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PLNOBAREVNÝ tvar loga města Moravská Třebová se užívá všude tam,
kde technologie zaručuje tisk všech barev - CMYK, které se nacházejí v logu
a všude tam, kde podkladový rast nebude rušit výraznost loga.

ČERNOBÍLÝ tvar loga města Moravská Třebová se užívá všude tam,
kde není možnost reprodukce plnobarevného loga nebo při reprodukci
na reklamní či jiné předměty, kde technologie nepodporuje tisk přímých
či specifických barev např. technologie laser.

Doporučuje se užívat i tam kde technologie tisku zaručuje tisk
pouze černé barvy K - čenobílé tiskárny.

INVERZNÍ tvar loga města Moravská Třebová se užívá všude tam,
kde není možnost reprodukce plnobarevného loga nebo při reprodukci
na reklamní či jiné předměty, kde technologie nepodporuje tisk přímých
či specifických barev např. technologie laser.

Doporučuje se užívat i tam kde technologie tisku zaručuje tisk
pouze černé barvy K - čenobílé tiskárny a to v inverzní podobě k pozadí.

Inverzní podoba loga se užívá výhradně tam, kde je potřeba docílit kontrastu
mezi pozadím a logem tak, aby se zachovala jeho výraznost (především na jednobarevné
plochy). Logo lze  umístit i na rastrové pozadí (fotografie, obrázek) s ohledem
na kontrast mezi pozadím a logem.
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OCHRANNÁ ZÓNA loga města Moravská Třebová se vztahuje na všechny uvedená
loga a vizuální styl v tomto manuálu.

Hodnota „X“ se rovná šíři písmene M (níže vyznačeno tučně X).

V případě použití loga na vícebarevném pozadí nebo v případě špatně rozlišitelného
pozadí od značky (neexistence kontrastu) je nedílnou součástí značky bílá
podkladová plocha a to ve všech barevných modifikacích, která odděluje
vlastní kresbu loga od pozadí a zárověň určuje ochranný prostor, ve kterém
se nesmí objevit žádné další grafické objekty či text.
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Pro lepší pochopení proporcí a případné znovuvytvoření slouží umístění v síťi.

1. 3.    KO
D

IFIKA
CE V SÍTI  loga m

ěsta M
oravská Třebová

Velikost dílu sítě je čtverec o straně 3,5 mm.



2. 1.    SPECIFIKA
CE BA

REV loga m
ěsta M

oravská Třebová

ZÁKLADNÍ tvar plnobarevného loga se užívá všude tam,
kde technologie zaručuje tisk všech barev - CMYK, které se nacházejí v logu
a všude tam kde podkladový rast nebude rušit výraznost loga.

PANTONE 200 C
CMYK 15/100/90/10
RGB 190/22/31
# BE1622

ZÁKLADNÍ barvy loga

PANTONE 7691 C
CMYK 99/55/17/4
RGB 0/96/152
# 006098

PANTONE 200 C
CMYK 15/100/90/10
RGB 190/22/31
# BE1622

ZÁKLADNÍ barvy loga v 50% krytí

PANTONE 7691 C
CMYK 99/55/17/4
RGB 0/96/152
# 006098
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ZÁKLADNÍ tvar jednobarevného loga se užívá všude tam,
kde technologie zaručuje tisk barev - CMYK, které se nacházejí v logu
a všude tam kde podkladový rast nebude rušit výraznost loga.

Jednobarevná verze se užívá především ke snížení nákladů při reprodukci loga
a všude tam, kde by byla rušivá plnobarevné verze vůči okolní grafice či fotografii.

PANTONE 200 C
CMYK 15/100/90/10
RGB 190/22/31
# BE1622

PANTONE 7691 C
CMYK 99/55/17/4
RGB 0/96/152
# 006098

Umístění na inverzním podkladu

Pro výraznost loga při umístění
na základní tony vycházející 
z loga je však doporučeno
neutrální barevné škály 
v ukázce níže.

