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manuál jednotné
vizuální komunikace
městyse Pozlovice



Tentomanuál jednotné vizuální komunikace vznikl v rámci projektu Rozvoj efektivní amoderní
komunikace s veřejností v Pozlovicích (registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016714), který
je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, z Operačního programu Zaměstnanost.





Designmanuál je dokument, který obsahuje všechny
grafické prvky používané v interní a externí komuni-
kaci. Je to soubor pravidel a vzorů, pomocí kterých se
systematicky vytvářejí a sjednocují vizuální výstupy
městyse.

Designmanuál je pracovním podkladem a zároveň
nástrojem kontroly pro každého, kdo se podílí na zpra-
covávání koncepce vizuální výstupyměstyse, pro
pracovníky, reklamní agentury, grafická studia,
tiskárny apod.

Tvorba vizuální identity je nezbytná v dlouhém řetězci
činností zabezpečujících fungování a prosperitu.
Kvalitní a konzistentní firemní design, lze dosáhnout
pouze systematickým budováním podle pevných
pravidel, která jsou formulována v uceleném systému
designmanuálu.
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Logoměstyse Pozlovice vychází primárně z přírody,
která je důležitým prvkem a zdrojem odpočinku jak
pro obyvatele Pozlovic, tak i lákadlem pro turisty.
Logo je složeno ze dvou prvků.

První prvek je grafická stylizace. Horní část
představuje kopce, které jsou neodnímatelnou
součástí přírody obklopující Pozlovice.

Spodní část představuje vodu. Dá se to chápat jako
zdroj přírodních pramenů, které se v okolí Pozlovic
nacházejí, ale především jako odkaz na přehradu.
Vlna je záměrně stylizována dynamickým způsobem,
co lze chápat jako narážku namnožství vodních
sportů, kdemají navštěvníci přehradymožnost strávit
aktivní dovolenou.

Grafický prvek je doplněn textovou částí s názvem
městyse. Logo záměrně obsahuje také název
„městys“, na který jsou obyvatelé Pozlovic hrdí.

Jak logo, tak i celý vizuál záměrně využíváminusky
(malá písmena, pozn. autorky), které zocelují identitu
a podporují její nezaměnitelný charakter.

Grafickou i textovou část lze od sebe odnímat jen za
předpokladu dodržení pravidel designmanuálu.

Logoměstyse (piktogram bez textové části) je povo-
leno používat pouze v grafickýchmateriálech v kom-
binaci dalších log a piktogramů. Grafická část logo-
typu v tomto případě zastupuje celý logotyp.

Ve všech oficiálních komunikačních prostředcích
amateriálechměstyse se používá celý logotyp.

Logoměstyse, ale i zbývající loga a piktogramy jsou
vkresleny domřížky. Společným prvkem hlavního
loga, log spolků a piktogramů navigačního systému je
přítomnost minimálně jednoho čtverce odkazujícího
na geometrický charakter a původ loga vkreseleného
do geometrickémřížky.

Existují čtyři tvarové variace logotypu. Podlemožností
prostoru pro umístění logotypu je povoleno použít
jakoukoli z nich. Prioritně se však vyžaduje upřednost-
ňovat tento typ logotypu:
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Ochranná zóna jeminimální prostor okolo logotypu,
do kterého nesmí zasahovat jiný grafický prvek.
Je důležité dodržovat ochrannou zónu, protože logotyp
tím dostáva prostor, abymohl plnit svou primární funkci—
důstojně reprezentovat městys, předchází se tím nežá-
doucích kompozic, které přinášejí špatnou čitelnost.

Ochranná zóna logotypu je definována jako 3/4 velikosti
grafického prvku logotypu.

ochranná zóna

logo » ochranná zónalogo » ochranná zóna

3/4 4/4
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Kritériem pro určení minimální velikosti logotypu je
velikost textu, ten byměl být vždy pohodlně čitelný.

Navrhovanáminimální velikost je uvedena vmilimetrech
(tisk) a v pixelech (zobrazovací zařízení).

Rozměry zohledňují současné tiskové (digitál, ofset)
a zobrazovací technologie (monitory).

minimální velikost

logo »minimální velikost logo »minimální velikost

městys
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městys
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městys pozlovice
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Celkovou podobu logotypu a jeho variant je nutno dodr-
žovat. Není přípustné logo nijak upravovat, deformovat,
měnit barevnost nebo typ písma či ignorovat
definovanou ochrannou zónu.

Uvedené příklady nezahrnují všechnymožnosti
nepřípustného použití, představují pouze jejich vzorek.

Zakázanámanipulace se týká jak všeobecného logotypu
městyse, tak i logotypů a log všech spolků a piktogramů
navržených proměstys Pozlovice.

Při používání logotypů se vyžaduje dodržování všech
pravidel definovaných designmanuálem!

Celkovou podobu logotypu a jeho variant je
nutno dodržovat. Není přípustné logo upravovat..

zakázané varianty

městys
pozlovice

městys
pozlovice

městys
pozlovice

městys
pozlovice

logo » zakázané varianty logo » zakázané varianty
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Loga spolků vycházejí z logotypu navrženého pro
městys. Podobně jako logoměstyse, tak i loga spolků
mají geometrický charakter, a jsou vkreslena do
mřížky. Společným prvkem všech log je čtverec,
odkazující na geometrickoumřížku.

Loga spolků jsou doplněna textovou částí. Pár log
používá více variant názvu spolku, změna nastává
v textové části logotypu. Celkem je vytvořeno 19 log
pro spolkyměstyse Pozlovice.

Všechny logotypy se používají v oficiální komunikaci
v celku (grafická + textová část). Samotné logo bez
textu je povoleno použít jen v případě aplikace na
propagační materiály městyse v kombinaci s dalšími
logy a piktogramy.
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farnost sv. martina
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úřadměstyse
pozlovice

služby městyse
pozlovice

Logo navržené pro úřadměstyse je totožné s logotypemměstyse Pozlovice. Jeli-
kož úřad je orgán zastupující celý městys, bylo by zbytečné amatoucí používat
v oficiální komuninikaci stejné logo, nebo dvě loga. Logo je tak doplněno textovou
částí „ úřadměstyse.

Při komunikaci se používá celý logotyp. Jelikož je samostatné logo zároveň
logemměstyse, není povoleno jej samostatně používat v souvislosti s úřa-
dem. Podmínky jeho používání jsou blíže definovány na straně 11.

Černobílá varianta loga se nachází na straně 52. Ochranná zóna logotypu je
definována na straně 70. Minimální povolená velikost je uvedena na straně 92.

Logo vychází z loga navrženého proměstys Pozlovice. Kopce odkazují na samot-
nýměstys, domy v popředí symbolizují, že služby jsou prováděny pro občany,
kteří zde žijí.

Při komunikaci se používá celý logotyp, samostatné logo je povoleno použít
pouze spolu s dalšími logy a piktogramy, v rámci tvorby grafických podkladů.

Černobílá varianta loga se nachází na straně 52. Ochranná zóna logotypu je
definována na straně 70. Minimální povolená velikost je uvedena na straně 92.



30 31loga spolků » farnost sv.martina loga spolků » knihovna pozlovice

Logo pro farnost sv. Martina znázorňuje
kostel zasazený do kopců, které jsou typické
pro okolí Pozlovic, a zároveň je i kostel sv.
Martina situován na kopci.

Navržené logo je součástí logotypu celé
farnosti, kostela i fary. Při komunikaci se
používá celý logotyp farnosti. Samostatné
logo je povoleno použít pouze spolu s dal-
šími logy a piktogramy, v rámci tvorby
grafických podkladů.

Černobílá varianta loga se nachází na stra-
ně 52. Ochranná zóna logotypu je definová-
na na straně 72. Minimální povolená velikost
je uvedena na straně 93.

farnost
sv. martina

kostel
sv. martina

fara

knihovna
pozlovice

Logo knihovny je stylizovanou policí s knihami. Čtverec na polici je společným
prvkem všech log a piktogramů navržených proměstys Pozlovice.

Při komunikaci se používá celý logotyp, samostatné logo je povoleno použít
pouze spolu s dalšími logy a piktogramy, v rámci tvorby grafických podkladů.

Černobílá varianta loga se nachází na straně 52. Ochranná zóna logotypu je
definována na straně 71. Minimální povolená velikost je uvedena na straně 92.
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odpadové centrum
pozlovice

Logo pro odpadové centrum vychází z notoricky známé značky pro recyklaci. Logo je navrže-
no ve stylu vizuáluměstyse.

Při komunikaci se používá celý logotyp, samostatné logo je povoleno použít pouze spolu
s dalšími logy a piktogramy, v rámci tvorby grafických podkladů.

Černobílá varianta loga se nachází na straně 68. Ochranná zóna logotypu je definována na
straně 91. Minimální povolená velikost je uvedena na straně 103.

Logo znázorňuje stylizovanou lidskou postavu představující hasiče, který v ruce
drží hasičskou hadici.

Při komunikaci se používá celý logotyp, samostatné logo je povoleno použít
pouze spolu s dalšími logy a piktogramy, v rámci tvorby grafických podkladů.

Černobílá varianta loga se nachází na straně 54. Ochranná zóna logotypu je
definována na straně 71. Minimální povolená velikost je uvedena na straně 92.

hasiči
pozlovice
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Logo představuje dvě děti držící se za ruce. Narozdíl od zbývajících log není situováno do
čtverce. Postavy jsou záměrněmenšího vzrůstu, což evokuje, že jde o děti, konkrétně o věko-
vou kategorii mateřské školy. Logo základní školy Pozlovice na něj navazuje.

Při reprezentaci mateřské školy je ve všech případech povoleno používat obě verze logotypu.
Při komunikaci se používá celý logotyp, samostatné logo je povoleno použít pouze spolu
s dalšími logy a piktogramy, v rámci tvorby grafických podkladů.

Černobílá varianta loga se nachází na straně 54. Ochranná zóna logotypu je definována na
straně 74. Minimální povolená velikost je uvedena na straně 94.

Logo představuje dvě děti držící se za ruce. Vychází z logamateřské školy, ale narozdíl od něj
je postava v pravo vyšší. Výškový rozdíl postav odkazuje na to, že prvák, který nastoupí do zš je
úplně jiný typ dítěte, než deváták, který končí základní školu.

Při reprezentaci základné školy je ve všech případech povoleno používat obě verze logotypu.
Při komunikaci se používá celý logotyp, samostatné logo je povoleno použít pouze spolu
s dalšími logy a piktogramy, v rámci tvorby grafických podkladů.

Černobílá varianta loga se nachází na straně 54. Ochranná zóna logotypu je definována na
straně 75. Minimální povolená velikost je uvedena na straně 94.

mateřská škola
pozlovice

mš pozlovice zš pozlovice

základní škola
pozlovice
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Piktogram představuje dvě stylizované ženské postavy držící se za ruce. Při reprezentaci spol-
ku je ve všech případech povoleno používat obě verze logotypu. Při komunikaci se používá
celý logotyp, samostatné logo je povoleno použít pouze spolu s dalšími logy a piktogramy,
v rámci tvorby grafických podkladů.

Černobílá varianta loga se nachází na straně 54. Ochranná zóna logotypu je definována na
straně 76. Minimální povolená velikost je uvedena na straně 95.

Logo představuje stylizovanýmíč. Stejný piktogram se používá pro všechny složky sportovního
klubu a sportovního areálu. Při reprezentaci spolků je ve všech případech povoleno používat
obě verze logotypu.Při komunikaci se používá celý logotyp, samostatné logo je povoleno
použít pouze spolu s dalšími logy a piktogramy, v rámci tvorby grafických podkladů.

Černobílá varianta loga se nachází na straně 56. Ochranná zóna logotypu je definována na
straně 77. Minimální povolená velikost je uvedena na straně 95.

český svaz
žen pozlovice

čsž pozlovice

sportovní klub
pozlovice

sk pozlovice



38 39loga spolků » sportovní klub loga spolků » sportovní klub

sportovní klub
stolní tenis

sportovní klub
jóga

sportovní klub
kuželky

sportovní klub
lední hokej

sportovní klub
šachy

sportovní klub
volejbal

sportovní klub
ženy



40 41loga spolků » infocentrumpozlovice loga spolků » junák pozlovice

infocentrum
pozlovice

junák
pozlovice

Infocentrum používá velmi jednoduché logo, podobné všem ostatním infocen-
trům. Při volbě nenavrhnout něco originálnějšího převážil cíl předejít zmatení
návštěvníkůměstyse, pokud by infocentrum tvořilo jiné logo, než to, na jaké jsou
zvyklí z jinýchměst.

Při oficiální komunikaci se používá celý logotyp. Samostatné logo lze použít
v rámci navigačního systému obce či spolu s dalšími logy a piktogramy v rám-
ci tvorby grafických podkladů.

