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Nové Město na Moravě (město), dnes používá logotyp, jehož podoba i funkčnost je výsledkem postupného vývoje, jehož jednotlivé 
kroky byly (zjevně díky nejrůznějším vnějším vlivům) navzájem související jen do určité míry. Proto logotyp obsahuje pět základních 
prvků.

V této podobě má stávající logotyp několik předností i několik nedostatků. Základní předností je poměrně masivně vybudovaná znalost 
a rozpoznatelnost. Logotyp je (přinejmenším jeho základní prvek - městský znak) užíván dostatečně hojně a do jisté míry i jednotně, 
takže jeho příjemci - konzumenti, jej pravděpodobně identifikují na první pohled. Další předností je vhodně zvolená barevnost. Červená 
barva se žlutými doplňky, nahrazovaná inverzní šedou je dobře využitelná nejen pro samotnou identifikaci instituce - území, ale i pro 
další práci na městském vizuálu. V tomto případě bylo v minulosti spíše štěstím, že tvůrci i zadavatelé odolali pokušení barevně symbo-
lizovat Nové Město obligátní přírodní zelenou. Jako zdařilé se dá hodnotit i zakomponování jednotlivých prvků logotypu do červeného 
rastru jednoduchého tvaru. Už sám rastr (obdélník) se tak stává základním prvkem logotypu. Základní nevýhodou - nedostatkem logo-
typu je pak velké množství složitých komponentů. Samotný městský znak se svým oválným tvarem, korunou, lvem a noži v úhlopříčně 
děleném poli je neuvěřitelně vizuálně těžký a komplikovaný. Jeho doplnění „korunkou“ ve tvaru vlnovky z standardního seznamu glyfů 
a nápisem Nové Město na Moravě (event. názvu ostatních institucí) pak vizuální dojem komplikuje ještě více. Je ale zjevné, jakým způ-
sobem logotyp tuto podobu získal a jak složité a prakticky nevratné procesy tomu předcházely.

červený rastr

původní městský znak

vlnovka

název města

název mikroregionu

LOGOTYP

STÁVAJÍCÍ STAV
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Ideálním řešením pro takový typ loga by bylo najít obecnou shodu na způsobu využití, vytvořit pro tento způsob nepřekročitelná pra-
vidla a pak vytvořit novou jednoduchou podobu logotypu pro dalších několik desítek let. To je ale v takovýchto případech (politické 
a administrativní procesy, předchozí závazky a stávající masivní využívání) nemožné. Proto Nové Město velmi správně a realisticky 
definovalo jiné zadání: Vytvořit pro logotyp nový logický rámec a stanovit jasné vizuální vyznění s využitím stávajících prvků tak, aby 
bylo možné jednotlivé komponenty logotypu používat nejen vcelku, ale do jisté míry i odděleně. Zároveň najít způsob, jak při odděleném 
užívání prvků logotypu neztratit jasnou vizuální identifikaci instituce/území.

Podle zadání jsme tedy stávající podobu logotypu nijak neměnili. Po diskusích se zadavatelem jsme definovali tři identifikátory, které 
se stanou nosnými prvky: barva, tvar, font. Identifikátory jsme zpracovali do celkové podoby využití logotypu, jehož základní podobu 
a příklady používání nyní předkládáme. 

font Mediaevalbarevnost tvar

LOGOTYP

ŘEŠENÍ
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LOGOTYP

ZÁKLADNÍ VERZE

Stávající logotyp Nového Města 
na Moravě zůstává zachován 
v nezměněné podobě, včetně 
používané barevnosti. 
Doplňuje jej pouze jednodušší 
verze s počátečními písmeny 
názvu města, která je dopo-
ručená zejména tam, kde si 
o jednodušší variantu přímo 
říká buď celkové vyznění 
akce/předmětu/události, nebo 
technické požadavky (typicky 
minimální velikost logotypu, 
či minimální absolutní velikost 
logotypu v poměru k ploše 
vizuálu. Pro tyto účely existuje 
také šířková verze zjednodu-
šeného loga, která je ovšem 
doporučená takřka výhradně 
pro malé reklamní předměty 
specifického tvaru. 
Zejména v tiskovinách je mož-
né, resp. téměř doporučené obě 
verze loga používat současně 
a doplnit je sloganem.
Všechny verze logotypu jsou 
navrženy tak, aby bylo možné 
používat je ve všech zažitých 
typech barevnosti. 
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ZJEDNODUŠENÁ VERZE

