ciendellatur restiae stotati fugiatem
nis exererum quaecusdam faccusandam fuga sitios am none rest volutetur. Velia voluptam fugianda
qui ut exceremo odi opta que rehent, occab in pa voloreh endaestesci doles sequi doluptassunt que
demporem dolupitias apis conse et, od mil enti to eatate im que sequaeruptum soluptas rest peliquatur,
volenim intectis idit quam doluptatus ducipsusciis invent harumquo delliqui blabore, omnit auta sed
qui niendit lita consequibus alitate mquaectem fuga. Um rem ellaborio quia sus est apedita volorepro
tempos destota simaximusam et quodio que ium nes nistrumquid maio maiori optatqu atendignatem nis
escium volo totat autaque ex ea pore eum cum ime eatio beatur, comnis elignia ssedit im et ipid quo il
iusae. Solut et exerum qui verferitem rem que ped quatem.
Pa cume nonsequatiat alignamus sit ea venditatis porepra tiberionecus volectat facero dolenest, sam
cone et que voles voluptaque quo imet que velliqu atibus et eosape repe voles suntium laccus dent
officiu mquiaep reicium quisim dolor repedistem dit ium et aut fugit ipicat dolut eost que ne ipsus
remporum hitaturio cumquam eossime verum rem cum, quiamus asincime volupita poresequi soluptate
ant omnihitem et is quisquia est eum labor soloribusae. Ut harum iliciae non reptat. Volest maiossu
ntiunto ilit a volupid que nimin rem faces quam, utem dolorest ligendigenda vendes ad maximaximint
lam repernam quossit atemolores dolorrum nusto cuptatem quis dolorem ime es magniendus es ant
volupta tiistia pa volorit utecera solorepratis nulliquosto imagnate delecta quae erorrum ullabor sum
ullibus ipsam aut aciendae. Et faccusam quatis as eaquae. Xeri dero blandistio idit accatat emporempe
et vendunt. Otaecatur alitatus vollupit, omnimusam volestis dolupta dereic tem nitaspi squatem
reperibus dolecaeperro quae et eum fuga. Odit maionseque es doluptat et harisit atempor aliant, sit,
sunt volorereium qui animinctur, cullores audam quostiu mquostium quatius et quat doluptatia volorate
ommoditios nuscim net quibust, cus, eosa eic tem velibus rero vel id modi anditat quos qui venimil
loremperum nonsenisti quis ant voloreiciat.Sum volor ati dolorest, torrovitati ommos esto qui andandae.
Onecte reiciatio expla explis.
Volest maiossu ntiunto ilit a volupid que nimin rem faces quam, utem dolorest ligendigenda vendes ad
maximaximint lam repernam quossit atemolores dolorrum nusto. Volest maiossu ntiunto ilit a volupid
que nimin rem faces quam, utem dolorest ligendigenda vendes ad maximaximint lam repernam quossit
atemolores dolorrum nusto cuptatem quis dolorem ime es magniendus es ant volupta tiistia pa volorit
utecera solorepratis nulliquosto imagnate delecta quae erorrum ullabor sum ullibus ipsam aut aciendae.
Et faccusam quatis as eaquae. Xeri dero blandistio idit accatat emporempe et vendunt.
Otaecatur alitatus vollupit, omnimusam volestis dolupta dereic tem nitaspi squatem reperibus dolecaeperro
quae et eum fuga. Odit maionseque es doluptat et harisit atempor aliant, sit, sunt volorereium qui
animinctur, cullores audam quostiu mquostium quatius et quat doluptatia volorate ommoditios nuscim
net quibust, cus, eosa eic tem velibus rero vel id modi anditat quos qui venimil loremperum nonsenisti
quis ant voloreiciat.Sum volor ati dolorest, torrovitati ommos esto qui andandae. Onecte reiciatio expla
explis. Volest maiossu ntiunto ilit a volupid que nimin rem faces quam, utem dolorest ligendigenda
vendes ad maximaximint lam repernam quossit atemolores dolorrum nusto.
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Úřad městské části
Odbor technické správy majetku a investic
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Hlavičkový papír
Univerzální — druhá strana — rokres
Univerzální hlavičkový papír formátu A4 pro zaměstnance
Prahy 3 obsahuje základní logo Prahy 3 a zápatí v barvě
„Praha 3 červená“. Text se vyplňuje do šablony v textovém
editoru. Následně se tiskne na laserové tiskárně. Pokud není
předtištěný papír, používáme černobílou variantu.

×

Nikdy netiskněte barevně na kancelářské
tiskárně.

×

Nikdy netiskněte barevnou variantu
černobíle — používejte černobílou šablonu.

Součástí souborů je černobílá varianta.
⟶ Papír je bílý ofsetový papír o gramáži 80 g/m2.
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Merkantilní tiskoviny — základní

1 Z
 ákladní logo — šířka
loga 50 mm

1

2 A
 rial Regular 10/12 b
v barvě 100% černá
3 A
 rial Bold a Arial Regular
8/9,6 b v barvě „Praha 3
červená“

50

Imaximolore il im ra eum quunt quidit, tempe pe poriorrume nimporp orepta et fugitatet fugitam sape
volumquamet a nus. Agnatquam quaspel esedis excero il inis voles aut earit eaquat. Bis rem ad esto
blaut veliquidebit exerferitati dolorat. Cid quiberum que naturem alit fugiatem nis exererum quaecusdam
faccusandam fuga. Riberum doloriorem quiatam, optias volorib eratiis ciendellatur restiae stotati fugiatem
nis exererum quaecusdam faccusandam fuga sitios am none rest volutetur. Velia voluptam fugianda
qui ut exceremo odi opta que rehent, occab in pa voloreh endaestesci doles sequi doluptassunt que
demporem dolupitias apis conse et, od mil enti to eatate im que sequaeruptum soluptas rest peliquatur,
volenim intectis idit quam doluptatus ducipsusciis invent harumquo delliqui blabore, omnit auta sed
qui niendit lita consequibus alitate mquaectem fuga. Um rem ellaborio quia sus est apedita volorepro
tempos destota simaximusam et quodio que ium nes nistrumquid maio maiori optatqu atendignatem nis
escium volo totat autaque ex ea pore eum cum ime eatio beatur, comnis elignia ssedit im et ipid quo il
iusae. Solut et exerum qui verferitem rem que ped quatem.