Černobílá varianta loga se nachází na straně 58. Ochranná zóna logotypu je
definována na straně 80. Minimální povolená velikost je uvedena na straně 98.

Logo promístní sdružení spolku Junák je stylizovanou verzí oficiálního loga spol-
ku Junák–Český skaut. Logo je kombinací květu lilie a vlka. Po stylizaci podle vi-
zuáluměstyse je logo více stylizací květu samotného a vlka uprostřed připomíná
už jen čtverec ve středu květu.

Při oficiální komunikaci je preferováno používat celý logotyp, ale povoluje se
použít také čistě verzi s logem.

Černobílá varianta loga se nachází na straně 60. Ochranná zóna logotypu je defi-
nována na straně 82. Minimální povolená velikost je uvedena na straně 99.
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včelaři
pozlovice

myslivci
pozlovice

honební společenství
pozlovice

Piktogram pro honební společenství městyse představuje stylizované kopce, kterými jsou Poz-
lovice obklopeny. Při reprezentaci Společenství je ve všech případech povoleno používat obě
verze logotypu. Při komunikaci se používá celý logotyp, samostatné logo je povoleno použít
pouze spolu s dalšími logy a piktogramy, v rámci tvorby grafických podkladů.

Černobílá varianta loga se nachází na straně 60. Ochranná zóna logotypu je definována na
straně 81. Minimální povolená velikost je uvedena na straně 98.

Logo včelařů působí velmi hravým dojmem. Ve spodní části se nacházejí kopce
symbolizující nádhernou přírodu, kterou jsou Pozlovice obklopeny. Seskupení
čtverců nad kopci představuje roj včel. Motiv náhodně seskupených čtverců
symbolizujících stylizovaný roj včel se vyskytuje také vhhmateriálech
propagujících spolek včelařů či jejich produkty.

Při komunikaci se používá celý logotyp, samostatné logo je povoleno použít
pouze spolu s dalšími logy a piktogramy, v rámci tvorby grafických podkladů.

Černobílá varianta loga se nachází na straně 60. Ochranná zóna logotypu je
definována na straně 80. Minimální povolená velikost je uvedena na straně 98.



44 45loga spolků » koupaliště duha loga spolků » půjčovna lodiček

koupaliště
duha

půjčovna
lodiček

Podobně jako všechny piktogramy navržené pro spolky související s přehradou
nebo obecně s vodou, i logo pro koupaliště Duhu tvoří vlna, symbol vody. Logo je
doplněno dvěma polokružnicemi, znázoňujícími duhu, název koupaliště.

Při komunikaci se používá celý logotyp, samostatné logo je povoleno použít
pouze spolu s dalšími logy a piktogramy, v rámci tvorby grafických podkladů.

Černobílá varianta loga se nachází na straně 60. Ochranná zóna logotypu je
definována na straně 83. Minimální povolená velikost je uvedena na straně 99.

Logo pro půjčovnu lodiček se skládá z lodičky a z vlny reprezentující vodu,
přičemž vlna zároveň odkazuje na logoměstyse.

Při oficiální komunikaci, jakož i v navigačním systému se používá celý logotyp,
samostatné logo je povoleno použít pouze spolu s dalšími logy a piktogramy,
v rámci tvorby grafických podkladů.

Černobílá varianta loga se nachází na straně 60. Ochranná zóna logotypu je defi-
nována na straně 83. Minimální povolená velikost je uvedena na straně 99.
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hospody
pozlovice

restaurace
pozlovice

restaurace
Rybářská Chata

Piktogram stylizovaného krýgle je vytvořen jako obecné logo pro všechny hospo-
dy v Pozlovicích. Podobně jako v případě hotelů a restaurací, i zde se název „hos-
pody“ změní na „hospoda“ a názevměstyse se nahradí názvem dané hospody.

Při komunikaci se používá celý logotyp. Samostatné logo je povoleno použít
pouze spolu s dalšími logy a piktogramy, v rámci tvorby grafických podkladů.

Černobílá varianta loga se nachází na straně 62. Ochranná zóna logotypu je
definována na straně 84. Minimální povolená velikost je uvedena na straně 100.

Piktogram je vytvořen obecně pro všechny
restaurace v Pozlovicích. Názevměstyse se
pak pouze nahradí konrétním názvem res-
taurace. Název restaurace je narozdíl od
názvuměstyse napsaný velkým začátečním
písmenem.

Při komunikaci se používá celý logotyp.
Samostatné logo je povoleno použít pouze
spolu s dalšími logy a piktogramy, v rámci
tvorby grafických podkladů.

Černobílá varianta loga se nachází na stra-
ně 62. Ochranná zóna logotypu je definová-
na na straně 84. Minimální povolená velikost
je uvedena na straně 100.

hostinec
U Krajčů
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hotely
pozlovice

hotel
Adamantino

hotel
Harmonie

hotel
Ogar

hotel
Pohoda

hotel
Vega

hotel
Vyhlídka

Piktogram je vytvořen obecně pro všechny hotely v Pozlovicích. Názevměstyse
se pak pouze nahradí konrétním názvem hotelu. Název hotelu je narozdíl od náz-
vuměstyse napsaný velkým začátečním písmenem.

Při komunikaci se používá celý logotyp. Samostatné logo je povoleno použít
pouze spolu s dalšími logy a piktogramy, v rámci tvorby grafických podkladů.

Černobílá varianta loga se nachází na straně 62. Ochranná zóna logotypu je
definována na straně 86. Minimální povolená velikost je uvedena na straně 101.
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lázeňský dům
Hubert

Chata pod
přehradou

penzion
Jas

penzion
Spojené stáří

penzion
U Hráze

penzion Vila
u přehrady

Rybářská
chata

vila
Patricie

vila
Sofia

lázeňský &wellness
hotel Niva

loga spolků » hotely pozlovice loga spolků » hotely pozlovice
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úřadměstyse
pozlovice

úřadměstyse
pozlovice

služby městyse
pozlovice

služby městyse
pozlovice

knihovna
pozlovice

knihovna
pozlovice

farnost
sv. martina

farnost
sv. martina

kostel
sv. martina

kostel
sv. martina

fara fara
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mateřská škola
pozlovice

mateřská škola
pozlovice

mš pozlovice mš pozlovice

zš pozlovice zš pozlovice

základní škola
pozlovice

základní škola
pozlovice

český svaz
žen pozlovice

český svaz
žen pozlovice

hasiči
pozlovice

hasiči
pozlovice



56 57loga spolků » černobílá verze loga spolků » černobílá verze

čsž pozlovice čsž pozlovice

sportovní klub
pozlovice

sportovní klub
pozlovice

sk pozlovice sk pozlovice

sportovní klub
jóga

sportovní klub
jóga

sportovní klub
kuželky

sportovní klub
kuželky
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sportovní klub
lední hokej

sportovní klub
lední hokej

sportovní klub
stolní tenis

sportovní klub
stolní tenis

sportovní klub
šachy

sportovní klub
šachy

sportovní klub
volejbal

sportovní klub
volejbal

sportovní klub
ženy

sportovní klub
ženy

infocentrum
pozlovice

infocentrum
pozlovice
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včelaři
pozlovice

včelaři
pozlovice

myslivci
pozlovice

myslivci
pozlovice

honební spoločenství
pozlovice

honební společenství
pozlovice

junák
pozlovice

junák
pozlovice

koupaliště
duha

koupaliště
duha

půjčovna
lodiček

půjčovna
lodiček
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hospody
pozlovice

hospody
pozlovice

restaurace
pozlovice

restaurace
pozlovice

hostinec
U Krajčů

hostinec
U Krajčů

restaurace
Rybářská Chata

restaurace
Rybářská Chata

hotely
pozlovice

hotely
pozlovice

hotel
Adamantino

hotel
Adamantino
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hotel
Harmonie

hotel
Harmonie

hotel
Ogar

hotel
Ogar

hotel
Pohoda

hotel
Pohoda

hotel
Vega

hotel
Vega

hotel
Vyhlídka

hotel
Vyhlídka

lázeňský &wellness
hotel Niva

lázeňský &wellness
hotel Niva
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Jas

penzion
Spojené stáří
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U Hráze
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u přehrady
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Rybářská
chata

Rybářská
chata

vila
Patricie

vila
Patricie

vila
Sofia

vila
Sofia

odpadové centrum
pozlovice

odpadové centrum
pozlovice
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úřadměstyse
pozlovice

služby městyse
pozlovice

knihovna
pozlovice

loga spolků »minimální velikost

17mm 64 px

81 px21,5 mm

23,5 mm 88,5 px

64 px17mm

19 px

19 px

19 px

19 px

5mm

5mm

5mm

5mm

41,5 px11mm

19 px5mm

farnost
sv. martina

18,5 mm

18,5 mm

70 px

70 px

kostel
sv. martina

fara

hasiči
pozlovice
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20mm 75,5 px

87 px23mm

21mm 79 px

83 px22mm
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19 px
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5mm

mateřská škola
pozlovice

zš pozlovice

mš pozlovice

základní škola
pozlovice

83 px

75,5 px

22mm

20mm

19 px

19 px

5mm

5mm

21mm

21,5 mm

79 px

81 px

český svaz
žen pozlovice

čsž pozlovice

sportovní klub
pozlovice

sk pozlovice
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83 px

83 px

83 px

83 px

22mm

22mm

22mm

22mm

19 px5mm

sportovní klub
kuželky

sportovní klub
jóga

sportovní klub
lední hokej

83 px

83 px

22mm

22mm

22mm

22mm

83 px

83 px

sportovní klub
šachy

sportovní klub
stolní tenis

sportovní klub
volejbal

sportovní klub
ženy
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20mm

113 px

75,5 px

64 px

64 px

17mm

17mm

19 px

19 px

19 px
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5mm

infocentrum
pozlovice

včelaři
pozlovice

myslivci
pozlovice

honební společenství
pozlovice
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68 px
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19 px
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lodiček
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64 px
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pozlovice

hospody
pozlovice
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Rybářská Chata
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45 px

17,5 mm
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hotely
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Ogar
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hotel
Pohoda

hotel
Vega

hotel
Vyhlídka

lázeňský &wellness
hotel Niva

21mm

21,5 mm

79 px

81 px

56,5 px

68 px

15mm

18mm45 px

113 px

56,5 px

60 px

12mm

30mm
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16mm

lázeňský dům
Hubert

Chata pod
přehradou

penzion
Jas

penzion
Spojené stáří

penzion
U Hráze

penzion Vila
u přehrady

45 px12mm56,5 px

64 px

75,5 px 56,5 px

15mm

17mm

20mm 15mm

Rybářská
chata

vila
Patricie

vila
Sofia

102 px27mm19 px5mm

odpadové centrum
pozlovice
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barevnost

logo » primární verze

Barevnost vizuálního stylu se skládá z primární barvy,
dvou sekundárních barev a doplňkových barev.

Primární barva se používá pro velkou část oficiální
komunikaceměstyse. Primární barva v kombinaci se
sekundárními se používá v souvislosti s piktogramy
a navigačním systémemměstyse.

Sekundární barvy se používají v širší komunikaci,
především na plakátech.

Doplňkové barvy jsou specifickými barvami používa-
nými výhradně při komunikaci spolkůměstyse
Pozlovice.

barevnost

barevnost
primární barva
sekundární barvy
doplňkové barvy
kombinace barev
povolená barevnost logotypu
aplikace logotypu na barevné plochy
zakázané aplikace logotypu na barevné plochy

104
106
108
110
116
118
120
124



106 107logo » primární verze

5 57 107
100 85 33 18
295 C
#05396B

barevnost » primární barvabarevnost » primární barva

Odstín Pantone 295 C je primární barvou
vizuálního stylu městyse Pozlovice. Je záro-
veň hlavní komunikační barvou, ve většině
případů se vyskytuje jako barva textu,
logotypů spolků, piktogramů i jiných grafic-
kých prvků.

Logoměstyse je povoleno používat výluč-
ně v tomto odstínu (kromě případů
černobílé aplikace logotypu)!

Pokud je odstín 295 C barvou pozadí, vyža-
duje se aplikovat text výlučně v bílé barvě
(s výjimkou vizitek). V případě kratších
nápisů nebo nadpisů je povoleno použít
jednu ze sekundárních barev. Černá barva
textu je zakázána při aplikaci na tmavo-
modré pozdí.