LOGOTYP

Konstrukce zjednodušené verze 
logotypu vychází z rozměrů 
písmena M použité velikosti 
fontu Mediaeval. 
Levá a pravá vzdálenost okraje 
plochy od písmen je totožná 
s šířkou pravé spodní patky 
písmene M, Horní a spodní 
vzdálenost je totožná s vnitř-
ním rozměrem dříku písmena 
M. 
Konstrukce šířkové verze zjed-
nodušeného loga vychází opět 
z šířky pravé spodní patky pís-
mena M tak, že tato vzdálenost 
tvoří vzdálenost okraje plochy 
od písmen do všech stran.  

A

B

A

B

A
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Nejvýznamnějším novým prv-
kem v brandingu Nového Města 
na Moravě je slogan NOVÉ 
MĚSTO ŽIJE. Jeho grafické 
ztvárnění je vždy konkretizo-
váno jedním dalším slovem, 
podstatným jménem v 7. pádu, 
které vystihuje danou událost či 
oblast činnosti. Slogan je vždy 
uvozen logem ve své zjednodu-
šené podobě, zalomen na dva 
řádky, oddělené minimální op-
ticky možnou mezerou. Použit 
je font Mediaeval Bold. 
Barevnost použitého sloganu 
a kombinace barevnosti musí 
být v souladu s použitým zá-
kladním logotypem.
Logotyp v základní verzi 
se vždy umisťuje do levého 
horního rohu, slogan vždy do 
pravého dolního rohu vizuálu. 
Výška plochy sloganu v tako-
vém případě tvoří 75% výšky 
základního logotypu.   
Je nepřípustné slogan jakkoliv 
rozšiřovat o přídavná jména 
a podobně, vždy musí být tvo-
řen jen dvěma slovy.  
Je ovšem možné slogan (samo-
zřejmě uvozený zjednoduše-
ným logem), v odůvodněných 
případech použít i bez základ-
ního logotypu.  

SLOGAN

POPIS A KONSTRUKCE

ŽIJE
NĚČÍM

Konstrukce sloganu vychází 
z rozměrů písmena N použité 
velikosti fontu Mediaeval.
Horní a spodní vzdálenost 
okraje logotypu od plochy je 
totožná se vzdáleností mezery 
mezi horní patkou a zalomením 
v písmenu N. Stejná vzdálenost 
je mezi levým okrajem logoty-
pu a okrajem plochy a rovněž 
mezi pravým okrajem logotypu 
a levým krajem sloganu. To-
tožné je to i v případě pravého 
okraje sloganu a pravého okraje 
plochy. 
Slogan sám je umístěn ve verti-
kálním středu plochy.  Velikost 
písma sloganu je totožná s ve-
likostí písma zjednodušeného 
logotypu

A

AAAA

AA

AAAA

A
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0 | 100 | 100 | 0

0 | 0 | 0 | 100

0 | 0 | 0 | 60

0 | 0 | 100 | 0

TVARY	
A	BAREVNOST

22 | 79 | 78 | 10

CMYK RGB #FF0000
Pantone 485

RGB #000000
Pantone 426

RGB #666666
Pantone 424

RGB #FFFF00
Pantone Proc. Yellow

RGB #B33032
Pantone 1805

CMYK

CMYK

CMYK

CMYK
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LOGOTYP

PŘÍKLADY SPRÁVNÉHO UŽITÍ

Kombinace základního a zjed-
nodušeného logotypu a sloganu 
umožňuje užití barevnosti, 
která nejlépe odpovídá konkrét-
nímu obsahu/materiálu. 
V případě příkladu č. 2 lze vi-
dět použití sloganu ve stupních 
šedi tak, aby dobře vynikla 
ojedinělá struktura, barevnost 
a zejména formát samotného 
vizuálu. 
Na příkladu č. 3 (dalčí strana) 
je zase dobře ilustrováno použi-
tí černobílé verze sloganu s ba-
revnou verzí zjednodušeného 
logotypu, což dobře doplňuje 
minimalistický design vizuálu. 
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100
PY
ČASU
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NOVÉ MĚSTO
ŽIJE HUDBOU