4 A
 rial Regular 8 b v barvě
„Praha 3 červená“
2

Pa cume nonsequatiat alignamus sit ea venditatis porepra tiberionecus volectat facero dolenest, sam
cone et que voles voluptaque quo imet que velliqu atibus et eosape repe voles suntium laccus dent
officiu mquiaep reicium quisim dolor repedistem dit ium et aut fugit ipicat dolut eost que ne ipsus
remporum hitaturio cumquam eossime verum rem cum, quiamus asincime volupita poresequi soluptate
ant omnihitem et is quisquia est eum labor soloribusae. Ut harum iliciae non reptat. Volest maiossu
ntiunto ilit a volupid que nimin rem faces quam, utem dolorest ligendigenda vendes ad maximaximint
lam repernam quossit atemolores dolorrum nusto cuptatem quis dolorem ime es magniendus es ant
volupta tiistia pa volorit utecera solorepratis nulliquosto imagnate delecta quae erorrum ullabor sum
ullibus ipsam aut aciendae. Et faccusam quatis as eaquae. Xeri dero blandistio idit accatat emporempe
et vendunt. Otaecatur alitatus vollupit, omnimusam volestis dolupta dereic tem nitaspi squatem
reperibus dolecaeperro quae et eum fuga. Odit maionseque es doluptat et harisit atempor aliant, sit,
sunt volorereium qui animinctur, cullores audam quostiu mquostium quatius et quat doluptatia volorate
ommoditios nuscim net quibust, cus, eosa eic tem velibus rero vel id modi anditat quos qui venimil
loremperum nonsenisti quis ant voloreiciat.Sum volor ati dolorest, torrovitati ommos esto qui andandae.
Onecte reiciatio expla explis.
Volest maiossu ntiunto ilit a volupid que nimin rem faces quam, utem dolorest ligendigenda vendes ad
maximaximint lam repernam quossit atemolores dolorrum nusto. Volest maiossu ntiunto ilit a volupid
que nimin rem faces quam, utem dolorest ligendigenda vendes ad maximaximint lam repernam quossit
atemolores dolorrum nusto cuptatem quis dolorem ime es magniendus es ant volupta tiistia pa volorit
utecera solorepratis nulliquosto imagnate delecta quae erorrum ullabor sum ullibus ipsam aut aciendae.
Et faccusam quatis as eaquae. Xeri dero blandistio idit accatat emporempe et vendunt.
Otaecatur alitatus vollupit, omnimusam volestis dolupta dereic tem nitaspi squatem reperibus dolecaeperro
quae et eum fuga. Odit maionseque es doluptat et harisit atempor aliant, sit, sunt volorereium qui
animinctur, cullores audam quostiu mquostium quatius et quat doluptatia volorate ommoditios nuscim
net quibust, cus, eosa eic tem velibus rero vel id modi anditat quos qui venimil loremperum nonsenisti
quis ant voloreiciat.Sum volor ati dolorest, torrovitati ommos esto qui andandae. Onecte reiciatio expla
explis. Volest maiossu ntiunto ilit a volupid que nimin rem faces quam, utem dolorest ligendigenda
vendes ad maximaximint lam repernam quossit atemolores dolorrum nusto.
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Městská část Praha 3
Úřad městské části
Odbor technické správy majetku a investic
Technické oddělení
Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3
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Merkantilní
tiskoviny —
ostatní

Merkantilní tiskoviny — ostatní
Manuál vizuálního stylu — Městská část Praha 3

Identifikační karta
Zastupitel + rozkres
Karta zastupitele je ve formátu 85 × 54 mm. Přední strana
obsahuje základní logo Prahy 3, záhlaví v barvě „Praha 3
červená“ a povinné identifikační údaje, včetně průkazové
fotografie o rozměru 25 × 32,2 mm. Zadní strana obsahuje
symbol Prahy 3 v barvě „Praha 3 červená“.
Karta se tiskne oboustranně na dodanou plastovou čipovou
kartu.

Městská část Praha 3
zastupitelstvo městské části

Jméno Příjmení
zastupitel

FOTO

0 3

Číslo karty

Platí pro období

XXXXXXXXXX

XXXX—XXXX

32,5

3

Městská část Praha 3
zastupitelstvo městské části

1

Jméno Příjmení
zastupitel

85

22,5

62,5

2

3

6

4

Číslo karty

5

XXXXXXXXXX

Platí pro období

XXXX—XXXX

1 Základní logo — šířka loga 30 mm
2 V
 egan Bold a Vegan regular 8,6/9,6 b „Praha 3
červená“
3 Vegan Bold a Vegan regular 8,6/7 b v barvě 100% černá
4 Barevná fotografie 25 × 32,2 mm
5 V
 egan Bold 6 b v barvě „Praha 3 tmavá šedá“ a Vegan
Regular 8/7 b v barvě 100% černá
6 Šířka symbolu s ochrannou zónou je 40 mm

8.2.

FOTO

51
54

58,5
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Identifikační karta
Zaměstnanec + rozkres
Karta zaměstnance je ve formátu 85 × 54 mm. Přední strana
obsahuje základní logo Prahy 3, záhlaví v barvě „Praha 3
červená“ a povinné identifikační údaje, včetně průkazové
fotografie o rozměru 25 × 32,2 mm. Zadní strana obsahuje
oprávnění zaměstnanců.
Karta se tiskne oboustranně na dodanou plastovou čipovou
kartu.