Barvu je povoleno používat v kombinaci se
všemi vybranými odstíny definovanými
designmanuálem.

rgb
cmyk

pantone

#FFFFFF

#F4D58D

#6B8F71

#5FA8D3

#EE6C4D

#EBEBEB

#F3AF0C

#C4F1BE

Povolené aplikace loga, piktogramů, či
jiných grafických prvků v barvách:
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Odstín Pantone 656 C je sekundární
barvou. Je povoleno jej používat jenom jako
barvu grafických prvků a piktogramů přede-
vším na tmavším pozadí (v barvách defino-
vaných designmanuálem). Používá se jak
v přímé komunikaci městyse, tak i při komu-
nikaci spolků.V případě vzoru tvořeného
piktogramy spolků je povoleno aplikovat
piktogramy této barvy na bílé pozadí.

Pokud je tento odstín barvou pozadí, vyžduje
se použít text i grafické prvky v primární
barvě, tedy v Pantonu 295 C.

Povolené aplikace loga, piktogramů, či
jiných grafických prvků v barvách:

barevnost » sekundární barva

rgb
cmyk

pantone

235 235 235
6 5 5 0
656 C
#EBEBEB

rgb
cmyk

pantone

#EE6C4D#05396B #F3AF0C #6B8F71#5FA8D3

Pokud je tento odstín barvou pozadí,
aplikuje se text v primárí barvě. Povolen
je také text černé nebo bílé barvy, ale
vždy se upřednostňuje primární barva.

Povolené aplikace loga, piktogramů, či
jiných grafických prvků v barvách:

Odstín Pantone 279 C je sekundární
barvou. Je povoleno jej používat jako
barvu texu i grafických prvků. Za dodrže-
ní přesne definovaných pravidel jej lze
použít i jako barvu logotypů spolků a pik-
togramů.

Používá se jak v přímé komunikaci
městyse, tak i při komunikaci spolků.
V případě vzoru tvořeného piktogramy
spolků je povoleno aplikovat piktogramy
této barvy na bílé pozadí.

#EBEBEB#05396B#EE6C4D #F4D58D #FFFFFF#F3AF0C

95 168 211
60 21 5 0
279 C
#5FA8D3
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243 175 12
4 34 100
130 C
#F3AF0C

barevnost » doplňkové barvy barevnost » doplňková barva

rgb
cmyk

pantone

Odstín Pantone 130 C je doplňkovou
barvou.Využívá se především v komunikaci
komunity včelařů, nachází se v jejich
propagačníchmateriálech, na plakátech, či
na etiketěmedu. Zároveň je povoleno jej
používat i v rámci propagačníchmateriálů
jiných spolků.

Pokud je tato barva barvou pozadí, aplikuje
se na něj text v primární barvě. Je povoleno
aplikovat i text černé nebo bílé barvy, ale
vždy se upřednostňuje odstín modré
Pantone 295 C.

Povolené aplikace loga, piktogramů, či
jiných grafických prvků v barvách:

#05396B#F4D58D #EBEBEB #FFFFFF

Doplňkové barvy tvoří pět barev. Tyto barvy
se obecně nepoužívají v přímé komunikaci
městyse, jsou určeny pro doplňkovou
komunikaci jednotlivých spolků, v kominaci
s primárními nebo sekundárními barvami.

Při kombinování doplňkových barev s bar-
vami primárními nebo sekundárními, je
nezbytné dodržet jen povolené kombinace,
blíže definované na stranách 116 a 117.

V rámci tvorby jednohomateriálu (plakátu,
brožury, letáků, ...), je povoleno použít jen
jednu kombinaci barev, t.j. nekombinovat
více definovaných barevných kombinací
dohromady.



112 113barevnost » doplňková barva barevnost » doplňková barva

244 213 141
4 15 53 0
7403 C
#F4D58D

rgb
cmyk

pantone

#05396B#05396B #EE6C4D#F4D58D #5FA8D3#5FA8D3 #FFFFFF#FFFFFF

238 108 77
1 73 74 0
171 C
#EE6C4D

rgb
cmyk

pantone

Odstín Pantone 171 C je doplňkovou
barvou.Nepoužívá se v přímé komunikaci
městysu. Používá se ale v propagačních
materiálech spolkůměstyse Pozlovice.

Pokud je tato barva barvou pozadí, aplikuje
se na něj text v primární barvě. Je povoleno
aplikovat i text černé nebo bílé barvy, ale
vždy se upřednostňuje odstín modré
Pantone 295 C.

Povolené aplikace loga, piktogramů, či
jiných grafických prvků v barvách:

Odstín Pantone 7403 C je doplňkovou
barvou.Nepoužívá se v přímé komunikaci
městysu. Používá se ale v propagačních
materiálech spolkůměstyse Pozlovice.

Pokud je tato barva barvou pozadí, aplikuje
se na něj text v primární barvě. Je povoleno
aplikovat i text černé barvy, ale vždy se
upřednostňuje odstín modré Pantone 295 C.

Povolené aplikace loga, piktogramů, či
jiných grafických prvků v barvách:
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196 241 190
23 0 34 0
580 C
#C4F1BE

107 143 113
60 29 63 7
7730 C
#6B8F71

Odstín Pantone 580 C je doplňkovou
barvou.Nepoužívá se v přímé komunikaci
městysu. Používá se ale v propagačních
materiálech spolkůměstyse Pozlovice,
především honebního společenství.

Pokud je tato barva barvou pozadí, aplikuje
se na něj text v primární barvě. Je povoleno
aplikovat i text černé barvy, ale vždy se
upřednostňuje odstín modré Pantone 295 C.

Povolené aplikace loga, piktogramů, či
jiných grafických prvků v barvách:

Odstín Pantone 7730 C je doplňkovou
barvou.Nepoužívá se v přímé komunikaci
městysu. Používá se ale v propagačních
materiálech spolkůměstyse Pozlovice,
především honebního společenství.

Pokud je tato barva barvou pozadí, aplikuje
se na něj text v bílé barvě nebo světle
zelené. Je povoleno aplikovat i text černé
barvy.

Povolené aplikace loga, piktogramů, či
jiných grafických prvků v barvách:

barevnost » doplňková barva barevnost » doplňková barva

rgb
cmyk

pantone

rgb
cmyk

pantone

#05396B #05396B#6B8F71 #C4F1BE#FFFFFF #FFFFFF#EE6C4D



#EE6C4D

116 117

#05396B #05396B#F4D58D

#6B8F71

#05396B

#05396B

#05396B

#6B8F71

#F3AF0C

#6B8F71

#05396B

#EE6C4D#05396B

#05396B

#05396B

#F4D58D

#05396B #05396B

#05396B

#05396B #05396B

#5FA8D3 #5FA8D3#EE6C4D

#EE6C4D

#EE6C4D

#C4F1BE

#F4D58D

#C4F1BE

#5FA8D3

#5FA8D3 #5FA8D3

#C4F1BE

#6B8F71 #F3AF0C

#FFFFFF #FFFFFF#FFFFFF

#FFFFFF

#FFFFFF

#FFFFFF

#FFFFFF

#EBEBEB

#FFFFFF

#EBEBEB #EBEBEB

#FFFFFF

#FFFFFF #FFFFFF

1 9 135

2 10 146

3 11 157

4 12 168

barevnost » kombinace barev barevnost » kombinace barev

#05396B#F4D58D #EBEBEB #FFFFFF#05396B #C4F1BE #FFFFFF#EE6C4D
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Logotypměstyse Pozlovice, jakož i všech-
zbývající logotypy navržené proměstys
je povoleno používat ve všech definova-
ných barevnostech, jen v případě aplikace
na bílé pozadí!

Při aplikaci logotypu na barevné povrchy je
nutno postupovat podle pravidel definova-
ných na dalších stranách.

Aplikace logotypu na pozdí černé barvy je
povoleno pouze v bílé barvě#FFFFFF!

městys
pozlovice

městys
pozlovice

městys
pozlovice

městys
pozlovice

městys
pozlovice

městys
pozlovice

městys
pozlovice

městys
pozlovice

barevnost » povolená barevnost logotypu barevnost » povolená barevnost logotypu
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městys
pozlovice

městys
pozlovice

městys
pozlovice

městys
pozlovice

městys
pozlovice

městys
pozlovice

městys
pozlovice

městys
pozlovice

městys
pozlovice

městys
pozlovice

barevnost » aplikace logotypu na barevné povrchy barevnost » aplikace logotypu na barevné povrchy

Aplikace logotypu na tento odstín je povolena
pouze vmodré barvě #5FA8D3, v šedé barvě
#EBEBEB a v bílé barvě #FFFFFF.

Toto pravidlo platí pro všechna loga, logotypy
a piktogramy navržené proměstys Pozlovice.

Aplikace logotypu na tento odstín je povolena
pouze vmodré primární barvěměstyse #05396B
a v černé barvě #000000.

Toto pravidlo platí pro všechna loga, logotypy
a piktogramy navržené proměstys Pozlovice.

Aplikace logotypu na tento odstín je povolena
pouze vmodré primární barvěměstyse #05396B
a v bílé barvě #FFFFFF.

Toto pravidlo platí pro všechna loga, logotypy
a piktogramy navržené proměstys Pozlovice.

Aplikace logotypu na tento odstín je povolena
pouze vmodré primární barvěměstyse #05396B,
v šedé barvě #EBEBEB a v bílé barvě #FFFFFF.

Toto pravidlo platí pro všechna loga, logotypy
a piktogramy navržené proměstys Pozlovice.

#05396B #EBEBEB#5FA8D3 #F3AF0C
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městys
pozlovice

městys
pozlovice

městys
pozlovice

městys
pozlovice

městys
pozlovice

městys
pozlovice

městys
pozlovice

Aplikace logotypu na tento odstín je povolena
pouze vmodré primární barvěměstyse #05396B
a v bílé barvě #FFFFFF.

Toto pravidlo platí pro všechna loga, logotypy
a piktogramy navržené proměstys Pozlovice.

Aplikace logotypu na tento odstín je povolena
pouze vmodré primární barvěměstyse #05396B
a v bílé barvě #FFFFFF.

Toto pravidlo platí pro všechna loga, logotypy
a piktogramy navržené proměstys Pozlovice.

Aplikace logotypu na tento odstín je povolena
pouze vmodré primární barvěměstyse #05396B
a v bílé barvě #FFFFFF.

Toto pravidlo platí pro všechna loga, logotypy
a piktogramy navržené proměstys Pozlovice.

Aplikace logotypu na tento odstín je povolena
pouze v bílé barvě #FFFFFF.

Toto pravidlo platí pro všechna loga, logotypy
a piktogramy navržené proměstys Pozlovice.

#EE6C4D #C4F1BE#F4D58D #6B8F71
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městys
pozlovice

městys
pozlovice

městys
pozlovice

městys
pozlovice

městys
pozlovicePravidla definující aplikaci logotypů na barevné povrchy

je nutno dodržovat.

1 Je zakázáno aplikovat barevnou verzi logotypu na čer-
ném pozadí. Povolená je jenom bílá aplikace.

2 Je zakázáno používat logotyp, který používá více než
jednu barvu.

3 Je zakázáno aplikovat barevný logotyp na šedém pozadí.

4 Je zakázáno kombinovat barevný logotyp s barevným
pozadím, přičemž tato kombinace není definována na
předchozích stranách.

5 Je zakázáno aplikovat barevný logotyp na fotografie
nebo grafiky, protože na nich zaniká.

Uvedené příklady nezahrnují všechnymožnosti nepří-
pustného použití, představují pouze jejich vzorek. Jaký-
koli svévolná změna pravidel je vnímána jako porušení
designmanuálu.

Zakázané používání logotypuměstyse se vztahuje na
všechny logotypy navržené pro Pozlovice.

zakázané varianty

1 3 5

2 4
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navigační systém

Navigační systém tvoří osm šipek vkreslených do
mřížky a série dvanácti piktogramů.

Vyžaduje se dodržet totožný rozměr šipky a použí-
vaného piktogramu. Diagonální šipky jsou z optického
hlediska poněkudmenší než vertikální a horizontální.

navigační systém » šipky

navigační systém
šipky
směrové tabule
směrové tabule » ochranná zóna
piktogram» centrum pozlovice
piktogram» parkoviště
piktogram» sportovní areál
piktogram» dětské hřiště
piktogram» vrchol komonec
piktogram» hrad starý světlov
piktogram» náučná stezka
piktogram» jezírko lásky
piktogram» kemp
piktogram» luhačovická přehrada
piktogram» lázně luhačovice
piktogram» víceúčelový sál
piktogramy » černobílá verze
piktogramy » ochranná zóna
piktogramy »minimální velikost

126
127
130
134
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
152
160
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šipka

Velikost šipky je vždy
stejná jako velikost
piktogramu.

mezera

Mezeramezi šipkou a logo-
typem je o jeden čtvereček
větší (v poměru s logem)
než šířka šipky nebo loga.

mezera

Mezeramezi logotypem
a vzdáleností trasy k danému
cíli je je stejná jako šířka loga
(v tomto případě 9 čtverečků).

logotyp

U logotypu se vyžaduje respektovat navr-
ženoumezerumezi piktogramem a texto-
vou částí a logotyp zbytečně nedělit.

vzdálenost

Vzdálenost se uvádí v kilo-
metrech (kilometry jsou
odděleny od čísla zúženou
mezerou), nebo vminutách
(číslo oddělené zúženou
mezerou).