LOGOTYP

PŘÍKLADY NESPRÁVNÉHO UŽITÍ

V prvním případě  jde o ne-
vhodně zvolený vzájemný po-
měr obou prvků, tedy logotypu 
a sloganu. Znak se loganem je 
příliš velký, což je způsobeno 
nedodržením předepsané dvou-
slovné délky sloganu. Problém 
by řešilo použití sloganu ŽIJE 
SOCHAMI. 
V druhém případě zase není 
dodrženo umístění sloganu 
a jeho předepsaná podoba. Třetí 
případ  je naprosté nedodrže-
ní všech pravidel barevnosti 
i kombinace logotypu se slo-
ganem a ve čtvrtém případě je 
font sloganu nevhodně zvolen 
na hlavní sdělení plakátu. Rov-
něž použití základní a zjedno-
dušené verze logotypu takto 
vedle sebe je nepřípustné. 


ŽIJE 
SOCHAŘSKÝM 
SYMPOZIEM

ŽIJE
ALTERNATIVNÍMI
PALIVY
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VZDĚLÁNÍ
JE DŮLEŽITÉ
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SNOW
BOARD

SHOW

24.XII.12

SNOW
BOARD

SHOW

24.XII.12

LOGOTYP

DOPORUČENÁ MINIMÁLNÍ VELIKOST

Minimální výška základního 
logotypu je 15 mm, zjednodu-
šené verze 9 mm. Minimální 
výška šířkové verze zjednodu-
šeného logotypu je  4 mm. 

Jestliže je pro logotyp vyhra-
zena nejméně 1/32 celkové 
plochy vizuálu, je možné použít 
logotyp v základní verzi. 
Pokud je ovšem pro logotyp vy-
hrazena menší plocha, je nutné 
kvůli čitelnosti použít logotyp 
ve zjednodušené verzi, ev. slo-
gan. Stejně tak je doporučeno 
používat logotyp ve zjednodu-
šené verzi všude tam, kde je 
na velkoplošném vizuálu více 
logotypů vedle sebe (typicky 
lišty se sponzorskými odkazy).

POMĚRY VELIKOSTI 
NA VELKOPLOŠNÝCH VIZUÁLECH
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SNOW
BOARD

SHOW

24.XII.12

SNOWBOARDSHOW

24.XII.12
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TYPOGRAFIE

HLAVNÍ PÍSMO

abcděščřžýáíé 1234567890

abcděščřžýáíé 1234567890

abcděščřžýáíé 1234567890

abcděščřžýáíé 1234567890

ABCDĚŠČŘŽÝÁÍÉ 1234567890

ABCDĚŠČŘŽÝÁÍÉ 1234567890

ABCDĚŠČŘŽÝÁÍÉ 1234567890

ABCDĚŠČŘŽÝÁÍÉ 1234567890

Hlavním písmem je Times New 
Roman CE ve všech řezech. 
Patkové písmo odpovídá 
vážnosti instituce a zjemňuje 
minimalistický a velmi moder-
ní výraz vizuální komunikace 
města.    
Písmo je určené na materiály, 
vyráběné profesionálními tech-
nikami i pro výrobu a tisk do-
kumentů, tištěných na stolních 
tiskárnách a pro další podobnou 
kancelářskou práci. 
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HLAVIČKOVÝ PAPÍR - SAMOSPRÁVA

TISKOVÍNY

Dokument, tištěný na stolní 
černobílé laserové tiskárně, po-
užívá pro odlišení permanent-
ních prvků (hlavička, zápatí, 
stálé značky) 80% černou, pro 
litý text pak Times New Roman 
v doporučené velikosti 12 b. 
Text je zarovnán vlevo, pro 
oddělení odstavců se používá 
odřádkování. Podpis je zarov-
nán vlevo. 
Levý okraj má 25 mm, pravý 
15 mm. 