PANTONE 1205 C
CMYK 0/5/30/0
RGB 255/241/196
# FFF1C4

Pro názornost logo v 50% krytí
barevné plochy níže.



PANTONE Neutral Black C
CMYK 0/0/0/100
RGB 29/29/27
# 1D1D1B

ČERNÁ BARVA loga a její stupně šedi

PANTONE Black 2 C
CMYK 0/0/0/90
RGB 60/60/59
# 3C3C3B

PANTONE Cool Gray 10 C
CMYK 0/0/0/80
RGB 87/87/86
# 575756

PANTONE Cool Gray 9 C
CMYK 0/0/0/70
RGB 112/111/111
# 706F6F

2. 3.    SPECIFIKA
CE BA

REV (stupně šedi)  loga m
ěsta M

oravská Třebová

PANTONE Cool Gray 8 C
CMYK 0/0/0/60
RGB 135/135/135
# 87887

PANTONE Cool Gray 7 C
CMYK 0/0/0/50
RGB 157/157/156
# 9D9D9C

PANTONE Cool Gray 6 C
CMYK 0/0/0/40
RGB 178/178/178
# B2B2B2

PANTONE Cool Gray 3 C
CMYK 0/0/0/30
RGB 198/198/198
# C6C6C6

PANTONE Cool Gray 1 C
CMYK 0/0/0/20
RGB 218/218/218
# DADADA



PANTONE 2756 C
CMYK 110/100/25/25
RGB 41/35/92
# 292350

DOPLŇKOVÉ BARVY loga. Užívají se dle vhodnosti k umístění na pozadí. Musí být
dodržen dostatečný kontrast loga vůči podkladové ploše. Doplňkové barvy se užívají
výhradně v jednobarevné verzi loga.

PANTONE 1375 C
CMYK 0/50/100/0
RGB 243/146/0
# F39200

PANTONE 198 C
CMYK 0/84/53/0
RGB 239/67/80
# EF4358

PANTONE 375 C
CMYK 50/0/100/0
RGB 149/193/31
# 95C11F

2. 4.    SPECIFIKA
CE BA

REV (doplňkové barvy)  loga m
ěsta M

oravská Třebová

PANTONE 732 C
CMYK 40/70/100/50
RGB 104/60/17
# 683C11

barvy loga v 50% krytí

barvy loga v 50% krytí

barvy loga v 50% krytí

barvy loga v 50% krytí

barvy loga v 50% krytí
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MINIMÁLNÍ VELIKOST je doporučena od velikosti 5mm na výšku loga.

Pro online media je doporučená velikost 150 obrazových bodů.

minimální velikost 5 mm na výšku loga

minimální doporučená velikost 8 mm
na výšku loga pro umístění
na promo materiál

minimální doporučená velikost 150 px
pro online media při zachování 8 mm
skutečné velikosti 

Ukázka zvětšení loga při komprimaci rastru na 150 px.
V této kvalitě je zakázáno umísťovat na jakýkoliv materiál města Moravská Třebová.

Se zvětšením loga nutno zvětšit komprimaci loga na min. 300 dpi.

Ukázka komprimace loga při 2cm skutečné velikosti loga na 300 dpi.
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JE ZAKÁZÁNO

1. Jakýmkoliv způsobem měnit vnitřní barevnost logotypu.
2. Horizontálně upravovat proporce logotypu.
3. Vertikálně upravovat proporce logotypu.
4. Jakýmkoliv způsobem měnit vztah mezi typografií a značkou logotypu.
5. Přidávání jakýchkoliv dalších textů do oblasti loga.
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TYPOGRAFIE ZE SUPER RODINY OPEN SANS se užívá jako hlavní písmo pro všechny
psané texty v blízkosti loga. Jeho kresebnost neruší výraznost loga a v podobnosti znaků
se doplňují. Toto písmo je doporučené pro všechny materiály města Moravská Třebová.