Městská část Praha 3
tento průkaz zaměstnance vydal
Úřad městské části

Držitel tohoto průkazu je oprávněn
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

Jméno Příjmení

Ing. arch. Helena Herrndorff Němcová
Odbor

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX

FOTO

Funkce

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Vydal
(razítko, podpis)

0 3

Datum vydání

Číslo karty

XX. XX. XXXX

XXXXXXXXXX

32,5

3

1

85
82

58,5

Městská část Praha 3
tento průkaz zaměstnance vydal
Úřad městské části

2

Jméno Příjmení

Ing. arch. Helena Herrndorff Němcová

0 3
3

4

3

85

Držitel tohoto průkazu je oprávněn
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
7

Odbor

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX

FOTO

Funkce

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
6

Datum vydání

5

XX. XX. XXXX

Číslo karty

XXXXXXXXXX
54
1 Základní logo — šířka loga 30 mm
2 Vegan Bold a Vegan regular 8,6/9,6 b „Praha 3 červená“
3 V
 egan Bold 6 b v barvě „Praha 3 tmavá šedá“ a Vegan
Regular 8/7 b v barvě 100% černá
4 Barevná fotografie 20 × 25,7 mm
5 V
 egan Bold 6 b v barvě „Praha 3 tmavá šedá“ a Vegan
Regular 8/7 b v barvě 100% černá
6 Razítko ø 10 mm a podpis
7 V
 egan Bold 8/9,6 b a Vegan Regular 8/9,6 b v barvě
100% černá

8.3.

51
54

Vydal
(razítko, podpis)
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Parkovací karta
Zastupitel + rozkres
Parkovací karta zastupitele je ve formátu 85 × 54 mm.
Přední strana obsahuje základní logo Prahy 3, záhlaví v barvě
„Praha 3 červená“ a povinné identifikační údaje. Zadní strana
obsahuje symbol Prahy 3 v barvě „Praha 3 červená“.
Karta se tiskne oboustranně na dodanou plastovou čipovou
kartu.

Městská část Praha 3
povolenka k parkování
zastupitel

Můžu parkovat na

Číslo povolenky

Platí pro období

XX

XXXX—XXXX

0 3

27

22,5

62,5

Městská část Praha 3 2
povolenka k parkování
zastupitel

Můžu parkovat na

Číslo povolenky

51
54

85

XX

3

4
1

Platí pro období

XXXX—XXXX

1 Vegan Black 18 b a symbol v barvě 100% černá
2 Vegan Bold a Vegan regular 8,6/9,6 b „Praha 3 červená“
3 V
 egan Bold 6 b v barvě „Praha 3 tmavá šedá“ a Vegan
Regular 8/7 b v barvě 100% černá
4 Šířka symbolu s ochrannou zónou je 40 mm

8.4.

3

32,5

Parkovací karta
Návštěva
Parkovací karta pro návštěvu je ve formátu 148 × 105 mm.
Přední strana obsahuje hlášku v barvě 100% černá, povinné
identifikační údaje a legendu. Zadní strana je prázdná.
Karta se tiskne na bílý ofsetový papír o minimální gramáži
110 g/m2.
⟶ Přesný technický rozkres naleznete na další straně.
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Městská část Praha 3
časově omezená povolenka k parkování na vyhrazeném místě

Můžu parkovat na
90 minut
SPZ/RZ
Datum vystavení

jen
Razítko a podpis

Hodina vystavení

Hodina ukončení
Místo a důvod návštěvy
Telefon

Tato povolenka platí max. 90 minut v den vystavení. Umíštěte ji prosím viditelně na palubní desku vozidla. V případě
nedodržení časového limitu se vystavujete nebezpečí odtahu vozidla nebo použití technického prostředku k zabránění
odjezdu vozidla (tzv. botička)

Městská část Praha 3
časově omezená povolenka k parkování na vyhrazeném místě

Můžu parkovat na
4 hodiny
SPZ/RZ
Datum vystavení

jen
Razítko a podpis

Hodina vystavení

Hodina ukončení
Místo a důvod návštěvy
Telefon

8.5.

Tato povolenka platí max. 4 hodiny v den vystavení. Umíštěte ji prosím viditelně na palubní desku vozidla. V případě
nedodržení časového limitu se vystavujete nebezpečí odtahu vozidla nebo použití technického prostředku k zabránění
odjezdu vozidla (tzv. botička)

Merkantilní tiskoviny — ostatní
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Parkovací karta
Návštěva — rozkres
Parkovací karta pro návštěvu je ve formátu 148 × 105 mm.
Přední strana obsahuje hlášku v barvě 100% černá, povinné
identifikační údaje a legendu. Zadní strana je prázdná.
Karta se tiskne na bílý ofsetový papír o minimální gramáži
110 g/m2.
⟶ Přesný technický rozkres naleznete na další straně.
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Městská část Praha 3
časově omezená povolenka k parkování na vyhrazeném místě

1 V
 egan Sans Premium Black 30/36 b a symbol
v barvě 100% černá

2

Můžu parkovat na
90 minut

2 V
 egan Bold 10/12 b a Vegan Regular 10/12 b v barvě
100% černá

jen

3 V
 egan Bold 6 b v barvě 100% černá. Zarovnání nahoru.
Výška buňky 8,3 mm. Tah 1 b.

1

4 V
 egan Sans Premium Bold 7/8,4 b v barvě
100% černá.

SPZ/RZ

Razítko a podpis
3

Datum vystavení

Hodina vystavení

Hodina ukončení
Místo a důvod návštěvy
Telefon

Tato povolenka platí max. 90 minut v den vystavení. Umíštěte ji prosím viditelně na palubní desku vozidla. V případě
nedodržení časového limitu se vystavujete nebezpečí odtahu vozidla nebo použití technického prostředku k zabránění
odjezdu vozidla (tzv. botička)
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Městská část Praha 3
časově omezená povolenka k parkování na vyhrazeném místě

Můžu parkovat na
4 hodiny

2

jen

1

SPZ/RZ

Razítko a podpis
3

Datum vystavení

Hodina vystavení

Hodina ukončení
Místo a důvod návštěvy
Telefon

105

4

8.6.