Velikost písma je totožná
s textovou částí logotypu.

zřícenina hradu
starý světlov 4,2 km

9/9 9/9 9/910/9

zřícenina hradu
starý světlov 4,2 km
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zřícenina hradu
starý světlov 4,2 km

zřícenina hradu
starý světlov

0:45 h

navigační systém » směrové tabulenavigační systém » směrové tabule

tabule s logotypem, délka trasy se neuvádí

tabule s logotypem, délka trasymůže být uvedena v kilometrech nebominutách tabule s piktogramem, délka trasymůže být uvedena v kilometrech nebominutách

tabule s piktogramem, délka trasy se neuvádí

Všechny směrové tabule jsoumodré barvy
v odstínu #05396B, doplněné bílou šipkou,
bílým piktogramem a bílým textem. Text
definující délku trasy je stejného řezu písma,
velikosti a barvy jako text logotypu.

Rozlišují se čtyři typy směrových tabulí.
Prvním typem je tabule obsahující směrovou
šipku, logotyp a délku trasy uvedenou
v kilometrech.

Druhý typ narozdíl od prvního definuje délku
trasy vminutách.

Třetí typ je tabule obsahující směrovou
šipku, piktogram (bez textové části), a délka
trasy je uvedena bud v kilometrech nebo
minutách.

Čtvrtý typ je směrová tabule obsahující
pouze směrovou šipku a piktogram, bez
definování délky trasy.

Uvšech směrových tabulí se přísně
vyžaduje dodržetmezerymezi šipkou –
logotypem/piktogramem– délkou trasy.
Je také nutné respektovat a dodržet
potřebný okraj definovaný na straně 134.
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obrázek je pouze ilustrační, navigační tabule budou realizovány ve tvaru obdélníku obrázek je pouze ilustrační, navigační tabule budou realizovány ve tvaru obdélníku
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Šipka natočená v úhlu 45° je rozdílné šířky
a výšky než vertikální a horizontální šipka,
a tudíž je zároveň imenší než piktogram.

Diagonální šipka byla stejně jako vertikální
a horizontální vkreslena domřížky, a v rámci
zachování stejné tloušťky linek šipek a op-
tické vyváženosti, je nutné akceptovat
minimální velikostní rozdíl mezi diagonální
šipkou a piktogramem.

navigační systém » směrové tabule » ochranná zónanavigační systém » směrové tabule» ochranná zóna

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

zřícenina hradu
starý světlov 4,2 km

x

x

x

x

zřícenina hradu
starý světlov

0:45 h
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pozlovice
centrum

navigační systém » piktogramy » centrumpozlovice navigační systém » piktogramy » parkoviště

parkoviště

Piktogram pro centrumměstyse se skládá ze dvou kruhů směřujících oči diváka
do středu, kde se nachází čtverec, společný prvek všech piktogramů a log.

Při komunikaci se používá celý logotyp, samostatné logo je povoleno použít
pouze spolu s dalšími logy a piktogramy, v rámci tvorby grafických podkladů.

Černobílá varianta loga se nachází na straně 148. Ochranná zóna logotypu je
definována na straně 152. Minimální povolená velikost je uvedena na straně 160.

Logo navržené pro označení parkovišť v městysi Pozlovice představuje obecné
označení parkovišť prostřednictvím písmene „P“. Používá se jak celý logotyp, tak
i samostatně piktogram.

Černobílá varianta loga se nachází na straně 148. Ochranná zóna logotypu je
definována na straně 152. Minimální povolená velikost je uvedena na straně 160.
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dětské hřiště
pozlovice

sportovní areál
pozlovice

Logo představuje stylizované dětské hřiště se skluzavkou. Používá se jak celý logotyp, tak
i samostatně piktogram.

Černobílá varianta loga se nachází na straně 148. Ochranná zóna logotypu je definována na
straně 153. Minimální povolená velikost je uvedena na straně 160.

Logo představuje stylizovanýmíč. Stejný symbol je používán také jako logo sportovního klubu
a všech jeho složek. Při komunikaci se používá celý logotyp, samostatné logo je povoleno
použít pouze spolu s dalšími logy a piktogramy, v rámci tvorby grafických podkladů.

Černobílá varianta loga se nachází na straně 148. Ochranná zóna logotypu je definována na
straně 153. Minimální povolená velikost je uvedena na straně 160.
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vrchol komonec
turistický okruh

vrchol
komonec

zřícenina hradu
starý světlov

zřícenina
hradu

navigační systém » piktogramy » vrchol komonec navigační systém » piktogramy » hrad starý světlov

Piktogram zobrazuje vysílač situovaný nahoře na kopcích nad obcí. Používá se jak celý logo-
typ, tak i samostatně piktogram.

Černobílá varianta loga se nachází na straně 148. Ochranná zóna logotypu je definována na
straně 152. Minimální povolená velikost je uvedena na straně 160.

Piktogram velmi jasně poukazuje na hrad (zříceninu hradu) stojící na kopci. Používá se jak celý
logotyp, tak i samostatně piktogram.

Černobílá varianta loga se nachází na straně 148. Ochranná zóna logotypu je definována na
straně 155. Minimální povolená velikost je uvedena na straně 161.



142 143

jezírko
lásky

navigační systém » piktogramy » náučná stezka navigační systém » piktogramy » jezírko lásky

Logo promístní atrakci kombinuje srdce jako symbol lásky s vlnou představující vodní plochu.
Používá se jak celý logotyp, tak i samostatně piktogram.

Černobílá varianta loga se nachází na straně 150. Ochranná zóna logotypu je definována na
straně 156. Minimální povolená velikost je uvedena na straně 162.

naučná
stezka

Černobílá varianta loga se nachází na straně 150. Ochranná zóna logotypu je definována na
straně 156. Minimální povolená velikost je uvedena na straně 162.
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kemp

kemp
pozlovice

luhačovická
přehrada

přehrada

navigační systém » piktogramy » kemppozlovice navigační systém » piktogramy » luhačovická přehrada

Piktogram pro pozlovický kemp zobrazuje stylizovaný stan. Ve spodní části loga je voda odka-
zující na situování kempu v blízkosti přehrady. Používá se jak celý logotyp, tak i samostatně
piktogram.

Černobílá varianta loga se nachází na straně 150. Ochranná zóna logotypu je definována na
straně 157. Minimální povolená velikost je uvedena na straně 162.

Piktogram zobrazuje stylizovanou luhačovickou přehradu. Ve spodní části symbolizují vlny
vodu, horizontální čára s věží představují přehradu. Používá se jak celý logotyp, tak i samos-
tatně piktogram.

Černobílá varianta loga se nachází na straně 150. Ochranná zóna logotypu je definována na
straně 158. Minimální povolená velikost je uvedena na straně 163.
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lázně
luhačovice

navigační systém » piktogramy » lázně luhačovice navigační systém » piktogramy » víceúčelový sál

víceúčelový sál
pozlovice

Logo představuje typický lázeňský pramen. Snaží se podobat typickému vyznačení lázeň-
ských prostor a tak přispět k lepší orientaci návštěvníků. Používá se jak celý logotyp, tak i sa-
mostatně piktogram.

Černobílá varianta loga se nachází na straně 150. Ochranná zóna logotypu je definována na
straně 159. Minimální povolená velikost je uvedena na straně 163.

Logo navržené pro víceúčelový sál zobrazuje různorodost využití tétomístnosti, především se
zaměřením na kulturní akce. Z levé a pravé strany visí divadelní závěs, půlkruhy ve spodní části
představují židle k sezení pro diváky. Používá se jak celý logotyp, tak i samostatně piktogram.

Černobílá varianta loga se nachází na straně 150. Ochranná zóna logotypu je definována na
straně 159. Minimální povolená velikost je uvedena na straně 163.
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pozlovice
centrum

pozlovice
centrum

vrchol komonec
turistický okruh

vrchol komonec
turistický okruh

vrchol
komonec

vrchol
komonec

zřícenina hradu
starý světlov

zřícenina hradu
starý světlov

zřícenina
hradu

zřícenina
hradu

sportovní areál
pozlovice

sportovní areál
pozlovice

dětské hřiště
pozlovice

dětské hřiště
pozlovice

parkoviště parkoviště
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jezírko
lásky

jezírko
lásky

kemp kemp

kemp
pozlovice

kemp
pozlovice

naučná
stezka

náučná
stezka

luhačovická
přehrada

luhačovická
přehrada

přehrada přehrada

lázně
luhačovice

lázně
luhačovice

víceúčelový sál
pozlovice

víceúčelový sál
pozlovice
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

pozlovice
centrum

parkoviště

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

sportovní areál
pozlovice

dětské hřiště
pozlovice
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x x

x

x x

x

x x

x

x x

x

vrchol komonec
turistický okruh

vrchol
komonec

x x

x

x x

x

x x

x

x x

x

zřícenina hradu
starý světlov

zřícenina
hradu
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

jezírko
lásky

naučná
stezka

x x

x

x x

x

x x

x

x x

x

kemp

kemp
pozlovice
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x x

x

x x

x

x x

x

x x

x

luhačovická
přehrada

přehrada

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

lázně
luhačovice

víceúčelový sál
pozlovice
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21mm 79 px

64 px17mm

18mm 68 px

87 px23mm

19 px

19 px

19 px

19 px

5mm

5mm

5mm

5mm

pozlovice
centrum

sportovní areál
pozlovice

dětské hřiště
pozlovice

parkoviště

89 px

64 px

23,5 mm

17mm

19 px

19 px

5mm

5mm

24mm

16,5 mm

90,5 px

62 px

vrchol komonec
turistický okruh

vrchol
komonec

zřícenina hradu
starý světlov

zřícenina
hradu
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17mm 64 px

55 px14,5 mm

21mm 79 px

47 px12,5 mm

19 px

19 px

19 px

5mm

5mm

5mm

jezírko
lásky

kemp

kemp
pozlovice

naučná
stezka

68 px

87 px

18mm

23,5 mm

19 px

19 px

19 px

5mm

5mm

5mm

20mm

16,5 mm

75,5 px

62 px

luhačovická
přehrada

přehrada

lázně
luhačovice

víceúčelový sál
pozlovice
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Dva piktogramy – piktogram slunce a piktogram vločka
nejsou logy žádného spolku, ani piktogramy v rámci
navigačního symbolu.

Jsou to obecné piktogramy používané ve vizuálech
městyse Pozlovice (sluníčko je téměř na všech grafi-
kách vytvořených proměstyse, vločka je na vánoční
edici lázeňských oplatek).

Vztahují se na ně stejné podmínky používání jako na
loga a piktogramy, rovnak i barevné kombinace.

Používají se především jako aplikace na grafických
materiálech, spolu s jinými logy a piktogramy.

Je zakázáno k nim přiřazovat jakýkoli text. Fungují
pouze samostatně.

doplňující piktogramy
(nejsou součástí navigačního systému)

sněhová vločka

využití jako vzor naVánoční edici
balení lázeňských oplatek

slunce

využití jako obecný vzor v rámci vizuálu
městyse, na obálkách, hlavičkovém papíře, ...

doplňující piktogramy » sluníčko & vločka
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Aa
Firemní písmo je konkrétní typ písma, které semá po-
užívat na každém druhu interního či externího písem-
ného kontaktu. Svévolná náhrada předepsaných
fontů za jiné poškodí jednotný vizuální styl značky.

použitý font: Switzer
designer: Jérémie Hornu

Celá vizuální identita městyse Pozlovic používá font
Switzer ve všech jeho řezech. V rámci tvorby grafic-
kýchmateriálů se nikdy nepoužívá kombinace více
než tří řezů.

Při aplikaci textu na bílé pozadí se upřednostňuje
používat primární barvu vizuálu, před černou.

Nechť již hříšné saxofony ďáblů rozezvučí síň úděsnými tóny waltzu, tanga a quickstepu.Switzer Thin

Switzer Thin Italic

Switzer Extralight

Switzer Extralight Italic

Switzer Light

Switzer Light Italic

Switzer Medium Italic

Switzer Semibold Italic

Switzer Bold Italic

Switzer Extrabold Italic

Switzer Black Italic

Switzer Black

Switzer Extrabold

Switzer Bold

Switzer Semibold

Switzer Medium

Switzer Italic

Switzer Regular

Nechť již hříšné saxofony ďáblů rozezvučí síň úděsnými tóny waltzu, tanga a quickstepu.