Písmo se vyznačuje mnoha řezy pro ideální kontrast mezi písmy.

Písmo je součástí tohoto manuálu a bude uloženo na přibaleném disku k archivaci.

ABCČDĎEFGHCHIJKLMNOPQRŘSŠTŤUVWXYZŽ
Open Sans - Light

abcčd'defghchijklmnňopqrřsštťuvwxyzž
1234567890

ABCČDĎEFGHCHIJKLMNOPQRŘSŠTŤUVWXYZŽ
Open Sans - Light Italic

abcčd'defghchijklmnňopqrřsštťuvwxyzž
1234567890

ABCČDĎEFGHCHIJKLMNOPQRŘSŠTŤUVWXYZŽ
Open Sans - Regular

abcčd'defghchijklmnňopqrřsštťuvwxyzž
1234567890

ABCČDĎEFGHCHIJKLMNOPQRŘSŠTŤUVWXYZŽ
Open Sans - Italic

abcčd'defghchijklmnňopqrřsštťuvwxyzž
1234567890

ABCČDĎEFGHCHIJKLMNOPQRŘSŠTŤUVWXYZŽ
Open Sans - Semibold

abcčd'defghchijklmnňopqrřsštťuvwxyzž
1234567890



ABCČDĎEFGHCHIJKLMNOPQRŘSŠTŤUVWXYZŽ
Open Sans - Semibold Italic

abcčd'defghchijklmnňopqrřsštťuvwxyzž
1234567890

ABCČDĎEFGHCHIJKLMNOPQRŘSŠTŤUVWXYZŽ
Open Sans - Bold

abcčd'defghchijklmnňopqrřsštťuvwxyzž
1234567890

ABCČDĎEFGHCHIJKLMNOPQRŘSŠTŤUVWXYZŽ
Open Sans - Bold Italic

abcčd'defghchijklmnňopqrřsštťuvwxyzž
1234567890

ABCČDĎEFGHCHIJKLMNOPQRŘSŠTŤUVWXYZŽ
Open Sans - Extrabold

abcčd'defghchijklmnňopqrřsštťuvwxyzž
1234567890

ABCČDĎEFGHCHIJKLMNOPQRŘSŠTŤUVWXYZŽ
Open Sans - Extrabold Italic

abcčd'defghchijklmnňopqrřsštťuvwxyzž
1234567890
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DOPLŇKOVÁ TYPOGRAFIE ZE SUPER RODINY MYRIAD PRO se užívá jako vedlejší
písmo pro materiály města Moravská Třebová.

Užívá se z jakéhokoliv důvodu nedostupnosti hlavní určené typografie.

Písmo se vyznačuje zhruba 40 řezy pro ideální kontrast mezi písmy.

Písmo je součástí tohoto manuálu a bude uloženo na přibaleném disku k archivaci.