100

Tato povolenka platí max. 4 hodiny v den vystavení. Umíštěte ji prosím viditelně na palubní desku vozidla. V případě
nedodržení časového limitu se vystavujete nebezpečí odtahu vozidla nebo použití technického prostředku k zabránění
odjezdu vozidla (tzv. botička)

Desky
Se strunou a papírovou magnetickou flashkou
Moderní lepenkové desky s nápisem lejstra /|| v barvě
„Praha 3 červená“ s papírovou flashkou na magnet. Desky
jsou vyrobené z vlnité bílé lepenky s dlouhým vláknem.
Slouží pro vkládání dokumentů formátu A4, které drží tenká
plastová struna.
Desky se používají pro dokumenty starosty, radních
a zastupitelů a pro speciální příležitosti.
⟶ Mohou sloužit i jako reklamní předmět k prodeji
v prodejnách Praha 3 nebo na informačních centrech.
⟶ Přesný technický rozkres naleznete na další straně.
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lejstra
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Desky
Se strunou a papírovou magnetickou flashkou — rozkres
Moderní lepenkové desky s nápisem lejstra /|| v barvě
„Praha 3 červená“ s papírovou flashkou na magnet. Desky
jsou vyrobené z vlnité bílé lepenky s dlouhým vláknem.
Slouží pro vkládání dokumentů formátu A4, které drží tenká
plastová struna.
Desky se používají pro dokumenty starosty, radních
a zastupitelů a pro speciální příležitosti.
⟶ Mohou sloužit i jako reklamní předmět k prodeji
v prodejnách Praha 3 nebo na informačních centrech.

0 10
10

220

lejstra

305

305

245

8.8.

0

Desky
S chlopněmi
Desky s chlopněmi s nápisem lejstra /|| v barvě „Praha 3
červená“ jsou tištěné na bílou matnou křídu o plošné
hmotnosti 300 g/m2. Desky jsou laminované matnou
laminací. Slouží pro vkládání dokumentů formátu A4. Desky
jsou pro obecné použití.
⟶ Přesný technický rozkres naleznete na další straně.
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8.9.

Městská část Praha 3
www.praha3.cz
www.facebook.com/praha3.cz

Merkantilní tiskoviny — ostatní
Manuál vizuálního stylu — Městská část Praha 3

Desky
S chlopněmi — rozkres
Desky s chlopněmi s nápisem lejstra /|| v barvě „Praha 3
červená“ jsou tištěné na bílou matnou křídu o plošné
hmotnosti 300 g/m2. Desky jsou laminované matnou
laminací. Slouží pro vkládání dokumentů formátu A4. Desky
jsou pro obecné použití.
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288
Městská část Praha 3
www.praha3.cz
www.facebook.com/praha3.cz

327

415

1 Vegan Black 50 b a symbol v barvě „Praha 3 červená“
2 V
 egan Bold 8/9,6 b a Vegan Regular 8/9,6 b v barvě
„Praha 3 červená“

8.10.

324

2
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Razítko
Návrh a otisk
Razítko Prahy 3 obsahuje základní povinné údaje a symbol.
Provedení je možné v černé barvě i v barvě „Praha 3
červená”. Rozměr razítka je 58 × 22 mm. Grafický návrh je
možné použít na zařízení Colop Printer 40 / Trodat 4913.
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IČ: 00063517 www.praha3.cz
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Grafický návrh — černá

Grafický návrh — červená
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Otisk — černá

0

Otisk — červená
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Rozkres — černá

Rozkres — červená
1 S
 ymbol — šířka 20 mm — barva 100% černá/„Praha 3
červená“
2 V
 egan Bold 7/8,4 b a Vegan Regular 7/8,4 b v barvě 100%
černá/„Praha 3 červená“
2 Vegan Bold 6 b v barvě 100% černá/„Praha 3 červená“

8.11.

22

0

Reklamní
předměty

Červeno-bílý plechový hrnek
Bílý plechový hrnek s okrajem v červené barvě „Praha 3
červená“ o průměru 90 mm a vysoký 80 mm s nápisem
„kafe /||“ ve stejné barvě. Plechový hrnek je navržený jako
„nerozbitný“ pomocník do města i do přírody, kterou zároveň
šetří od jednorázového odpadu.
Plechový hrnek slouží jako reklamní předmět k prodeji
v prodejnách Praha 3 nebo na informačních centrech.
⟶ Text hlášky je možné tématicky odlišit na různé akce.
Následující aplikace je ukázka dobré praxe.

×

Nepoužívat okraj v jiné barvě.

9.2.

Plecháček
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Trička
Bílá a zelená/pánská a dámská
Bílá a zelená trička jsou z organického textilu s certifikátem
GOTS. První motiv na bílém tričku je vyvedený nápis
„sejdeme se na /||“ v barvě „Praha 3 červená“ umístěný na
hrudi na levé straně. Šířka nápisu je 70 mm. Na zeleném
tričku je stejný nápis v bílé barvě na stejném místě. Druhý
motiv je samostatný symbol v barvě „Praha 3 červená“ na
bílém tričku a bílé barvě na zeleném tričku, umístěný na
hrudi na levé straně. Velikost symbolu je 85 mm včetně
ochranné zóny. Všechny varianty jsou pánské i dámské. Triko
neobsahuje logo, které v tomto případě zastupuje hláška,
jako další silný atribut vizuální identity.

×

Neumisťujte na triko další nápisy a ilustrace.
Krása je v jednoduchosti a silné hlášce.
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Trika slouží jako reklamní předmět k prodeji v prodejnách
Praha 3 nebo na informačních centrech. Trika podporují
patriotismus na Praze 3 a jsou jeden ze silných nástrojů pro
budování image značky.

9.3.

⟶ Doporučená trika jsou značky Stanley Stella (model:
Creator)
⟶ Text hlášky je možné tématicky odlišit na různé akce.
Následující aplikace je ukázka dobré praxe.

Tužka
Obyčejná dřevěná máčená tužka
Zelená obyčejná dřevěná máčená tužka v barvě „Praha 3
zelená“. Tužka má délku přibližně 175 mm. Na tužce je
vyvedená hláška se symbolem /||, jako jednoznačný
rozlišovací prvek vizuální identity v bílé barvě. Dřevo tužky je
přírodní nebarvené dřevo. Přípustná varianta je i tužka v bílé
barvě s hláškou a symbolem /|| v barvě „Praha 3 červená“.
Tužka slouží jako dostupný reklamní předmět k prodeji
v prodejnách Praha 3 nebo na informačních centrech.
Může sloužit i jako drobný dárek. Tužky jsou jeden ze silných
nástrojů pro budování image značky.