Zde vyobrazený hlavičkový 
papír je ve velikosti 60%

12mm

30mm

50mm

25mm

14mm

min 25mm

Písma:

Barevnost:

0#0#0#100
0#0#0#80

Nové Město na Moravě
starosta

Vratislavovo náměstí 103, 
592 31 Nové Město na Moravě

TELEFON

566 650 200

FAX

566 650 295

E-MAIL

posta@nmnm.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ

KB Žďár nad Sázavou
č.ú. 19-1224751/0100

IČO/DIČ

00 29 49 00
CZ 00 29 49 00

ÚŘEDNÍ DNY

PO, ST 8.00–17.00
ČT 8.00–14.00

Vyřizuje:

PhDr. Jaroslav Brzobohatý / 566 650 200

Dne:

20. 5. 2015

Vážený pane,
Lorem zzriureratum nismolore vel iuscips sciduisim acil etumsandre molesto dit nim diam zzrilis 
dolor sumsandio ectet veliquisim acil eum quat, cortie tat prate facipsusto od ming euis euguerilisis 
accum quatuer ipsummy nis exero od digna commy nis accum irit, se volorper sim dolor ip er se 
digna aliqui ea consenis nonullandit utpatinit am dolenis auguer irilluptatie ea feuis diam, volutat 
vulla feuguer tinim ad tatetum odoluptat. Ut vero od do euisi.

Duip el dolent laorem ipit, ver sit lan vel utpat prat vel ullam ing ex eril dolorem eu feu faccum nibh 
eu facilis dipsum irilit luptat. Ut lor sequissi bla faciliq isisi.
1. Lore modolor etuercidunt at.
2. Lorem augue min henisisi.

Lore modit elit ipis augiat irit lummodolorem irit nullum zzrit, commy nit, cortin hent lum do odo-
lessequam quis eumsandignit ad ex eumsandigna facipit pratums ndreet utet alis dipit, se faccum 
niam, con hendre consed dolorpe aesecte cons erostinci elis er adionulput ad modions ctet, sed dunt 
iusto od do odolese. Duissisci enibh ex ea feuismo ignisi.
Lore etue tat autpat. Lore dolor sis et autpat praesse uipsum vel iriustions ad tinis dolorercip essed 
te doloreros nons augue tatue magnis aliquipit ip euis nis ad te mod te min hendio od doloreet, quat 
exer si.
Lorerostio odolutat auguera strud molore dolor in exer sum nonse dolor sequis acipsuscin ute conse 
vullaor erostismod el utem etue modigna faccum ipit lumsandre min heniatue facinim dionsenibh 
erci te magna acillaore molor iuscil exercil quat.

S pozdravem

Jaroslav Brzobohatý
starosta města
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HLAVIČKOVÝ PAPÍR - ÚŘAD

TISKOVÍNY

Dokument, tištěný na stolní 
černobílé laserové tiskárně, po-
užívá pro odlišení permanent-
ních prvků (hlavička, zápatí, 
stálé značky) 80% černou, pro 
litý text pak Times New Roman 
v doporučené velikosti 12 b. 
Text je zarovnán vlevo, pro 
oddělení odstavců se používá 
odřádkování. Podpis je zarov-
nán vlevo. 
Levý okraj má 25 mm, pravý 
15 mm. 

Zde vyobrazený hlavičkový 
papír je ve velikosti 60%

Městský úřad Nové Město na Moravě
Kancelář vedoucího úřadu

Vratislavovo náměstí 103, 
592 31 Nové Město na Moravě

TELEFON

566 650 200

FAX

566 650 295

E-MAIL

posta@nmnm.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ

KB Žďár nad Sázavou
č.ú. 19-1224751/0100

IČO/DIČ

00 29 49 00
CZ 00 29 49 00

ÚŘEDNÍ DNY

PO, ST 8.00–17.00
 ČT 8.00–14.00

Vyřizuje/linka:

PhDr. Jaroslav Brzobohatý / 566 650 200

Nové Město na Moravě

20. 5. 2015

Vážený pane,
Lorem zzriureratum nismolore vel iuscips sciduisim acil etumsandre molesto dit nim diam zzrilis 
dolor sumsandio ectet veliquisim acil eum quat, cortie tat prate facipsusto od ming euis euguerilisis 
accum quatuer ipsummy nis exero od digna commy nis accum irit, se volorper sim dolor ip er se 
digna aliqui ea consenis nonullandit utpatinit am dolenis auguer irilluptatie ea feuis diam, volutat 
vulla feuguer tinim ad tatetum odoluptat. Ut vero od do euisi.