ABCČDĎEFGHCHIJKLMNOPQRŘSŠTŤUVWXYZŽ

Myriad Pro - Light

abcčd'defghchijklmnňopqrřsštťuvwxyzž

1234567890

ABCČDĎEFGHCHIJKLMNOPQRŘSŠTŤUVWXYZŽ

Myriad Pro - Light Italic

abcčd'defghchijklmnňopqrřsštťuvwxyzž

1234567890

ABCČDĎEFGHCHIJKLMNOPQRŘSŠTŤUVWXYZŽ

Myriad Pro - Regular

abcčd'defghchijklmnňopqrřsštťuvwxyzž

1234567890

ABCČDĎEFGHCHIJKLMNOPQRŘSŠTŤUVWXYZŽ

Myriad Pro - Italic

abcčd'defghchijklmnňopqrřsštťuvwxyzž

1234567890

ABCČDĎEFGHCHIJKLMNOPQRŘSŠTŤUVWXYZŽ

Myriad Pro - Semibold

abcčd'defghchijklmnňopqrřsštťuvwxyzž

1234567890



ABCČDĎEFGHCHIJKLMNOPQRŘSŠTŤUVWXYZŽ

Myriad Pro - Semibold Light

abcčd'defghchijklmnňopqrřsštťuvwxyzž

1234567890

ABCČDĎEFGHCHIJKLMNOPQRŘSŠTŤUVWXYZŽ
Myriad Pro - Bold

abcčd'defghchijklmnňopqrřsštťuvwxyzž
1234567890

ABCČDĎEFGHCHIJKLMNOPQRŘSŠTŤUVWXYZŽ
Myriad Pro - Bold Italic

abcčd'defghchijklmnňopqrřsštťuvwxyzž
1234567890

ABCČDĎEFGHCHIJKLMNOPQRŘSŠTŤUVWXYZŽ
Myriad Pro - Black

abcčd'defghchijklmnňopqrřsštťuvwxyzž
1234567890

ABCČDĎEFGHCHIJKLMNOPQRŘSŠTŤUVWXYZŽ
Myriad Pro - Black Italic

abcčd'defghchijklmnňopqrřsštťuvwxyzž
1234567890
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VIZUÁLNÍ STYL - PRVEK města Moravská Třebová vychází ze základního loga
a to ve všech jeho určených modifikacích a zásadách o určení barevnosti a typografie
v tomto manuálu.

Náleží mu stejné specifikace ve všech uskupeních jako logu samotnému.

Prvek se může vyskytovat v blízkosti loga, nesmí však zasahovat do jeho ochrané zóny 
a musí být umístěn v kontrastní velikosti k logu. 

Hlavní logo by mělo být nadřazenější vizuálnímu stylu a to 1:4.

Vizuální prvek slouží k doplňení kompaktnosti loga a celku propagace, může být umístěň
samostatně, v blízkosti loga nebo nedaleko loga. 

V jeho blízkosti může být umístěn text, musí být dodrženy zásady v tomto manuálu.

Prvek by něměl být rušivý ani kontrastnější než logo, proto dbáme na vhodné umístění. 

stylizace RENESANČNÍ perly

duplicitně zrcadlený a otočený
modrý prvek pro kontrast
a výraznost prvku,
charakterizuje stylizaci řádu / odznaku
za kulturní cnosti města

VIZUÁLNÍ STYL - PRVEK lze skládat do mozaiky a různých grafických tvarů.
Je potřeba dbát na kompaktnost a světlost prvku, aby kompozice nerušila
jak samotné logo, tak celistvou grafiku propagace.



Jan NOVÁK
manager

Městský úřad Moravská Třebová

nám. T. G. Masaryka č.o. 29

571 01 Moravská Třebová
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VIZUÁLNÍ STYL se používá všude tam kde je potřeba doplnit logo o korespondující
estetický prvek pro větší zapamatovatelnost a odlišitelnost.

Opakující-se prvek se dostává do podvědomí společnosti a společnost si ho po 
zapamatování automaticky přiřazuje k danému logu města Moravská Třebová.

Prvek lze libovolně skládat  jak samostatně jako estetický prvek nebo
v kompozici s logem, doporučuji se však držet zde
vyobrazených modifikací, zde je eliminováno chybné rozmístění.

ZÁSADNÍ DOPORUČENÍ K APLIKACI VUZUÁLNÍHO STYLU JE JEDNOTNOST PROPAGACE.
NA INFORMAČNÍ MATERIÁLY UMÍSŤUJEME VŽDY V DOPRODOVU LOGA MĚSTA.
NA DROBNÉ REKLAMNÍ PŘEDMĚTY A PŘEDMĚTY DÁRKOVÉHO CHARAKTERU 
LZE UMÍSTIT PRVEK SAMOSTATNĚ.

Ukázky umístění vizuálního prvku na propagačních materiálech města.