×

Nenahrazujte hlášku za logo.

Manuál vizuálního stylu — Městská část Praha 3

Reklamní předměty

9.4.

⟶ Text hlášky je možné tématicky odlišit na různé akce.
Následující aplikace je ukázka dobré praxe.

Guma
Bílá nebo béžová guma na gumování s hláškou
a symbolem /|| v barvě „Praha 3 červená“ o rozměru
40 × 30 mm.
Guma společně s tužkou slouží jako dostupný reklamní
předmět k prodeji v prodejnách Praha 3 nebo na
informačních centrech. Může sloužit i jako drobný dárek.
Guma a tužky jsou silné nástroje pro budování image značky.
⟶ Text hlášky je možné tématicky odlišit na různé akce.
Následující aplikace je ukázka dobré praxe.

×

Nepoužívejte jinou barvu na nápis.

×

Nenahrazujte hlášku za logo.

9.5.

Guma
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Nafukovací balónky
Bálonky jsou vyrobené z přírodního latexu v barevných
mutacích „Praha 3 červená“, „Praha 3 zelená“ a bílá s logem
nebo samostatným symbolem.
Balónek slouží jako dostupný reklamní předmět k prodeji
v prodejnách Praha 3 nebo na informačních centrech. Může
sloužit i jako drobný dárek.
⟶ Symbol na balónku je možné tématicky odlišit na různé
akce. Například symbol stylizovat na masoposut jako tři
jitrnice. Následující aplikace je ukázka dobré praxe.

×

Nepoužívejte jiné barvy, kromě barev
doplňkových.

9.6.

Balónky
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Komprimátovaná směs
Ovocné cihličky v bílém papíru s nápisem „bonbóny /||“
v barvě „Praha 3 červená“.
Bonbóny slouží jako dostupný reklamní předmět k rozdávání
v prodejnách Praha 3 nebo na informačních centrech pro
malé i velké mlsaly.
⟶ Text hlášky je možné tématicky odlišit na různé akce.
Následující aplikace je ukázka dobré praxe.

×

Nenahrazujte za jiné cukrovinky v plastových
obalech. Še/|| přírodu.

9.7.

Bonbóny
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Samolepky
Velké
Velké samolepky o průměru 150 mm v bílém a zeleném
(„Praha 3 zelená“) provedení. První motiv obsahuje nápis
„sejdeme se na /||“ v barvě „Praha 3 červená“ na bílém
podkladu. Druhý motiv obsahuje logo v základním provedení
na bílém podkladu. Oba motivy lze realizovat se zeleným
podkladem s bílým nápisem/logem. Přípustná varianta je
i jen čistý symbol.
Velké samolepky slouží jako reklamní předmět k prodeji
v prodejnách Praha 3 nebo na informačních centrech. Velké
samolepky podporují patriotismus na Praze 3 (označení auta
„sem patřím“) a jsou jeden ze silných nástrojů pro budování
image značky.

×

Nepoužívejte červenou barvu jako
podkladovou.
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9.8.

⟶ Doporučený materiál je pevná matná vinylová samolepa
s UV stálostí barev minimálně 3—5 let.
⟶ Stejný motiv lze použít i na placky.
⟶ Text hlášky je možné tématicky odlišit na různé akce.
Následující aplikace je ukázka dobré praxe.

Malé
Malé samolepky o průměru 50 mm v bílém a zeleném
(„Praha 3 zelená“) provedení. Motiv obsahuje čistý symbol
v barvě „Praha 3 červená“ na bílém podkladu. Motivy lze
realizovat se zeleným podkladem a bílým symbolem.
Malé samolepky slouží jako reklamní předmět k rozdávání
v prodejnách Praha 3 nebo na informačních centrech. Malé
samolepky podporují patriotismus na Praze 3 a jsou jeden ze
silných nástrojů pro budování image značky.
⟶ Doporučený materiál je pevná matná vinylová samolepa
s UV stálostí barev minimálně 3 roky.
⟶ Stejný motiv lze použít i na placky.

×

Nepoužívejte červenou barvu jako
podkladovou.

9.9.

Samolepky
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Šitý blok s otevřenou vazbou
Ručně šitý blok o rozměrech 148 × 190 × 20 mm s otevřenou
vazbou a barvenou ořízkou v barvě „Praha 3 zelená“. Šitý je
knihařskou nití v barvě „Praha 3 červená“. Listy jsou čisté —
nelinkované. Na obálce je grafika vyvedená v barvě „Praha 3
červená“ vybízející ke psaní — popsání bloku.
Blog slouží jako prestižní reklamní předmět Prahy 3.
⟶ Doporučený materiál na obálku je bílý offsetový papír
o minimální gramáži 300 g/m2.
⟶ Doporučený materiál na knižní blok je bílý offsetový papír
o minimální gramáži 100 g/m2.
⟶ Výrobu bloku je možné realizovat pomocí chráněné dílny
nebo pomocí lokálních knihařských dílen.
⟶ Následující aplikace je ukázka dobré praxe.

9.10.

Blok
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Normální — obálka
Lepený blok o rozměrech 210 × 297 mm v bílé barvě. Na
obálce je grafika vyvedená v barvě „Praha 3 červená“
vybízející ke psaní — popsání bloku.
⟶ Doporučený materiál na obálku je bílý offsetový papír
o minimální gramáži 300 g/m2.
⟶ Následující aplikace je ukázka dobré praxe.

9.11.

Blok
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Blok
Normální — obálka — rozkres
Lepený blok o rozměrech 210 × 297 mm v bílé barvě. Na
obálce je grafika vyvedená v barvě „Praha 3 červená“
vybízející ke psaní — popsání bloku.
⟶ Doporučený materiál na obálku je bílý offsetový papír
o minimální gramáži 300 g/m2.
⟶ Následující aplikace je ukázka dobré praxe.
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Normální — vnitřní listy
Vnitřní listy jsou značené tečkováním.
⟶ Doporučený materiál na knižní blok je bílý offsetový papír
o minimální gramáži 100 g/m2.
⟶ Následující aplikace je ukázka dobré praxe.