Duip el dolent laorem ipit, ver sit lan vel utpat prat vel ullam ing ex eril dolorem eu feu faccum nibh 
eu facilis dipsum irilit luptat. Ut lor sequissi bla faciliq isisi.
1. Lore modolor etuercidunt at.
2. Lorem augue min henisisi.

Lore modit elit ipis augiat irit lummodolorem irit nullum zzrit, commy nit, cortin hent lum do odo-
lessequam quis eumsandignit ad ex eumsandigna facipit pratums ndreet utet alis dipit, se faccum 
niam, con hendre consed dolorpe aesecte cons erostinci elis er adionulput ad modions ctet, sed dunt 
iusto od do odolese uatet augue essectetue. Duissisci enibh ex ea feuismo ignisi.
Lore etue tat autpat. Lore dolor sis et autpat praesse uipsum vel iriustions ad tinis dolorercip essed 
te doloreros nons augue tatue magnis aliquipit ip euis nis ad te mod te min hendio od doloreet, quat 
exer si.
Lorerostio odolutat auguera strud molore dolor in exer sum nonse dolor sequis acipsuscin ute conse 
vullaor erostismod el utem etue modigna faccum ipit lumsandre min heniatue facinim dionsenibh 
erci te magna acillaore molor iuscil exercil quat.

S pozdravem

Jaroslav Brzobohatý
vedoucí úřadu

Vás dopis značky / ze dne:

DNTPNC42 / 20. 5. 2015

Naše značka:

MUNMNM/ 1234/2015
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HLAVIČKOVÝ PAPÍR - SLAVNOSTNÍ

TISKOVÍNY

Nové Město na Moravě
starosta

Město Nové Město na Moravě, 
Vratislavovo náměstí 103, 
592 31 Nové Město na Moravě, 
tel 566650200, www.nmnm.cz

Vážený pane,

pro velmi slavnostní příležitosti, jubilea, blahopřání, poděkování a pro korespondenci s vysokými 
ústavními činiteli je určen slavnostní hlavičkový papír. 

Od běžného dopisu, dokumentu se liší zejména tím, že nemá dělená slova, text je zarovnán vlevo. 

Hlavička je zarovnána na střed, typograficky je stejná jako u běžného hlavičkového papíru 
samosprávy, místo znaku či loga používá speciální styl logotypu. Obrysy o výšce 30 mm, které 
mohou být buď černě vytištěny, nebo lépe vyraženy do těžkého jemně tónovaného papíru. 

Okraje jsou stejné jako u běžného hlavičkového papíru, text začíná 95 mm od horního okraje 
stránky. Je třeba dbát na to, aby podpis končil opticky vysoko nad zápatím.  

s hlubokou úctou

PhDr. Jaroslav Brzobohatý
starosta

V Novém Městě na Moravě 20. května 2015
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SLAVNOSTNÍ LIST

TISKOVÍNY

Nové Město na Moravě
starosta

uděluje

PAMĚTNÍ LIST

u příležitosti narození vašeho dítěte

DRAHOMÍRY BRZOBOHATÉ
a slavnostního zápisu k přivítání do života

Jaroslav Světlý
starosta

Z podoby slavnostního dopisu 
vychází i podoba slavnostního 
listu (vítání občánků, setká-
ní rodáků apod. Zde je třeba 
dodržet font Times New Roman 
a velmi střídmě (nejlépe vůbec) 
volit změnu řezů  a barevnosti 
písma. Kromě samotné hlavič-
ky a místa pro podpis je nutné 
držet také pouze dvě velikosti 
fontu. Zde je 30b verzálka pro 
hlavní sdělení a 18b minuska 
pro vedlejší sdělení.
Je také možné speciální typ 
znaku (obrysy) v nevyhnutel-
ných případech nahradit stejně 
velkým plným znakem města 
(znak s kartuší). 
Dokument je zarovnán na střed. 