Nechť již hříšné saxofony ďáblů rozezvučí síň úděsnými tóny waltzu, tanga a quickstepu.

Nechť již hříšné saxofony ďáblů rozezvučí síň úděsnými tóny waltzu, tanga a quickstepu.

Nechť již hříšné saxofony ďáblů rozezvučí síň úděsnými tóny waltzu, tanga a quickstepu.

Nechť již hříšné saxofony ďáblů rozezvučí síň úděsnými tóny waltzu, tanga a quickstepu.

Nechť již hříšné saxofony ďáblů rozezvučí síň úděsnými tónywaltzu, tanga a quickstepu.

Nechť již hříšné saxofony ďáblů rozezvučí síň úděsnými tónywaltzu, tanga a quickstepu.

Nechť již hříšné saxofony ďáblů rozezvučí síň úděsnými tónywaltzu, tanga a quickstepu.

Nechť již hříšné saxofony ďáblů rozezvučí síň úděsnými tónywaltzu, tanga a quickstepu.

Nechť již hříšné saxofony ďáblů rozezvučí síň úděsnými tónywaltzu, tanga a quickstepu.

Nechť již hříšné saxofony ďáblů rozezvučí síň úděsnými tónywaltzu, tanga a quickstepu.

Nechť již hříšné saxofonyďáblů rozezvučí síň úděsnými tónywaltzu, tanga a quickstepu.

Nechť již hříšné saxofonyďáblů rozezvučí síň úděsnými tónywaltzu, tanga a quickstepu.

Nechť již hříšné saxofonyďáblů rozezvučí síň úděsnými tónywaltzu, tanga a quickstepu.

Nechť již hříšné saxofonyďáblů rozezvučí síň úděsnými tónywaltzu, tanga a quickstepu.

Nechť již hříšné saxofonyďáblů rozezvučí síň úděsnými tónywaltzu, tanga a quickstepu.

Nechť již hříšné saxofonyďáblů rozezvučí síň úděsnými tónywaltzu, tanga a quickstepu.
typografie typografie
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práce s fotografií

práce s fotografií práce s fotografií

Při aplikaci fotografií vnímáme dvě roviny. První rovi-
nou je aplikace klasické barevné fotografie. Na takové
fotografie je zakázáno přímo aplikovat logo nebo
logotyp.

Ve druhé rovině se aplikují přímo loga, piktogramy
a logotypy na fotografie. Při aplikaci piktogramů na
fotografii je vhodné ztmavit fotografii na 60% barvy
Pantone 295 C (primární barva vizuálu).

Logotypy a piktogramy jsou
aplikovány na ztmavené foto-
grafie. Takto aplikovat pikto-
gramy je povoleno pouze
v bílé barvě.

Logotypy a piktogramy nesmí
být aplikovány na takové
fotografie.
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vizitky

Vizitkymají rozměr 50×90mm. Přední strana je bílé
barvy a obsahuje jméno zaměstnanceměstyse, pra-
covní pozici, kontaktní údaje, logo Pozlovic a adresu
městyse.

Zadní strana vizitky je v barvě #05396B a obsahuje
textovou část logotypuměstysu a tři piktogramy.
Všechny aplikace na zadní straně jsou bílé barvy.



172 173vizitky 50×90mm (měřítko 1:1) vizitky

přední strana
vizitky

zadní strana
vizitky

Ing. Pavel Coufalík, Ph.D.

starosta
městyse Pozlovice

starosta@pozlovice.cz
+420 577113 072
+420 603 551 967

Městys Pozlovice
Hlavní 51
763 26 Pozlovice

jméno a příjmení (titul)

font: Switzer Bold
velikost písma: 9 pt
řádkový proklad: 12 pt
barva písma:#05396B

Jméno, jehož šířka pře-
sahuje 36,5mm se roz-
děluje do dvou řádků.
Zarovnání na levý prapor.

Název funkce se uvádí
do dvou řádků.

Zarovnání na levý prapor.

pozice

font: Switzer Regular
velikost písma: 9 pt
řádkový proklad: 12 pt
barva písma:#05396B kontaktní údaje

font: Switzer Regular
velikost písma: 9 pt
řádkový proklad: 12 pt
barva písma:#05396B

Na vizitce jsou uvedeny
dva kontaktní údaje; email
a telefonní číslo/čísla.
Zarovnání na levý prapor.adresaměstyse

font: Switzer Light
velikost písma: 8,5 pt
řádkový proklad: 11 pt
barva písma:#05396B

Zarovnání na levý prapor.

městys
pozlovice

9,3 mm 6,9 mm 6,9 mm

90mm

6mm

12mm

12mm

6mm

6mm

8,5mm

8,5 mm

9mm

12,8 mm

4,3 mm

4,3 mm

4,3 mm

4mm
4mm

6mm

7,5 mm 7,5 mm

6,9 mm

6,9 mm 6 6 6 6,9 mm

50mm36,2 mm 6,9 mm

Bc.Monika Kudelková
Pešková

sekretariát
městyse Pozlovice

kudelkova@pozlovice.cz
+420 577113 071

Městys Pozlovice
Hlavní 51
763 26 Pozlovice
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Bc.Monika Kudelková
Pešková

sekretariát
městyse Pozlovice

kudelkova@pozlovice.cz
+420 577113 071

Městys Pozlovice
Hlavní 51
763 26 Pozlovice

Ing. Pavel Coufalík, Ph.D.

starosta
městyse Pozlovice

starosta@pozlovice.cz
+420 577113 072
+420 603 551 967

Městys Pozlovice
Hlavní 51
763 26 Pozlovice

Ing. Miroslav Papoušek

místostarosta
městyse Pozlovice

papousek@pozlovice.cz
+420 577113 073

Městys Pozlovice
Hlavní 51
763 26 Pozlovice

Ing. Miroslav Papoušek

jednatel v oblasti služeb
městyse Pozlovice

papousek@pozlovice.cz
+420 577113 073

Městys Pozlovice
Hlavní 51
763 26 Pozlovice

Ing. Stanislav Jurák

vedoucí provozního úseku
městyse Pozlovice

jurak@pozlovice.cz
+420 577113 074

Městys Pozlovice
Hlavní 51
763 26 Pozlovice

Ing. Dušan Richter

referent pro informace
městyse Pozlovice

richter@pozlovice.cz
+420 577113 075

Městys Pozlovice
Hlavní 51
763 26 Pozlovice

Romana Zemková

infocentrum
městyse Pozlovice

zemkova@pozlovice.cz
+420 577113 077

Městys Pozlovice
Hlavní 51
763 26 Pozlovice

městys
pozlovice
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hlavičkový papír

Hlavičkový papír je oficiální dokument městyse
Pozlovic ve formátu standardní A4-ky (210 × 297mm).

Je navržen ve dvou barevných verzích. První verze je
modrá, resp. modrý text (#05396B) na bílém papíře, ve
druhé verzi je veškerý text černý a jedinou barevnou
částí zůstává logotyp v primární barvěměstyse. Častěji
se používá druhá barevná varianta.

Jednotlivými částmi hlavičkového papíru je zakázáno
manipulovat. Povolenoumanipulací je přepsání údajů
adresáta a aplikace vlastního textu. Všechen text je
zarovnán na levý prapor.

V případě, že je rozsah textu jen jedna strana, vyžadu-
je se dodržet odstup od posledního řádku textu po
jméno starosty (a tedy prostor na razítko a podpis),
minimálně 30mm.

Pokud text přesahuje jednu celou stránku a pokračuje
na další, vyžaduje se zachovat okraj od spodní části
strany, minimálně 30mm. V takovém případě se jméno
starosty přesune na poslední stranu dokumentu.

Nehledě na to, kolik textu se na straně vyskytuje,
jméno starosty je vždy uvedeno ve spodní části stra-
ny, tak jak to definuje designmanuál (viz strana 179).



178 179hlavičkový papír 210×297mm (měřítko 1:0,66)

logoměstyse
velikost: 36,7×10,8mm
barva loga: #05396B

adresaměstyse:
font: Switzer Bold
velikost písma: 7 pt
řádkový proklad: 8,5 pt
barva: #05396B

kontaktní údaje:
font: Switzer Regular
velikost písma: 7 pt
řádkový proklad: 8,5 pt
barva: #05396B

název instituce
font: Switzer Bold
velikost písma: 10 pt
řádkový proklad: 12 pt
barva: #05396B

adresa instituce
font: Switzer Regular
velikost písma: 10 pt
řádkový proklad: 12 pt
barva: #05396B

16mm

17,8 mm

38,2 mm

17mm

36,5 mm 42,5 mm 22mm 32,5 mm 29,5 mm

10,8 mm

6,6 mm

25mm

68mm

16mm 15mm

16mm

název dokumentu:
font: Switzer Bold
velikost písma: 10 pt
řádkový proklad: 14,5 pt
barva: #05396B

obsah dokumentu:
font: Switzer Regular
velikost písma: 10 pt
řádkový proklad: 14,5pt
barva: #05396B

Zarovnání textu na levý
prapor!

jméno starosty
font: Switzer Regular
velikost textu: 10 pt
řádkový proklad: 12 pt
barva textu: #05396B

31mm

4mm

21mm
30mm

30mm
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Proměstys byly vytvořeny designy pro tři typy obálek, pro
obálku C5 (229×162mm), C4 (229×325mm) a DL (220×110
mm).

Všechny tři obálky jsou bílé, doplněnémodrým logem,
kontaktními údaji Pozlovic a souborem náhodně rozmístěných
piktogramů.

Je zakázáno svévolněměnit design obálek, font písma či
nahrazovat vybrané piktogramy za jiné!

Jedinou povolenou změnou je případný přepis kontaktních
údajů, pokud dojde k jejich změně.V takovémpřípadě se ale
přísně vyžaduje dodržení definovaného fontu, řezu písma,
jeho velikosti, barvy i řádkového překladu.

obálky

obálky

obálky
obálka formátu C5
obálka formátu C4
obálka formátu DL
razítko

180
182
186
190
194



182 obálka formátu C5 229×162mm (měřítko 1:1)

městys
pozlovice

Hlavní 51, Pozlovice
763 26 Luhačovice
577 113 071, 603 551 697
mestys@pozlovice.cz

dátová schránka: qubbzyg
č.ú.: 11222661/0100
IČO: 00568708
DIČ: CZ00568708



184 185obálka formátu C5 229×162mm (měřítko 1:1,5) » přední strana obálka formátu C5 229×162mm (měřítko 1:1,5) » zadní strana

zadní strana

Zadní stranu obálky tvoří bílá plocha
doplněna jedním piktogramem, vytvo-
ním v rámci návrhu vizuálního stylu
městyse Pozlovice. Barevnost ikony:
#05396B.

městys
pozlovice

Hlavní 51, Pozlovice
763 26 Luhačovice
577 113 071, 603 551 697
mestys@pozlovice.cz

dátová schránka: qubbzyg
č.ú.: 11222661/0100
IČO: 00568708
DIČ: CZ00568708

16mm 16mm

162mm

229mm

16mm

10mm

24mm

11,5 mm

19mm

34,5 mm

obálka formátu C5

Logo ve velikosti 34,5 × 10mm je
umístěné na obálce v pravém horním
rohu, 16mmod okraje obálky.
Barevnost loga je #05396B.

Adresaměstyse (název ulice, název
městyse a poštovní směrovací číslo)
je uvedeno:

font: Switzer Bold
velikost písma: 9 pt
řádkový proklad: 11 pt
barva textu: #05396B
zarovnání na levý prapor

Zbývající údaje (telefonní čísla, emailová
adresa, datová schránka, číslo účtu,
IČO a DIČ, jsou uvedeny:

font: Switzer Regular
velikost písma: 9 pt
řádkový proklad: 11 pt
barva textu: #05396B
zarovnání na levý prapor

Volný prostor je doplněn prvky
vizuálního stylu městyse Pozlovice.
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obálka formátu C4

Logo ve velikosti 34,5 × 10mm je
umístěné na obálce v pravém horním
rohu, 16mmod okraje obálky.
Barevnost loga je #05396B.

Adresaměstyse (název ulice, název
městyse a poštovní směrovací číslo)
je uvedeno:

font: Switzer Bold
velikost písma: 9 pt
řádkový proklad: 11 pt
barva textu: #05396B
zarovnání na levý prapor

Zbývající údaje (telefonní čísla, emailová
adresa, datová schránka, číslo účtu,
IČO a DIČ, jsou uvedeny:

font: Switzer Regular
velikost písma: 9 pt
řádkový proklad: 11 pt
barva textu: #05396B
zarovnání na levý prapor

Volný prostor je doplněn prvky
vizuálního stylu městyse Pozlovice.