9.13.

Blok
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Reklamní předměty
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Blok
Normální — vnitřní listy — rozkres
Vnitřní listy jsou značené tečkováním.
⟶ Doporučený materiál na knižní blok je bílý offsetový papír
o minimální gramáži 100 g/m2.
⟶ Následující aplikace je ukázka dobré praxe.
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Plátěná taška
Béžová a zelená bavlněná taška
Bavlněná bílá/béžová a zelená taška je vyrobená z
organického textilu s certifikátem GOTS. První motiv na
béžové tašce je vyvedený nápis „še/|| přírodu“ v barvě „Praha
3 červená“, umístěný v levém horním rohu. Na zelené tašce je
stejný nápis v bílé barvě na stejném místě. Taška neobsahuje
logo, které v tomto případě zastupuje hláška, jako další silný
atribut vizuální identity.
Taška slouží jako dostupný reklamní předmět k prodeji
v prodejnách Praha 3 nebo na informačních centrech.
Může sloužit i jako drobný dárek. Tašky jsou jeden ze silných
nástrojů pro budování image značky.

×

Nepoužívejte červenou barvu jako
podkladovou.
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9.15.

⟶ Minimální povolená gramáž je 170 g/m2.
⟶ Text hlášky je možné tématicky odlišit na různé akce.
Následující aplikace je ukázka dobré praxe.

Ponožky
Bílé a bláznivé
Bílé bavlněné vysoké ponožky se šitým nápisem „nošené /||“
v barvě „Praha 3 červená“ vyrobené pokud možno
z organického textilu s certifikátem GOTS. Bláznivé bavlněné
ponožky kombinují práci se symbolem a doplňkovými
barvami.
Ponožky slouží jako dostupný reklamní předmět k prodeji
v prodejnách Praha 3 nebo na informačních centrech.
Mohou sloužit i jako drobný dárek.

9.16.

nošené

⟶ Doporučené je používání maximálně organických
materiálů.
⟶ Text hlášky je možné tématicky odlišit na různé akce.
Následující aplikace je ukázka dobré praxe.

Manuál vizuálního stylu — Městská část Praha 3

Reklamní předměty

Tištěné
materiály

Princip tvorby vizuálního stylu
Varianta hláška — rozkres (A5)
Tato varianta je kombinací silné hlášky/slova doplněné
o symbol. Používáme ji na informačních sděleních nebo na
propagaci akce pořádané Prahou 3. Používáme na začátku
malé písmeno (minusku) — například „lejstra/||“, pokud se
nejedná o název akce.
Formát DL používáme vždy na výšku.

×

Nepoužívejte jiný zápis času a data než
XX. XX. XXXX XX—XX h (nebo XX.XX—XX.XX h).

×

Neumisťujte datum na jiné místo.

×

Text nikdy nezarovnávejte na střed. Vždy
zarovnávejte doleva.

×

Nedělte slova, pokud to není nezbytně nutné.
Například u extrémně dlouhých slov.

×

Nepoužívejte jinou jazykovou sadu písma
Vegan než jazykovou sadu 3. (Liší se literou
„j”, kterou používáme se zakulaceným
spodním dotahem).

×

Logo neumisťujte na střed ani k pravému
okraji.

⟶ Pravidla používání symbolu jsou na straně 3.14.
⟶ Následující aplikace je ukázka dobré praxe.
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25. 2. 2020 14—18 h
Městská část Praha 3 vás zve na

A

Šířka s ochrannou zónou je 30 mm — zarovnané vlevo

B

Symbol ve velikosti 1x (více na straně 3.17)

C

Okraj na formátu A5 je 5 mm
Okraj na formátu 1/3 A4, A4—A3 je 10 mm
Okraj na formátu 1/3 A2—A1 je 20 mm

Protančíme
páry střevíců

B

Pokud je tiskovina tisknuta bez spadávky, je přípustný
bílý okraj. Následuje okraj layoutu.

Taneční odpoledne nejen pro seniory

Zástupný
Zástupný
Zástupný
Zástupný
Zástupný
Zástupný
Zástupný

text
text
text
text
text
text
text

Zástupný
Zástupný
Zástupný
Zástupný
Zástupný
Zástupný
Zástupný

text
text
text
text
text
text
text

Zástupný
Zástupný
Zástupný
Zástupný
Zástupný
Zástupný

text
text
text
text
text
text

⟶
⟶
⟶
⟶

C

Atrium Flora
Vinohradská 151
Praha 3
www.praha3.cz

1

A5

A4

A1

H1 (titulek)

48/57,6 b*

48/57,6 b*

180/216 b*

H2 (podtitulek)

20/24 b

20/24 b

72/86,4 b

H3

12/14,4 b

12/14,4 b

48/57,6 b

p (text)

8,6/10 b

8,6/10 b

30/36 b

*Prostrkání titulku je −10

10.2.

205

Princip tvorby vizuálního stylu
Varianta symbol — rozkres (A5)
Tato varianta používá jako svůj hlavní vizuální prvek symbol.
Může být použitý v základní podobě nebo může být předělán
vzhledem k charakteru sdělení. Je potřeba vždy pečlivě
zvážit, jestli upravený symbol bude dostatečně silný a
pochopitelný. Používáme ji na propagaci akce pořádané
Prahou 3.

×

Nepoužívejte jiný zápis času a data než
XX. XX. XXXX XX—XX h (nebo XX.XX—XX.XX h).

×

Neumisťujte datum na jiné místo.

×

Text nikdy nezarovnávejte na střed. Vždy
zarovnávejte doleva.

×

Nedělte slova, pokud to není nezbytně nutné.
Například u extrémně dlouhých slov.

×

Nepoužívejte jinou jazykovou sadu písma
Vegan než jazykovou sadu 3. (Liší se literou
„j”, kterou používáme se zakulaceným
spodním dotahem).

×

Logo neumisťujte na střed ani k pravému
okraji.

