
Obsah grafického
manuálu

Značka / logo 
Barevnost
Typografie
Propagační materiály
Tiskoviny včetně měsíčníku Listy 
Oblečení
Prezentace města
Jiné grafické řešení

ZNAČKA / LOGO
Varianty loga/logotypu dle konceptu vizuální identity (základní značka a
podznačky, architektura značek a podznaček), systém značek v případě práce s
jednotlivými subjekty spadajícími pod město (příspěvkové organizace) 

Technické služby Lysá nad Labem
Sport Lysá nad Labem
Kultura Lysá nad Labem

Pravidla současného použití znaku a loga města
Rozměrová řada a minimální velikost loga, ochranná zóna, příklady nežádoucího
umístění

BAREVNOST
černobílé/dvoubarevné a barevné varianty v pozitivu a negativu 
barevné varianty na různých podkladových plochách (pokud budou součástí
řešení barevné varianty – pak je třeba stanovit systém barev hlavních a
doplňkových) 
základní barvy loga a jednotného vizuálního stylu, včetně jednotlivých organizací
spadajících pod městský úřad
doplňkové barvy jednotného vizuálního stylu 
přesná kodifikace barev v obvyklých barevných prostorech (RGB, CMYK,
PANTONE…) 

TYPOGRAFIE
základní písmo 
doplňkové písmo (písma pro operační systémy Windows a Mac s volnou licencí)
doporučená sazba, způsoby zvýrazňování a min. 2 úrovně nadpisu 
příklady použití pro několik reálných výstupů
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Příloha č. 8 - Obsah grafického manuálu



tisková zpráva – ukázka sazby s obrazovým materiálem, šablona pro Word 
dopisní obálky ve 2 rozměrech (A5 a DL) 
hlavičkový papír – ukázka sazby, šablona pro Word 
vizitky – vzor vizitky starosty a zaměstnance MÚ
šablona pro prezentaci PowerPoint – 2 varianty s 2 typovými stranami s
obrázkem a bez
komplimentka 
obálka měsíčníku Listy

Tričko
Montérky
Mikina se zipem bez kapuce
Kšiltovka

Roll-up
Vlajka (beachflag - muší křídlo)
Polep auta (Škoda Octavia)

Blahopřání pro novomanželé
Desky pro dokumenty
Leták DL Města Lysá nad Labem
Plakát na ples města 
Pozvánka DL na ples města
Návrh aktualizace homepage dle principů nového vizuálního stylu (návrh grafické
úpravy homepage a jedné podstránky pro nový web, změna barevnosti šablon
dle nového vizuálu, včetně mobilní verze, bez programování)
 FB cover

   4. PROPAGAČNÍ MATERIÁLY
         a. porcelánový hrnek
         b. obálka bloku / zápisníku
         c. tužka, propiska 
         d. papírová taška 
         e. zálohované kelímky 
         f. obal na voskovky pro děti
         g. reflexní pásky
         h. placka 45 mm
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     6. OBLEČENÍ
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      7. PREZENTACE MĚSTA
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      8. JINÉ GRAFICKÉ ŘEŠENÍ
a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.