Hlavní 51, Pozlovice
763 26 Luhačovice
577 113 071, 603 551 697
mestys@pozlovice.cz

dátová schránka: qubbzyg
č.ú.: 11222661/0100
IČO: 00568708
DIČ: CZ00568708

městys
pozlovice
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zadní strana

Zadní stranu obálky tvoří bílá plocha
doplněna piktogramy, vytvořenými
v rámci návrhu vizuálního stylu
městyse Pozlovice. Barevnost ikon:
#05396B.

Hlavní 51, Pozlovice
763 26 Luhačovice
577 113 071, 603 551 697
mestys@pozlovice.cz

dátová schránka: qubbzyg
č.ú.: 11222661/0100
IČO: 00568708
DIČ: CZ00568708

městys
pozlovice

16mm 34,5 mm

16mm

10mm

325mm

229mm

24mm

11,5 mm

19mm



190 obálka formátu DL 220×110mm (měřítko 1:1)

městys
pozlovice

Hlavní 51, Pozlovice
763 26 Luhačovice
577 113 071, 603 551 697
mestys@pozlovice.cz

dátová schránka: qubbzyg
č.ú.: 11222661/0100
IČO: 00568708
DIČ: CZ00568708
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obálka formátu DL

Logo ve velikosti 34,5 × 10mm
je umístěné na obálce v pravém
horním rohu, 16mmod okraje.
Barevnost loga je #05396B.

Adresaměstyse (název ulice,
názevměstyse a poštovní smě-
rovací číslo) je uvedeno:

font: Switzer Bold
velikost písma: 9 pt
řádkový proklad: 11 pt
barva textu: #05396B
zarovnání na levý prapor

Zbývající údaje (telefonní čísla,
emailová adresa, datová
schránka, číslo účtu, IČO a DIČ,
jsou uvedeny:

font: Switzer Regular
velikost písma: 9 pt
řádkový proklad: 11 pt
barva textu: #05396B
zarovnání na levý prapor

Volný prostor je doplněn prvky
vizuálního stylu městyse.

městys
pozlovice

Hlavní 51, Pozlovice
763 26 Luhačovice
577 113 071, 603 551 697
mestys@pozlovice.cz

dátová schránka: qubbzyg
č.ú.: 11222661/0100
IČO: 00568708
DIČ: CZ00568708

16mm 16mm

16mm

10mm

24mm

11,5 mm

19mm

34,5 mm

110mm

229mm
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razítko

razítko (měřítko 1:1)

velikost razítka: 38mm× 14mm
velikost logotypu: 34mm× 10mm

velikost razítka: 69mm× 24mm
velikost logotypu: 54,5mm× 16mm

razítko

průměr razítka: Ø29mm
velikost logotypu: 18mm× 18mm

Razítko bylo navrženo ve třech velikostech. Ve dvou
případech obsahuje celý logotyp, kulaté razítko obsahu-
je pouze logoměstyse (bez textové části). V externí
komunikaci obce se doporučuje používat verze s celým
logotypem, v rámci interních záležitostí městyse, kde
každý zná logo obce, je povoleno zvolit i verzii s pikto-
gramem.

městys
pozlovice

městys
pozlovice
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Pozlovský občasník

Pozlovský občasník je vytvořen v softwaruAdobe InDesign
a vyžaduje se, aby tak byla tvořena i následující čísla.

V rámci zjednodušení práce, je v InDesignu pro úpravy textu
navržených několik „Character Styles“. Na následujících stra-
nách je detailně vysvětleno, v jaké situaci je každý ze stylů
třeba použít.

Díky tomu, bude každé číslo občasníku vypadat kompatibilně
a zpět s předchozím.

Titulek Pozlovského občasníku je navržen tak, aby
byly jakékoli úpravy a tvorba následujících čísel
co nejjednodušší.

Hlavička se skládá z ročníku aktuálního vydání,
z názvu „informační čtvrtletník městysu Pozlovice“
a z pořadí aktuálního vydání v daném roce.

Obrázek nacházející se na titulku vydání se kaž-
dým vydánímmění v závislosti na obsahu občas-
níku. Stále se však vyžaduje dodržet stanovenou
velikost obrázku, aby se tak nezměnilo celkové
uspořádání strany.

Titulkem je zakázánomanipulovat. Text je manuál-
ně prostrkaný tak, aby název působil opticky vyvá-
ženě. Jedinou výjimkou povolenémanipulace je
situace, kdy by se název časopisuměnil.

Titulek Pozlovského občasníku obashuje i názvy tří
článků, na které semohou čtenáři těšit. V případě
delších názvů je povoleno rozdělit text na více řád-
ků, stále se však vyžaduje dbát na estetickou
stránku titulní strany.

pozlovský občasník » titulek

Pozlovský občasník
titulek
první dvoustrana
ukázka článku
poslední strana

196
197
202
208
214
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XXVIII. ročník informační čtvrtletník městyse Pozlovice jaro 2022

ročník vydání
Použít Character Style „hlavička“, kde jsou
definovány všechny vlastnosti pro daný text
(font, velikost písma, řez, řádkový překlad, ...)

font: Switzer Light
velikost písma: 9 pt
barva textu: #05396B

Zarovnání na levý prapor k levému
okraji (10mmod okraje strany).

obrázek
Velikost obrázku je 190 × 190mm.
Obrázek zasahuje k levému okraji strany
(10mmod okraje strany).

Obrázek se každýmvydánímmění,
v závislosti na obsahu občasníku.

jaro 2022
Použít Character Style „hlavička“, kde jsou
definovány všechny vlastnosti pro daný text
(font, velikost písma, řez, řádkový překlad, ...)

font: Switzer Light
velikost písma: 9 pt
barva textu: #05396B

Zarovnání na pravý prapor k pravému okraji.

informační čtvrtletník
Použít Character Style „hlavička“, kde jsou
definovány všechny vlastnosti pro daný text
(font, velikost písma, řez, řádkový překlad, ...)

font: Switzer Light
velikost písma: 9 pt
barva textu: #05396B

Zarovnání na střed.

10mm 10mm

10mm 10mm

10mm 10mm
XXVIII. ročník informační čtvrtletník městyse Pozlovice jaro 2022
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Pozlovský občasník

08
Víceúčelové hřiště
uMŠpro veřejnost

10
Pojďte, děti, pojďte dál,
máme ve školce karneval!

12
Vnouzi opravdu
poznáš pří(á)tele...

1/22

Pozlovský občasník

08
Víceúčelové hřiště
uMŠpro veřejnost

10
Pojďte, děti, pojďte dál,
máme ve školce karneval!

12
Vnouzi opravdu
poznáš pří(á)tele...

1/22

pořadí vydání
První číslo odkazuje na pořadí vydání v da-
ném roce, po lomítku následkuje daný rok.
Použít Character Style „hlavička“, kde jsou
definovány všechny vlastnosti pro daný text
(font, velikost písma, řez, řádkový překlad...)
Zarovnání na pravý prapor k pravému okraji.

font: Switzer Light
velikost písma: 9 pt
barva textu: #05396B

titulek
Použít Character Style „titulek“, kde jsou de-
finovány všechny vlastnosti pro daný text
(font, velikost písma, řez, řádkový překlad...)
Zarovnání na levý prapor k levému okraji.

font: Switzer Black
velikost písma: 60 pt
řádkový překlad: 67 pt
barva textu: #05396B

Nadpisem je zakázánomanipulovat (kro-
mě případu, že by se název změnil).

číslo strany
Použít Character Style „titulek-čísla stran“,
kde jsou definovány všechny vlastnosti pro
daný text (font, velikost písma, řez, řádkový
překlad, ...)

font: Switzer Light
velikost písma: 13 pt
barva textu: #05396B

názvy článků
Vybrat tři nejzajímavější názvy článků,
které se v občasníku nacházejí.

Použít číslo strany použít Character Style
„titulek-názvy článků“, kde jsou definovány
všechny vlastnosti pro daný text (font,
velikost písma, řez, řádkový překlad, ...)

font: Switzer Bold
velikost písma: 13 pt
řádkový překlad: 15,5 pt
barva textu: #05396B

První název článku zarovnat na levý prapor
na levý okraj (15mmod okraje strany). Druhý
název zarovnat na střed. Třetí název zarovnat
na pravý prápor k pravému okraji (15mmod
okraje strany).

Dbát na to, abymezeramezi prvním-druhým
a druhým–třetím článkem byla stejná.

pozlovský občasník » titulek (měřítko 1:1,3)

15mm15mm

32mm

43mm

15mm



202 203pozlovský občasník » první dvoustranapozlovský občasník » první dvoustrana » struktura strany (měřítko 1:2)

úvodní komentář,
v rámci redesignu
přesunutý z titulní
strany dovnitř

jméno autora
komentáře

povinné údaje o vydání
a tisku

logoměstyse jako
vydavatele občasníku

prvky
identity

hlavička
Pozlovského
občasníku
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hlavička „Pozlovský občasník“
Na první dvoustraně se číslování stran ne-
nachází. Název je zarovnán na pravý prapor
k pravému okraji strany.

Použít Character Style „hlavička“, kde jsou
definovány všechny vlastnosti pro daný text
(font, velikost písma, řez, řádkový překlad...)

15mm 15mm15mm

10mm 10mm

font: Switzer Regular
velikost písma: 10 pt
řádkový proklad: 14 pt
barva textu: #05396B

Odsazení prvního řádku začínajícího odsta-
vce je 5mm.

prvky identity
Prázdný prostor dvoustrany částečně vypl-
ňují tři náhodné piktogramy, které jsou
součástí celkového návrhu vizuálního stylu
městyse Pozlovice.

Vybrané piktogramy jsou stálýmprvkem
a je zakázáno jimimanipulovat!

úvodní komentář
Uvodnému komentáři je venovaná celá
strana. Začátek textu se přizpůsobí jeho
rozsahu tak, aby text dosahoval spodního
okraje strany (23,4mmod okraje) a aby
tvořil dva stejně vysoké odstavce. Text je
zarovnán na levý prapor.

Vždy je ale nutné připnutí textu na
„Baseline Grid“. Je zakázanéměnit pře-
nastavení Baseline Grid!Aktuální nastave-
ní je možné zjistit v Edit » Preferences »
Grids » Baseline Grid.

Pro úpravu textu použít Character Style
„text“, kde jsou definovány všechny vlast-
nosti pro daný text (font, velikost písma, řez,
řádkový proklad, ...)
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85mm 85mm 15mm15mm 40mm 10mm

23,4 mm

5mm

23,4 mm

20,5 mm

30,5 mm

jméno autora
Pro úpravu textu použít Character Style
„jména autorů“, kde jsou definovány všech-
ny vlastnosti pro daný text (font, velikost
písma, řez, řádkový proklad, ...)

font: Switzer Light Italic
velikost písma: 10 pt
řádkový proklad: 14 pt
barva textu: #05396B

Vážení občané, zastupitelé...
Pro úpravu textu použít Character Style
„text bold“, kde jsou definovány všechny
vlastnosti pro daný text (font, velikost písma,
řez, řádkový proklad, ...)

font: Switzer Bold
velikost písma: 10 pt
řádkový proklad: 14 pt
barva textu: #05396B

Text je zarovnán na levý prápor, k levému
okraji strany (15mmod okraje strany).

Povinné údaje o tisku, vydání, ...
Pro úpravu textu použít Character Style
„text“, kde jsou definovány všechny vlastno-
sti pro daný text (font, velikost písma, řez,
řádkový proklad, ...)

font: Switzer Regular
velikost písma: 10 pt
řádkový proklad: 14 pt
barva textu: #05396B

Logoměstyse
Velikost 40 × 11,5mm, logo je situováno
k levému spodnímu okraji strany. Logom je
zakázáno svévolněmanipulovat a vyža-
duje se respektovat jeho pozici v rámci
strany!

pozlovský občasník » první dvoustrana (měřítko 1:1,3)

15mm 15mm
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fotografie

vždy se uvádí
i zdroj obrázku

nadpis

článek

hlavička
Pozlovského
občasníku

jméno autorky
komentáře
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15mm 15mm15mm 10mm 85mm85mm15mm

10mm

2 řádky

2 řádky

10mm

23mm
(5. řádek)

82mm

10mm

2 řádky

97mm

5mm

nadpis článku
Pro úpravu textu použít Character Style
„nadpisy článků“, kde jsou definovány
všechny vlastnosti pro daný text (font,
velikost písma, řez, řádkový proklad, ...)

font: Switzer Black
velikost písma: 25 pt
řádkový proklad: 30 pt
barva textu: #05396B

Text je zarovnán na levý prápor, k levému
okraji strany (15mmod okraje strany).