Formát DL používáme vždy na výšku.
⟶ Pravidla používání symbolu jsou na straně 3.14.
⟶ Doporučuje se používat ilustrace s velkou mírou výtvarné
stylizace (jednoduché — málo detailní)
⟶ Následující aplikace je ukázka dobré praxe.
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25. 2. 2020 14—18 h
Městská část Praha 3 vás zve na

A

Šířka s ochrannou zónou je 30 mm — zarovnané vlevo

B

Místo pro ilustraci, samostatný symbol, fotografii

C

Okraj na formátu A5 je 5 mm
Okraj na formátu 1/3 A4, A4—A3 je 10 mm
Okraj na formátu 1/3 A2—A1 je 20 mm

B

Pokud je tiskovina tisknuta bez spadávky, je přípustný
bílý okraj. Následuje okraj layoutu.

Masopust
Víkendový program pro všechny generace se bude konat
na různých místech
Zástupný
Zástupný
Zástupný
Zástupný
Zástupný
Zástupný
Zástupný

text
text
text
text
text
text
text

Zástupný
Zástupný
Zástupný
Zástupný
Zástupný
Zástupný
Zástupný

text
text
text
text
text
text
text

Zástupný
Zástupný
Zástupný
Zástupný
Zástupný
Zástupný

text
text
text
text
text
text

⟶
⟶
⟶
⟶
⟶
⟶

C

Místo konání
Adresa XXX
XXX XX Praha 3
www.praha3.cz
www.facebook.com/praha3.cz
www.instagram.com/mcpraha3

A

A5

A4

A1

H1 (titulek)

48/57,6 b*

48/57,6 b*

180/216 b*

H2 (podtitulek)

20/24 b

20/24 b

72/86,4 b

H3

12/14,4 b

12/14,4 b

48/57,6 b

p (text)

8,6/10 b

8,6/10 b

30/36 b

*Prostrkání titulku je −10

10.3.

205

Princip tvorby vizuálního stylu
Varianta ilustrace — rozkres (A5)

×

Nepoužívejte jiný zápis času a data než
XX. XX. XXXX XX—XX h (nebo XX.XX—XX.XX h).

×

Neumisťujte datum na jiné místo.

×

Text nikdy nezarovnávejte na střed. Vždy
zarovnávejte doleva.

×

Nedělte slova, pokud to není nezbytně nutné.
Například u extrémně dlouhých slov.

Povolené velikosti linek jsou 1 b, 4 b, 8 b. V online použití pak
4 px, 8 px a 12 px. Zachování jednotného používání velikostí
linek je důležitý sjednocující prvek vizuální identity.

×

Nepoužívejte jinou jazykovou sadu písma
Vegan než jazykovou sadu 3. (Liší se literou
„j”, kterou používáme se zakulaceným
spodním dotahem).

Formát DL používáme vždy na výšku.

×

⟶ Pravidla používání symbolu jsou na straně 3.14.
⟶ Následující aplikace je ukázka dobré praxe.

Logo neumisťujte na střed ani k pravému
okraji.

×

Nepoužívejte zakulacené rohy v ilustraci.

Tato varianta je kombinací ilustrace a symbolu. Symbol může
být použitý v ilustraci ale nemusí. Styl ilustrace je vhodný
pro kulturní akce i pro různá obecná sdělení městské části
s návodnými ikonami. Používáme zásadně jednobarevné
ilustrace v „barvách Praha 3“ s definovanou tloušťkou linky.

0
5

5
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Tištěné materiály

143 148

1. 6. 2020 14—18 h

A

Šířka s ochrannovu zónou je 30 mm — zarovnané vlevo

B

Místo pro ilustraci

C

Okraj na formátu A5 je 5 mm

Městská část Praha 3 vás zve na

Okraj na formátu 1/3 A4, A4—A3 je 10 mm
Okraj na formátu 1/3 A2—A1 je 20 mm

7

Pokud je tiskovina tisknuta bez spadávky, je přípustný
bílý okraj. Následuje okraj layoutu.

8
B

5

4

6

2
1

Prázdniny na
Již pátý ročník veletrhu prázdninových aktivit pro děti a mláděž — léto 2020
Zástupný
Zástupný
Zástupný
Zástupný
Zástupný
Zástupný
Zástupný

text
text
text
text
text
text
text

Zástupný
Zástupný
Zástupný
Zástupný
Zástupný
Zástupný
Zástupný

text
text
text
text
text
text
text

Zástupný
Zástupný
Zástupný
Zástupný
Zástupný
Zástupný

text
text
text
text
text
text

⟶
⟶
⟶
⟶
⟶
⟶

Místo konání
Adresa XXX
XXX XX Praha 3
www.praha3.cz
www.facebook.com/praha3.cz
www.instagram.com/mcpraha3

A

A5

A4

A1

H1 (titulek)

48/57,6 b*

48/57,6 b*

180/216 b*

H2 (podtitulek)

20/24 b

20/24 b

72/86,4 b

H3

12/14,4 b

12/14,4 b

48/57,6 b

p (text)

8,6/10 b

8,6/10 b

30/36 b

*Prostrkání titulku je −10

10.4.

205

Princip tvorby vizuálního stylu
Umístění a velikost loga

×

Používáním systematických velikostí je zaručena konzistence
vizuálního stylu, který působí koordinovaně a jednotně.

Neumisťujte logo nikdy do pravého dolního
nebo horního rohu.

×

Pokud je součástí vizuálu textová čast,
neumisťujte logo na střed.

Formát A5

×

Neumisťujte samostatný symbol nikam
jinam než na střed — do horní části formátu.

šířka loga s ochrannou zónou 30 mm

Formát 1/3 A4
šířka loga s ochrannou zónou 50 mm

Formát A4—A3
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Tištěné materiály

šířka loga s ochrannou zónou 50 mm

Formát A2—A1
šířka loga s ochrannou zónou 100 mm
Primární umístění na
merkantilních tiskovinách

Roll upy — bannery s textovým polem/
hláškou.