Zde vyobrazený slavnostní list 
je ve velikosti 60%
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HLAVIČKOVÝ PAPÍR - PŘÍSPĚVKOVÁ 
ORGANIZACE

TISKOVÍNY

Základní škola Nové Město na Moravě
se specializací v oboru výpočetní techniky

Vratislavovo náměstí 124, 
592 31 Nové Město na Moravě

TELEFON

566 650 200

FAX

566 650 295

E-MAIL

posta@nmnm.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ

KB Žďár nad Sázavou
č.ú. 19-1224751/0100

IČO/DIČ

00 29 49 00
CZ 00 29 49 00

Vyřizuje:

PhDr. Jaroslav Brzobohatý / 566 650 200

Dne:

20. 5. 2015

Vážený pane,
Lorem zzriureratum nismolore vel iuscips sciduisim acil etumsandre molesto dit nim diam zzrilis 
dolor sumsandio ectet veliquisim acil eum quat, cortie tat prate facipsusto od ming euis euguerilisis 
accum quatuer ipsummy nis exero od digna commy nis accum irit, se volorper sim dolor ip er se 
digna aliqui ea consenis nonullandit utpatinit am dolenis auguer irilluptatie ea feuis diam, volutat 
vulla feuguer tinim ad tatetum odoluptat. Ut vero od do euisi.

Duip el dolent laorem ipit, ver sit lan vel utpat prat vel ullam ing ex eril dolorem eu feu faccum nibh 
eu facilis dipsum irilit luptat. Ut lor sequissi bla faciliq isisi.
1. Lore modolor etuercidunt at.
2. Lorem augue min henisisi.

Lore modit elit ipis augiat irit lummodolorem irit nullum zzrit, commy nit, cortin hent lum do odo-
lessequam quis eumsandignit ad ex eumsandigna facipit pratums ndreet utet alis dipit, se faccum 
niam, con hendre consed dolorpe aesecte cons erostinci elis er adionulput ad modions ctet, sed dunt 
iusto od do odolese. Duissisci enibh ex ea feuismo ignisi.
Lore etue tat autpat. Lore dolor sis et autpat praesse uipsum vel iriustions ad tinis dolorercip essed 
te doloreros nons augue tatue magnis aliquipit ip euis nis ad te mod te min hendio od doloreet, quat 
exer si.
Lorerostio odolutat auguera strud molore dolor in exer sum nonse dolor sequis acipsuscin ute conse 
vullaor erostismod el utem etue modigna faccum ipit lumsandre min heniatue facinim dionsenibh 
erci te magna acillaore molor iuscil exercil quat.

S pozdravem

Jaroslav Brzobohatý
ředitel školy



21

OBÁLKA

TISKOVÍNY

OBÁLKA VE STUPNÍCH ŠEDI11mm

11mm

30mm
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ŽIJE
BIATLONEM

Nové	Město	na	Moravě
starosta

OBÁLKA PŘÍLEŽITOSTNÁ

TISKOVÍNY

OBÁLKA SLAVNOSTNÍ
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VIZITKA

TISKOVÍNY
PhDr. Jaroslav Brzobohatý, PhD.
starosta

t: +420 566 598 310
m: +420 602 561 560
e: tajemnik@nmnm.cz

Městský úřad Nové Město na Moravě
Vratislavovo náměstí 103
592 31 Nové Město na Moravě
t: +420 566 598 300, f: +420 566 598 305
www.nmnm.cz, radnice.nmnm.cz
ds: y67bvir

23mm

5mm

4mm

5mm 58mm

Times New Roman Bold 10b
Times New Roman Italic 8b
Times New Roman Regular 8b

PhDr. Jaroslav Brzobohatý, PhD.
odborný pedagog výpočetní techniky

t: +420 566 598 310
m: +420 602 561 560
e: tajemnik@nmnm.cz

Základní škola Nové Město na Moravě 
se specializací v oboru výpočetní techniky
Vratislavovo náměstí 124
592 31 Nové Město na Moravě
t: +420 566 598 300, f: +420 566 598 305
www.nmnm.cz, radnice.nmnm.cz
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IDENTIFIKAČNÍ KARTIČKA

JMENOVKA NA STŮL

TISKOVÍNY

Identifikační kartička zaměst-
nance o rozměru 50x90 mm 
obsahuje jméno, funkci a pří-
slušný odbor. V případě pří-
spěvkové organizace jméno, 
funkci a název organizace.
Pro její upevnění na oděvu 
se doporučuje klips, spínací 
špendlík, anebo šňůrka na krk 
s karabinou, kulatá, splétaná, 
o průměru max. 7 mm, černé 
barvy. 
Pro popisky na kartičce je 
doporučen font o minimální 
velikosti 10b.
Jmenovka na stůl o rozměru 
210x148/74 mm je vyrobená 
z akrylu, vnitřní štítek je tisk 
na běžné kancelářské tiskárně. 
Velikost písma je 18, resp. 12b.