Vizuální prvek v podobě volné dlažby - CMYK verze / ČB / jednobarevné verze

w
w

w
.m

oravskatrebova.cz

w
w

w
.m

or
av

sk
at

re
bo

va
.c

z



5. 2.   VIZU
Á

LN
Í STYL - VH

O
D

N
É U

ŽITÍ VO
LN

É D
LA

ŽBY - loga m
ěsta M

oravská Třebová

Městský úřad Moravská Třebová
nám. T. G. Masaryka č.o. 29

571 01 Moravská Třebová

w
w

w
.m

or
av

sk
at

re
bo

va
.c

z

tel.: 461 353 111
www.moravskatrebova.cz

Městský úřad Moravská Třebová
nám. T. G. Masaryka č.o. 29
571 01 Moravská Třebová

tel.: 461 353 111
www.moravskatrebova.cz

w
w

w
.m

or
av

sk
at

re
bo

va
.c

z
te

l.:
 4

61
 3

53
 1

11
w

w
w

.m
or

av
sk

at
re

bo
va

.c
z

www.moravskatrebova.cz

www.moravskatrebova.cz

www.moravskatrebova.cz

www.m
oravskatre

bova.cz



Jan NOVÁK
manager

Městský úřad Moravská Třebová

nám. T. G. Masaryka č.o. 29

571 01 Moravská Třebová

Ukázky umístění vizuálního prvku na propagačních materiálech města.
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VIZUÁLNÍ STYL se používá všude tam kde je potřeba doplnit logo o korespondující
estetický prvek pro větší zapamatovatelnost a odlišitelnost.

Opakující-se prvek se dostává do podvědomí společnosti a společnost si ho po 
zapamatování automaticky přiřazuje k danému logu města Moravská Třebová.

Prvek lze libovolně skládat  jak samostatně jako estetický prvek nebo
v kompozici s logem, doporučuji se však držet zde
vyobrazených modifikací, zde je eliminováno chybné rozmístění.

ZÁSADNÍ DOPORUČENÍ K APLIKACI VUZUÁLNÍHO STYLU JE JEDNOTNOST PROPAGACE.
NA INFORMAČNÍ MATERIÁLY UMÍSŤUJEME VŽDY V DOPRODOVU LOGA MĚSTA.
NA DROBNÉ REKLAMNÍ PŘEDMĚTY A PŘEDMĚTY DÁRKOVÉHO CHARAKTERU 
LZE UMÍSTIT PRVEK SAMOSTATNĚ.

Vizuální prvek v podobě pásu - CMYK verze / ČB / jednobarevné verze
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Ukázka akcidenčních tiskovin má ilustrační charakter.
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AKCIDENČNÍ TISKOVINY určené pro město Moravská Třebová jsou zde vyobrazeny
pouze ilustračně, pro představu rozmístění všech prvků a aspektů prezenčních tiskovin.

Originální a funkční materály budou pasovány na konkrétní osobu či promo materiál.
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Městský úřad Moravská Třebová
nám. T. G. Masaryka č.o. 29
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ADRESÁT

Ukázky akcidenčních tiskovin ilustrativního charakteru. Obálka velikosti DL (210x100mm)

Ukázky akcidenčních tiskovin ilustrativního charakteru. Obálka velikosti A5 (210x148mm)

ADRESÁT



Ukázka akcidenčních tiskovin má ilustrační charakter.
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Y + vizuální styl v pásu loga m
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oravská Třebová

AKCIDENČNÍ TISKOVINY určené pro město Moravská Třebová jsou zde vyobrazeny
pouze ilustračně, pro představu rozmístění všech prvků a aspektů prezenčních tiskovin.