Primární umístění na
merkantilních tiskovinách

Plakáty, letáky a bigboardy

Logo na sociálních sítích s fotkou i bez fotky

Samostatný symbol umisťujeme na střed do horní
poloviny formátu.

10.5.

Samostatné logo na bannerech, extrémních
formátech, v online prostředí a videu.

Další aplikace
značky

Propagační materiály
Roll upy a bannery

×

Nepoužívejte k této hlášce žádné ilustrace.

Na propagačních materiálech podporující povědomí o značce
Praha 3 používáme především „sejdeme se na /||“. Hláška je
umístěná vždy v levém horním rohu. V levém dolním rohu je
umístěné logo v základním provedení.
⟶ Text hlášky je možné tématicky odlišit na různé akce.
Následující aplikace je ukázka dobré praxe.
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Další aplikace značky

11.2.

sejdeme se na

Další aplikace značky
Manuál vizuálního stylu — Městská část Praha 3

Pytlíky na exkrementy
Design + rozkres
Papírový pytlík na exkrementy kombinuje jedinečný tón
značky (hlášku) se symbolem. V patičce je logo vyvedené
v šířce 30 mm. Tisk je černobílý.
Pytlík slouží jako vtipné zamyšlení pro notorické nesběrače,
ale i aktivní sběrače.

0

60

12,7

115

128

právě 
zachraňujete
podrážku
sousedům

257

11.3.

270

Digitální aplikace

Prezentační folie powerpoint
Úvodní slide
V power pointové prezentaci používáme písmo Arial dle
nastavených úrovní. Text používáme především v barvě
„Praha 3 červená“ nebo v černé barvě. Povinné je zachování
prvního slidu v barvě „Praha 3 červená“ jako klíčového
vizuálního prvku.

Úvodní nadpis Úvodní
nadpis Úvodní nadpis
Úvodní nadpis Úvodní
nadpis
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12.2.

Podtitulek Podtitulek Podtitulek Podtitulek Podtitulek Podtitulek Podtitulek
Podtitulek Podtitulek Podtitulek Podtitulek Podtitulek Podtitulek Podtitulek
Podtitulek

Prezentační folie powerpoint
Úvodní slide — rozkres
V power pointové prezentaci používáme písmo Arial dle
nastavených úrovní. Text používáme především v barvě
„Praha 3 červená“ nebo v černé barvě. Povinné je zachování
prvního slidu v barvě „Praha 3 červená“ jako klíčového
vizuálního prvku.
0

50 px

50 px

1070 px

Úvodní nadpis Úvodní
nadpis Úvodní nadpis
Úvodní nadpis Úvodní
nadpis

1270 px
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Digitální aplikace

1

Podtitulek Podtitulek Podtitulek Podtitulek Podtitulek Podtitulek Podtitulek
Podtitulek Podtitulek Podtitulek Podtitulek Podtitulek Podtitulek Podtitulek
Podtitulek

2

560 px

3

720 px
1 Arial Black 72/86,4 b v barvě „Praha 3 červená“
2 Arial Regular30/36 b v barvě „Praha 3 červená“

12.3.

3 Základní logo — šířka 140 px

Prezentační folie powerpoint
Druhý slide
V power pointové prezentaci používáme písmo Arial dle
nastavených úrovní. Text používáme především v barvě
„Praha 3 červená“ nebo v černé barvě. Povinné je zachování
prvního slidu v barvě „Praha 3 červená“ jako klíčového
vizuálního prvku.

Nadpis 1 Nadpis 1 Nadpis 1 Nadpis 1 Nadpis 1
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Podtitulek Podtitulek Podtitulek Podtitulek Podtitulek Podtitulek Podtitulek
Podtitulek Podtitulek Podtitulek Podtitulek Podtitulek Podtitulek Podtitulek
Podtitulek
Nadpis 3 Nadpis 3 Nadpis 3 Nadpis 3 Nadpis 3
Nadpis 4 Nadpis 4 Nadpis 4
Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text
Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text
Text Text Text Text Text Text Text Text

12.4.

⟶ Text s odrážkou
⟶ Text s odrážkou Text s odrážkou Text s odrážkou
⟶ Text s odrážkou Text s odrážkou Text s odrážkou

Prezentační folie powerpoint
Druhý slide — rozkres
V power pointové prezentaci používáme písmo Arial dle
nastavených úrovní. Text používáme především v barvě
„Praha 3 červená“ nebo v černé barvě. Povinné je zachování
prvního slidu v barvě „Praha 3 červená“ jako klíčového
vizuálního prvku.
0

50 px

50 px

1070 px

Nadpis 1 Nadpis 1 Nadpis 1 Nadpis 1 Nadpis 1

1270 px
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1

Podtitulek Podtitulek Podtitulek Podtitulek Podtitulek Podtitulek Podtitulek
Podtitulek Podtitulek Podtitulek Podtitulek Podtitulek Podtitulek Podtitulek
Podtitulek
Nadpis 3 Nadpis 3 Nadpis 3 Nadpis 3 Nadpis 3

2

Nadpis 4 Nadpis 4 Nadpis 4 3
Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text
Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text
Text Text Text Text Text Text Text Text
⟶ Text s odrážkou
⟶ Text s odrážkou Text s odrážkou Text s odrážkou
⟶ Text s odrážkou Text s odrážkou Text s odrážkou
560 px

4

720 px
1 Arial Black 36/43,2 b v barvě „Praha 3 červená“
2 Arial Regular30/36 b ve 100% černé barvě.
3 A
 rial Regular 24/28,8 b ve 100% černé barvě.
Odsazení za — 1 řádek.

12.5.

4 Základní logo — šířka 140 px

Často používané příspěvky
Používáme převážně čtvercový formát doplněný o hlášku,
ilustraci, fotografii a logo v různých provedeních. Následující
aplikace je ukázka dobré praxe.
⟶ Používejte primárně hlavní a doplňkové barvy v různých
odstínech. Zachováním jednotné palety odstínů
podporujete zapamatovatelnost a image značky.
⟶ Používejte vždy linkové jednobarevné ilustrace. Více
o ilustracích na straně 10.4.

12.6.

Sociální sítě
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Vytvořilo Jakub Vaněk Studio