číslo strany
Číslo strany je zarovnáno na pravý prapor
a nachází se v horní části strany 15mmod
okraje.

Použít Character Style „hlavička“, kde jsou
definovány všechny vlastnosti (font, velikost
písma, řez, řádkový překlad...)

font: Switzer Bold
velikost písma: 9 pt
řádkový proklad: 13 pt
barva textu: #05396B

Nadpis nového článku je od toho předcho-
zího oddělenminimálně třemi řádky.

Text je od hlavního obrázku oddělen dvěma
řádky. 211
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15mm 85mm85mm 85mm85mm 15mm15mm15mm 10mm10mm

23,4 mm

2 řádky

3 řádky

23,4 mm

text
Použít Character Style „text“, kde jsou
definovány všechny vlastnosti (font, velikost
písma, řez, řádkový překlad...)

font: Switzer Regular
velikost písma: 10 pt
řádkový proklad: 14 pt
barva textu: #05396B

Zarovnání textu na levý prapor.

Při úpravě textu se vyvarovat ponechání
jednoznakových předložek na konci řádku
(a, k, ...). Tyto předložky je třeba svázat
pevnoumezerou s následujícím slovem.

Dělení slov na konci řádku je povoleno,
nanejvýš však tři řádky za sebou.

*
zdroj obrázku
Použít Character Style „zdroj obrázku“, kde
jsou definovány všechny vlastnosti (font,
velikost písma, řez, řádkový překlad...)

font: Switzer Light
velikost písma: 10 pt
řádkový proklad: 14 pt
barva textu: #05396B

Zarovnání textu na pravý prapor. Text je
upevněn na Baseline Grid.

Rozdílymezi nadpisy, texty a obrázky se
určují na základě počtu řádků v InDesignu,
ne podlemilimetrů (přestože design
manuál něco definuje vmilimetrech).

213

2 řádky



214 pozlovský občasník » poslední strana » struktura strany (měřítko 1:2)

poslední strana
Poslední strana Pozlovského občasníku je
čistá, bílá, pokrytá čtyřmi piktogramy.

Zároveň je povoleno používat tuto stránku
také jako reklamní prostor.
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web

web
landing page
scrollování landing page
podstránka

216
218
220
224
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Vítejte v Pozlovicích Vítejte v Pozlovicích

INFO: +420 577 113 071 INFO: +420 577 113 071mestys@pozlovice.cz mestys@pozlovice.czDnes je uterý 31. května 2022 a svátekmá Kamila Dnes je uterý 31. května 2022 a svátekmá Kamila

SPOLKYA INSTITUCE SPOLKYA INSTITUCE

VIDEA VIDEA

FOTOGALERIE FOTOGALERIEKONTAKTY KONTAKTY

NAŠEOBEC NAŠEOBECÚŘEDNÍ DESKA ÚŘEDNÍ DESKAKALENDÁŘAKCÍ KALENDÁŘAKCÍ

aktuální datum a svátek
(zarovnání na střed stránky)

možnost přidání ikon sociálych sítí
(fb, ig, ...), podle rozhodnutí městysekontaktní údaje

prázdný bílý prostor
na okraji stránky

názevměstyse je zarovnán s odkazy na podstránky prázdný bílý prostor
na okraji stránky

odkazy na stránky

písmový font Switzer

barva vizuálu: #05396B
(zvolený odstín je aplikován
i na všechny nadpisy) barva: #EBEBEB

logotypměstyse je stejné
výšky jako piktogramy
po stranách

velikost všech piktogramů
je jednotná, a zároveň
totožná s výškou logotypu

barva vizuálu: #05396B

web » landing page web » landing page
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VIDEA VIDEA

NAŠEOBEC NAŠEOBEC

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY AKTUÁLNÍ ZPRÁVY

ÚŘEDNÍ DESKA ÚŘEDNÍ DESKA

Smlouva č. 2/2022 o poskytnutí
neinvestiční dotace - Charita
vyvešeno od 20.04.2022

Smlouva č. 2/2022 o poskytnutí
neinvestiční dotace - Charita
vyvešeno od 20.04.2022

Daň z nemovitých věcí na rok 2022. Splatnost do 31.05.2022
zveřejněno 25.04.2022

Daň z nemovitých věcí na rok 2022. Splatnost do 31.05.2022
zveřejněno 25.04.2022

Svoz domovního odpadu + PET lahví. Svoz bude probíhat 16.04.2022.
zveřejněno 25.04.2022

Svoz domovního odpadu + PET lahví. Svoz bude probíhat 16.04.2022.
zveřejněno 25.04.2022

Účetní závěrkaMěstyse Pozlovice
za rok 2021
vyvešeno od 04/2022 do 06/2023

Účetní závěrkaMěstyse Pozlovice
za rok 2021
vyvešeno od 04/2022 do 06/2023

Rozpočtové opatření č. 1/2022
vyvešeno od 04/2022 do 12/2022

Rozpočtové opatření č. 1/2022
vyvešeno od 04/2022 do 12/2022

Více Více

KALENDÁŘAKCÍ KALENDÁŘAKCÍ

web » scrollování landing page web » scrollování landing page

piktogramy po bocích jsou
stále totožné velikosti,
barva piktogramů na bílém
pozadí: #05396B

obsah stránky prázdný bílý prostor
na okraji stránky

prázdný bílý prostor
na okraji stránky

logotypměstyse je stejné
výšky jako piktogramy
po stranách



obsah stránky prázdný bílý prostor
na okraji stránky

prázdný bílý prostor
na okraji stránky

Pozlovský občasník Pozlovský občasník

Svatohubertská troubenámše Svatohubertská troubenámše
11.04.2022 11.04.2022

03/2022 03/202206/2022 06/202209/2022 09/2022

web » scrollování landing page web » scrollování landing page

barva: #05396B

číslo občasníku

příspěvek na stránce

Pozlovský občasník

222 223
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Spolky a instituce Spolky a instituce

knihovna
pozlovice

knihovna
pozlovice

farnost
sv. martina

farnost
sv. martina

včelaři
pozlovice

včelaři
pozlovice

obsah stránky prázdný bílý prostor
na okraji stránky

prázdný bílý prostor
na okraji stránky

základní škola
pozlovice

základní škola
pozlovice

Úřadměstyse Pozlovice

Informace o obci

Akce a události v obci

Spolky a instituce

Úřadměstyse Pozlovice

Informace o obci

Akce a události v obci

Spolky a instituce

piktogramy v žádném pří-
padě nezasahují do obsahu
stránky!

loga spolků jsou ve
stanovené barevnosti

logotypměstyse je stejné
výšky jako piktogramy
po stranách

barva textu je totožná
se zvolenou barevností:
#05396B piktogramy jsou umístěny

náhodně, mají však stejnou
velikost

Hasiči

Kultúrní komise

Mateřská škola Pozlovice

Místní knihovna

Turistické infocentrum

Základní škola Pozlovice

Farnost Pozlovice

Honební společenství

SK Pozlovice

Hasiči

Kultúrní komise

Mateřská škola Pozlovice

Místní knihovna

Turistické infocentrum

Základní škola Pozlovice

Farnost Pozlovice

Honební společenství

SK Pozlovice
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3. datum, čas amísto konání

Po nadpisu druhá nejdůležitější informace.
Ideální je seskupit datum, místo a čas na
jednomísto v rámci kompozice plakátu,
nebo blízko sebe, a tak předejít prvotní
zmatenosti pozorovatele.

4. logotypy angažovaných organizací
a spolků

Vždy uvádět celý logotyp, ne jen logo!
Velikost více logotypů na jednom plakátu je
vždy stejná. Častokrát jsou logotypy kompo-
novány na jednomísto na plakátu, v něk-
terých případech bylo třeba dbát na optic-
kou vyváženost plakátu a došlo k přesunutí
loga na druhou stranu. Je povoleno
přesunout jeden logotyp na opačnou stranu

plakáty

Návrh tří plakátů je velmi jednoduchý,
minimalistický a jasně komunikuje odkaz.
Plakáty se skládají z pěti důležitých prvků:

1. nadpis

(Co se plakát snaží komunikovat), musí být
výrazný, většinou je největší velikosti v rámci
všech textů na plakátu. Častokrát zvýraz-
něný řezem písma Switzer Bold.

2. jednoduchý geometrický prvek

Cílem je zaujmout i z větší vzdálenosti od
plakátu. Plakát vizuálně zdůrazní podávanou
informaci, ale zároveň nepotlačuje důleži-
tost nadpisu.

v rámci kompozice pouze za předpokladu,
že plakát obsahuje dvě logotypy (resp. sudý
počet logotypů, v takovém případě se
přesouvá polovina z nich).

5. pozvánka/výzva k účasti

Většinoumá stejnou velikost a řez písma
jako datum/čas/místo konání. Jelikož se
plakát čte z leva do prava a shora dolů,
pozvánka/výzva k účasti bývá umístěna
dolů, jako poslední informace, kterou si
pozorovatel přečte.

Na design plakátů je nezbytné dohlédnout
odbornýmokem, aby byl plakát vizuálně
přitažlivý a zároveň zachoval navrženou
identituměstyse. Proto je výrazně dopo-
ručeno svěřit toto zadání profesionálnímu
grafikovi/grafičce nebo studiu.

plakáty
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4. logotypy spolků
plakát obsahuje logotypměstyse
a logotyp spolku, který organizuje
danou akci

4. logotypy spolků
plakát obsahuje logotypměstyse
a logotyp spolku, který organizuje
danou akci

3. datuma čas
místo akce přímo vyplývá
z obsahu plakátu

3. datuma čas
místo konání vyplývá přímo
z nadpisu, proto ho není potřeba
uvádět dvakrát

1. nadpis
největší prioritu má nadpis,
velká velikost písma, písmový
řez Switzer Bold

1. nadpis
největší prioritu má nadpis, velká
velikost písma, písmový řez Switzer
Bold,
písmo je koncipováno do veselé
a hravé kompozice, čímž navozuje
atmosféru léta na Duze

2. jednoduchý geometrický prvek
obsah plakátu je o zápisu dětí do
mateřské školy, zvětšené logo
podporuje informaci, kterou plakát
komunikuje

2. jednoduchý geometrický prvek
atmosféru akce podporuje hravě
stylizovaná vlna, která odkazuje
na dané koupaliště

5. pozvánka/výzva k účasti 5. pozvánka/výzva k účasti

14.06.
10.00—

těšíme se naTebe ve třídě rybičky

zápis
předškoláčků!

mateřská škola
pozlovice

těšíme se na vás!

pátek—neděle
10.00—19.00

koupaliště
duha

na Duze!
víkend

tropický
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vidíme se na
fotbalovémhřišti!

včeláři
pozlovice

13.08. od 15.00

prohlídka
a ochutnávka
medumístních
včelařů

v sobotu od 10.00—19.00
víceúčelový sál UM

děkujeme!

humanitární
sbírka
na pomoc
lidem
utíkajícim
před
válkou
z Ukrajiny

plakáty plakáty

5. pozvánka/výzva k účasti
zároveň definujemísto konání
akce

3. datuma čas
datum a čas je z hlediska
optické vyváženosti plakátu
rozdělen, zároveň tyto dva
údaje vyvažují dva logotypy
v dolní části plakátu

1. nadpis
největší prioritu má nadpis,
velká velikost písma, písmový
řez Switzer Bold

1. nadpis
největší prioritu má nadpis,
velká velikost písma, písmový
řez Switzer Bold,

jde o urgentní situaci, proto je
nejdůležitější odkaz celého
plakátu, protomá písmo jasnou
prioritu i z hlediska kompozice

4. logotypy spolků
plakát obsahuje logotypměstyse
a logotyp spolku, který organizuje
danou akci,
logotypy jsou z hlediska optické vyvá-
ženosti plakátu rozděleny, zároveň
také vyvažují údajům v horní části

2. jednoduchý geometrický prvek
komunikačním prvkem včelařů
je čtverec, resp. skupina nesouměr-
ně uspořádaných čtverců evokujících
včely (stejný prvek se vyskytuje
iv jejich logu)

5. pozvánka/výzva k účasti
poděkování podporuje charitativní
charakter, který plakát komunikuje4. logotypyměstyse Pozlovice

3. datum, čas amísto konání

2. jednoduchý geometrický prvek
srdíčko rozděleno do barev Ukrajin-
ské vlajky je symbolickým prvkem
definujícím na první podhled o co jde
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uvítací cedule& cedule na rozloučenou

cedule na rozloučenou (měřítko 1:1,5)uvítací cedule (měřítko 1:1,5)

anglická verze
(600 × 800mm)

anglická verze
(600 × 800mm)

česká verze
(600 × 800mm)

česká verze
(600 × 800mm)

Vítejte
v městysi
Pozlovice

Brzy
na viděnou
v městysi
Pozlovice

See you
soon in
Pozlovice

Welcome to
Pozlovice
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banner

Návrh obsahuje šest typů bannerů s plánovaným
využitím na okružní křižovatku, a tedy vstupní část do
rekreační části městyse.