Originální a funkční materály budou pasovány na konkrétní osobu či promo materiál.

tel.: 461 353 111, www.moravskatrebova.cz
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Ing. Jan Novák
starosta 

tel.: +420 111 222 333

e-mail: starosta@moravskatrebova.cz

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 

nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 

consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 

praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 

nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 

nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 

consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 

nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 

consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 

praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 

nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 

nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 

consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 

nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 

consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 

praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 

nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 

nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 

consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 

n et iusto odio dignissim qui blandit 
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Městský úřad Moravská Třebová
nám. T. G. Masaryka č.o. 29
571 01 Moravská Třebová

ADRESÁT

Ukázky akcidenčních tiskovin ilustračního charakteru. Obálka velikosti DL (210x100mm)

Ukázky akcidenčních tiskovin ilustrativního charakteru. Obálka velikosti A5 (210x148mm)

ADRESÁT
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Ukázka akcidenčních tiskovin má ilustrační charakter.
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AKCIDENČNÍ TISKOVINY určené pro město Moravská Třebová jsou zde vyobrazeny
pouze ilustračně, pro představu rozmístění všech prvků a aspektů prezenčních tiskovin.

Originální a funkční materály budou pasovány na konkrétní osobu či promo materiál.

Ing. Jan Novák
starosta 

tel.: +420 111 222 333
e-mail: starosta@moravskatrebova.cz

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 

erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 

consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 

facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla 

facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 

erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 

consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 

erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 

consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 

facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 

erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 

consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 

facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla 

facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 

erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 

consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 

erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 

consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 

facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 

erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 

consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 

facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla 

facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 

erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 

consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 

erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 

consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 

facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 

n et iusto odio dignissim qui blandit 
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571 01 Moravská Třebová

ADRESÁT

Ukázky akcidenčních tiskovin ilustračního charakteru. Obálka velikosti DL (210x100mm)

Ukázky akcidenčních tiskovin ilustračního charakteru. Obálka velikosti A5 (210x148mm)

ADRESÁT
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Ukázka promo roll-upu je pouze  ilustrativního charakteru.
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TIŠTĚNÉ MATERIÁLY určené pro město Moravská Třebová jsou zde vyobrazeny
pouze ilustračně, pro představu rozmístění všech prvků a aspektů tiskovin.

Originální a funkční materály budou pasovány na konkrétní osobu či promo materiál.



Ukázka promo roll-upu je pouze  ilustračního charakteru.
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Ukázka promo skládaného letáku DL (210x100mm) je pouze  ilustračního charakteru.
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MULTIMEDIÁLNÍ PODOBA zde určená pro město Moravská Třebová
je zde vyobrazeny pouze ilustračně, pro představu rozmístění všech prvků 
a aspektů propagace.

Originální a funkční materály budou pasovány na konkrétní propagaci a promo materiál.
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MULTIMEDIÁLNÍ PODOBA uzde určená pro město Moravská Třebová
je zde vyobrazeny pouze ilustračně, pro představu rozmístění všech prvků 
a aspektů propagace.
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MULTIMEDIÁLNÍ PODOBA uzde určená pro město Moravská Třebová
je zde vyobrazeny pouze ilustračně, pro představu rozmístění všech prvků 
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ORIENTAČNÍ SYSTÉM zde určený pro město Moravská Třebová
je zde vyobrazen pouze ilustračně, pro představu rozmístění všech prvků 
a aspektů propagace.

Originální a funkční materály budou pasovány na konkrétní propagaci a promo materiál.
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REKLAMNÍ PŘEDMĚTY jsou pouze ilustračního charakteru. 
Grafiku a vizuální styl je nutno přizpůsobit danému reklamnímu předmětu.

Nutno dbát na umístění a rozmístění prvků s přihlédnutím na technologii 
výroby a ochrannou zónu loga.

Barevnost pro potisk je v tomto manuálu určena hodnota barev v sekci
specifikace barev.

PANTONE 200 C
CMYK 15/100/90/10
RGB 190/22/31
# BE1622

PANTONE 7691 C
CMYK 99/55/17/4
RGB 0/96/152
# 006098
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