PhDr. Jaroslav Brzobohatý
referent

Odbor školství, kultury, 
cestovního ruchu a sociálních 

věcí
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PhDr.	Jaroslav	Brzobohatý
referent
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PhDr.	Jaroslav	Brzobohatý
referent
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PhDr. Jaroslav Brzobohatý
ředitel

Základní škola 
Nové Město na Moravě 
se specializací v oboru 

výpočetní techniky

N
O

V
O

M
Ě

S
T

S
K

O

PhDr.	Jaroslav	Brzobohatý
ředitel
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PhDr.	Jaroslav	Brzobohatý
ředitel
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70%
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SLOGAN

OZNAČENÍ PROJEKTŮ 
PODPOŘENÝCH GRANTY

Projekty, podpořené městský-
mi grantovými programy jsou 
zejména v tiskovinách označe-
ny speciálním typem sloganu. 
Pravidla pro jazykovou i grafic-
kou tvorbu sloganu se nemění, 
uvozen je ovšem jednoduchou 
verzí městského znaku v bílé 
ploše. 
Ve vizuálu je tento slogan sa-
mostatně umisťován k pravému 
okraji. 
Pokud jej doplňuje logo, užívá 
se výhradně zjednodušená 
verze. V takovém případě je 
logotyp v levém horním rohu, 
slogan v pravém dolním rohu 
vizuálu. 
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PREZENTAČNÍ DESKY

REKLAMNÍ	MATERIÁLY

Potisk prezentačních desek 
města tvoří písmena NMNM 
v pětiprocentním krytí, uvnitř 
v textuře.
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SAMOLEPKA

REKLAMNÍ	MATERIÁLY

Základní i zjednodušenou 
verzi logotypu, včetně sloganu 
lze využít pro všechny typy 
obecných i účelových samole-
pek  v poměrové změně veli-
kostí, při dodržení předepsané 
minimální výšky. Při použití 
základní verze není doporučeno 
opatřit samolepku doplňkovým 
textem NOVOMĚSTSKO. 

REKLAMNÍ BANNERY

Základní i zjednodušenou 
verzi logotypu, včetně sloganu 
a šířkové verze zjednodušeného 
logotypu lze využít pro všech-
ny typy obecných i účelových 
reklamních bannerů (velko-
plošných panelů) v poměrové 
změně velikostí. Při použití zá-
kladní verze není doporučeno 
opatřit samolepku doplňkovým 
textem NOVOMĚSTSKO. 
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DROBNÉ PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY

REKLAMNÍ	MATERIÁLY

Zjednodušený logotyp ve své 
šířkové verzi umožňuje opatřit 
logem i poměrně složitý tvar 
propagačních předmětů. 
Naopak základní i zjednodu-
šená verze je přímo určená ke 
kreativní práci s brandingem. 
Účelové propagační předměty 
lze opatřit i sloganem. 

Je třeba pečlivě 
vybírat předměty, 

jejichž barevnost 
koresponduje 

s barevností 
značky. 
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TABULE U PŘÍJEZDOVÝCH CEST

REKLAMNÍ	MATERIÁLY

NASHLEDANOU
GOOD BYE

AUF WIEDERSEHEN

VÍTÁME VÁS
WELCOME

WILLKOMMEN
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OZNAČENÍ AUTOMOBILŮ

REKLAMNÍ	MATERIÁLY

Referentská vozidla je do-
poručeno označit logotypem 
v základní verzi, umístěným 
na předních dveřích v pra-
vém horním rohu, co nejblíže 
k okrajům dveří tak, jak to tvar 
karoserie dovolí. Výška logo-
typu by neměla být menší, než 
100 mm. Označení je doplněno 
webovou adresou na víku kuf-
ru, či zadním nárazníku fontem 
Mediaeval.
Užitkové vozy je možné označit 
zjednodušenou verzí logotypu, 
či grafickým motivem písmen 
NMNM o velikosti a tvaru, 
který umožní tvar karoserie. 
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NOVOMĚSTSKO