Designy jsou ve dvou barevnostech, v modré a bílé
a jsou ve třech provedeních, v českém jazyce,
v anglickém jazyce a varianta bez textu jen
s piktogramy.



236 237banner »modrá verze (měřítko 1:12) banner » bílá verze (měřítko 1:12)

bannermodrý
česká verze

(750 × 1500mm)

bannermodrý
anglická verze
(750 × 1500mm)

banner bílý
anglická verze
(750 × 1500mm)

bannermodrý
piktogramy

(750 × 1500mm)

banner bílý
piktogramy

(750 × 1500mm)

Vítají Vás
Pozlovice

Welcome to
Pozlovice

banner bílý
česká verze

(750 × 1500mm)

Welcome to
Pozlovice

Vítají Vás
Pozlovice



služby městyse
pozlovice

městys
pozlovice
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pracovní oděvy

Oděvy pracovníků služebměstyse Pozlovice se
skládají z trička a pracovní kombinézy. Barva trička
i barva kombinézy je primární barva definovaná
vizuálním stylem, a tedy odstín #05396B.

Triko je navrženo velmi jednoduše, přední strana
obsahuje bílé logo služebměstyse a zadní strana
menší logotyp Pozlovic, také bílé barvy.

Jelikož se předpokládá kombinování pracovních
kombinéz s tričky, kombinéza neobsahuje žádné logo.
Design kombinézy tvoří 6 vybraných bílých log spolků.

pracovní oděvy

přední strana
kombinézy

zadní strana
kombinézy
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služby městyse
pozlovice

městys
pozlovice

přední strana

barva trička:
#05396B

barva kombinézy:
#05396B

barva piktogramů:
#000000

piktogramy ve skutečné
velikosti 30mm

logo služebměstyse
1:1 = 164mm× 35mm

logoměstyse
1:1 = 85mm× 25mm

zadní strana

pracovní oděvy » tričko pracovní oděvy » kombinéza
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Merch, resp. propagační předměty navržené pro
městys Pozlovice zahrnují design dvou triček, dvou
tašek, kšiltovky, propisky, hrníčku, buttonů,
magnetek a nálepek.

merch trička

merch » trička

242
243
246
247
250
252
254
256
258
262
264
266
268

merch
trička
kšiltovky
tašky
propisky
hrnek
buttony &magnetky & nálepky
med
slivovice
lázeňské oplatky
lázeňské oplatky » krémové
lázeňské oplatky » oříškové
lázeňské oplatky » vánoční edice



244 245merch » trička merch » trička

městys
pozlovice

bílé tričko » přední strana modré tričko » přední stranabílé tričko » zadní strana modré tričko » zadní strana

městys
pozlovice



246 247merch » tašky merch » tašky

tašky

merch » kšiltovky

kšiltovky
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městys
pozlovice

městys
pozlovice

merch » tašky, 380 × 420mm (měřítko 1:3,5) merch » tašky, 380 × 420mm (měřítko 1:3,5)

bílá taška » přední strana bílá taška » zadní strana modrá taška » zadní stranamodrá taška » přední strana
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propisky logo umístěné na propiscemá standardně
výšku 7mm. Ukázka, že logo je také
v takové velikosti čitelné (měřítko 1:1):

Logotyp namodré propisce je ve velikosti 44mm× 7mm.
Barva propisky je primární barva definovaná designmanuálem.

Logotyp na bílé propisce je ve velikosti 44mm× 7mm.
Barva logotypu je primární barva definovaná designmanuálem.

merch » propisky

7mm
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hrnek

merch » hrnek 250mm × 100mm (měřítko 1:1)

Návrh bílého hrníčku s logemměstyse
a devíti piktogramy. Velikost potištěné
plochy je 250mm× 100mm.

Ze spodní části hrníčku je logoměstyse.

městys
pozlovice
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buttony&magnetky&nálepky

merch » buttony &magnetky & nálepky (měřítko 1:1) merch » buttony &magnetky & nálepky (měřítko 1:1)

Návrh šesti buttonů s logotypemměstyse, logem,
piktogramy a fotografiemi obce. Průměr buttonu
je Ø38mm.

Návrh dvoumagnetek. Rozměrmagnetky je
50mm× 50mm.

Návrh čtyř nálepek využívá stejný design
jako buttony. Průměr kulaté nálepky je Ø40mm.

nálepky »Ø40mm (měřítko 1:1)buttony »Ø38mm (měřítko 1:1)
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med

etiketa medu 240 × 35mm (měřítko 1:1)

nálepka na víko
Ø50mm (měřítko 1:1)

nálepka z víčka na etiketu
10 × 40mm (měřítko 1:1)

med » etiketa (měřítko 1:1)

Etiketamedu je bílé barvy se žlutými aplikovanými
prvky. Žluté chaoticky uspořádané čtverečky před-
stavují roj včel. Tentomotiv je častý pro vizuály spo-
jené se spolkem včelařů a nachází se také na
plakátu.

Rozměr etikety je 240 × 35mm.
Loga aplikovaná na etiketě jsou ve výšce 5mm.
(nejmenší povolená výška definovanámanuálem)

„med“
font: Switzer Extrabold
velikost písma: 35 pt
barva: #F3AF0C

„340 g“
font: Switzer Medium
velikost písma: 9 pt
barva: #F3AF0C

med
340 g

včelaři
pozlovice

vče
laři

p
ozlovice
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slivovice

slivovice » placatka » etiketa 220 × 100mm (měřítko 1:1) slivovice » láhev » etiketa 230 × 150mm (měřítko 1:1)

slivovice

52%slivovice

52%
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Etiketa láhve slivovice je šedé barvy v odstínu
#EBEBEB. Text i grafické prvky jsou vmodré primár-
ní barvě #05396B. Rozměr etikety láhve je 240 × 150
mm. Rozměr nálepky na hrdlo láhve je 100 × 60mm.
Průměr nálepky na uzávěr láhve je Ø25mm.
Logotyp aplikovaný na etiketě je ve výšce 10mm.

„slivovice“
font: Switzer Extrabold
velikost písma: 35 pt
barva: #05396B

slivovice » láhev (měřítko 1:1)

nálepka na hrdle láhve 100 × 60mm (měřítko 1:1)

nálepka na uzávěr láhve
Ø25mm (měřítko 1:1)

„52%“
font: Switzer Medium
velikost písma: 25 pt
barva: #05396B

Etiketa placatky slivovice je šedé barvy v odstínu
#EBEBEB. Text i grafické prvky jsou vmodré primár-
ní barvě #05396B. Rozměr etikety je 220 × 100mm.

„slivovice“
font: Switzer Extrabold
velikost písma: 35 pt
barva: #05396B

„52%“
font: Switzer Medium
velikost písma: 25 pt
barva: #05396B
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Balení lázeňských oplatek je navrženo ve třech
variantách - oriškové, krémové a vánoční edice.

Design je navržen pro rozměr krabice 200 × 200mm,
výška krabice je 40mm.

lázeňské oplatky



slivovice » placatka » etiketa 220 × 100mm (měřítko 1:1) lázeňské oplátky » krémové (měřítko 1:2,5)

přední strana balení zadní strana balení

lázeňské oblatky » krémové » 200 ×200mm
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SPAwafers creamy

ingredients: vegetables fat, sugar, wheat flour*, milk powder*, (according
to sort) dried yoghurt / eggnog filling / hazelnuts*, peanuts*/ cocoa),
wheat starch, dried egg yolks*, flavour, salt.

100g contain: 7 g protein, 48 g carbohydrate, 32 g fat.
Energy: 2106 kJ (505 kcal)/ 100g
Store in a cool and dry place.

Kremig dreichoblaten

Zutaten: pflanzliches Fett, Zucker,Weizenmehl*, Trockenmilch*, (nach
der Sorte) trockenes Joghurt / Eirlikör Füllung / Haselnüss*, Erdnüsse*/
Kakao),Weizenstärke, Trockeneigelb*, Aromastoffe, Salz.

100g einhalten: 7 g Eiweißstoffe, 48 g Kohlenhydrate, 32 g Fett.
Energiegehalt: 2106 kJ (505 kcal)/ 100g
Kühl und trocken lagarn. *Alergens*alergens

Lázeňskéoplatkykrémové

složení:
moukahladkápšeničná,sušenémléko,
sušenýžloutek,sušenásyrovátka,pšeničný
škrob,sušenývanilkovýkrém,cukr,rostlinný
tukztužený,sůl,aromavanilkové.

Alergenyzvýrazněny.

ØVýživovéúdaje:
Energetickáhodnota
Tuky
ztohonasycenémastnékyseliny
Sacharidy
ztohocukry
Bílkoviny
Sůl
Vlákniny

na100g
1930kj(456kcal)
15g
7,3g
75,5g
45,5g
5,4g
0,08g
0,01g



lázeňské oplátky » oříškové (měřítko 1:2,5)

přední strana balení zadní strana balení

lázeňské oblatky » oříškové » 200 × 200mm
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SPAwafers creamy

ingredients: vegetables fat, sugar, wheat flour*, milk powder*, (according
to sort) dried yoghurt / eggnog filling / hazelnuts*, peanuts*/ cocoa),
wheat starch, dried egg yolks*, flavour, salt.

100g contain: 7 g protein, 48 g carbohydrate, 32 g fat.
Energy: 2106 kJ (505 kcal)/ 100g
Store in a cool and dry place.

Kremig dreichoblaten

Zutaten: pflanzliches Fett, Zucker,Weizenmehl*, Trockenmilch*, (nach
der Sorte) trockenes Joghurt / Eirlikör Füllung / Haselnüss*, Erdnüsse*/
Kakao),Weizenstärke, Trockeneigelb*, Aromastoffe, Salz.

100g einhalten: 7 g Eiweißstoffe, 48 g Kohlenhydrate, 32 g Fett.
Energiegehalt: 2106 kJ (505 kcal)/ 100g
Kühl und trocken lagarn. *Alergens*alergens

Lázeňskéoplatkykrémové

složení:
moukahladkápšeničná,sušenémléko,
sušenýžloutek,sušenásyrovátka,pšeničný
škrob,sušenývanilkovýkrém,cukr,rostlinný
tukztužený,sůl,aromavanilkové.

Alergenyzvýrazněny.

ØVýživovéúdaje:
Energetickáhodnota
Tuky
ztohonasycenémastnékyseliny
Sacharidy
ztohocukry
Bílkoviny
Sůl
Vlákniny

na100g
1930kj(456kcal)
15g
7,3g
75,5g
45,5g
5,4g
0,08g
0,01g



lázeňské oplátky » vánoční edice (měřítko 1:2,5)

přední strana balení zadní strana balení

lázeňské oblatky » vánoční edice » 200 × 200mm

šedé sněhové vločky,
lesklý potisk
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SPAwafers creamy

ingredients: vegetables fat, sugar, wheat flour*, milk powder*, (according
to sort) dried yoghurt / eggnog filling / hazelnuts*, peanuts*/ cocoa),
wheat starch, dried egg yolks*, flavour, salt.

100g contain: 7 g protein, 48 g carbohydrate, 32 g fat.
Energy: 2106 kJ (505 kcal)/ 100g
Store in a cool and dry place.

Kremig dreichoblaten

Zutaten: pflanzliches Fett, Zucker,Weizenmehl*, Trockenmilch*, (nach
der Sorte) trockenes Joghurt / Eirlikör Füllung / Haselnüss*, Erdnüsse*/
Kakao),Weizenstärke, Trockeneigelb*, Aromastoffe, Salz.

100g einhalten: 7 g Eiweißstoffe, 48 g Kohlenhydrate, 32 g Fett.
Energiegehalt: 2106 kJ (505 kcal)/ 100g
Kühl und trocken lagarn. *Alergens*alergens

Lázeňskéoplatkykrémové

složení:
moukahladkápšeničná,sušenémléko,
sušenýžloutek,sušenásyrovátka,pšeničný
škrob,sušenývanilkovýkrém,cukr,rostlinný
tukztužený,sůl,aromavanilkové.

Alergenyzvýrazněny.

ØVýživovéúdaje:
Energetickáhodnota
Tuky
ztohonasycenémastnékyseliny
Sacharidy
ztohocukry
Bílkoviny
Sůl
Vlákniny

na100g
1930kj(456kcal)
15g
7,3g
75,5g
45,5g
5,4g
0,08g
0,01g



design a grafické zpracování:©Lucia Kurucová
rok: 2022
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