MEDIÁLNÍ	VÝSTUPY

Jednoduchý a účelný layout 
Novoměstska není třeba měnit, 
s jednotným vizuálním stylem 
je třeba pouze mírně sjednotit 
hlavičku měsíčníku. V pravém 
horním rohu titulní strany tak 
vznikne plocha 30x60 mm, kte-
rou je možné využít na aktuální 
pozvánky či sdělení města, 
ev. nabídnout jako atraktivní 
inzertní plochu. 
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MEDIÁLNÍ	VÝSTUPY

INZERCE

Times NR 10b Starosta Nového Město na Moravě vyhlašuje 
následující grantové programy:

Times NR 18b Program 1
Program grantový 2

Times NR10b Další informace najdete na adrese 
www.nmnm.cz/granty

JUDr. Jaroslav Brzobohatý
referent odboru grantů
Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo náměstí 103, 
592 31 Nové Město na Moravě
prochazka@nmnm.cz

Informace pro zájemce:
• Loreet 
• Aliqui bla 
• Times NR Italic 10 b 

Nové Město na Moravě
starosta

Times NR 10 b Tajemník Městského úřadu 
Nové Město na Moravě vypisuje výběrové řízení na pozici:

Times NR 18b Vedoucí odboru 

Times NR 10b Životopis zasílejte na adresu:
JUDr. Jaroslav Brzobohatý
vedoucí kanceláře tajemníka
Městský úřad Nové Město na Moravě
Vratislavovo náměstí 103, 
592 31 Nové Město na Moravě
prochazka@nmnm.cz

Požadujeme:
• Loreet 
• Aliqui bla 
• Cons adipisi
• Dui tionse velent nos 
• Dolenibh ea alit alis alisi
• Times NR Italic10 b 

Městský úřad Nové Město na Moravě
kancelář tajemníka

Times NR 10 b Vyhlašuje veřejný záměr:

Times NR 18b Prodej budovy č.p. 104 
na Vratislavově náměstí 

Městský úřad Nové Město na Moravě
odbor správy realit

Times NR 10b Podrobné informace získáte:
JUDr. Jaroslav Brzobohatý
odbor správy realit
Městský úřad Nové Město na Moravě
prochazka@nmnm.cz
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PONDĚLÍ - ČTVRTEK

Ředitelé přísp. organizací, vedoucí odborů: oblek, světlá 
košile; opasek a boty z kůže tmavé barvy, ponožky v barvě blízké 
obleku | Jednobarevný kostýmek tlumených odstínů, světlá blůza, 
punčochy, uzavřené kožené boty. 

Ostatní zaměstnanci: Jednobarevné dlouhé kalhoty, košile 
s dlouhým rukávem, sako - povoleno i sportovní; povoleny 
sportovní košile či polokošile; opasek i boty kožené, přípustné 
nejsou sandály | Sukně či kalhoty tlumených odstínů v délce 
přinejmenším po kolena, blůza, blejzr či svetr, punčochy, boty 
nemusí být kožené, povoleny jsou i látkové na nízkém podpatku, 
v létě s mírně otevřenou špičkou.

PÁTEK

Volné oblečení s vyloučením krátkých kalhot, minisukní, triček 
s potiskem mimo firemních a plážové či sportovní obuvi. 

Zaměstnanci, kteří z povahy své prácemají nosit uniformu, jsou 
povinni ji v úřední dny nosit. 

U manuálních pracovníků, či pracovníků kekichž momentální 
práce je manuální povahy, je přípustné pracovní oblečení. 

DRESS	CODE
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MÍSTNÍ ČÁSTI

LOGOTYP

Jednoduše navržený logotyp 
místních částí dobře sjednocuje 
vizuální komunikaci centrální 
s potřebami obcí. 
Pro potřeby místních částí 
existuje logotyp ve své základ-
ní podobě s názvem obce na 
spodní lince. Logotyp je užíván 
výhradně v červené barvě. 
Vizuály akcí místních částí lze 
dobře doplnit sloganem červené 
barvy. 
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1. 6. 2025
Prostranství před kulturním domem
15.00

DEN DĚTÍ
hry + soutěže |+ grilování |+ klauniáda
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PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

LOGOTYP

Jednoduše navržený logotyp 
příspěvkových organizací dobře 
sjednocuje vizuální komunikaci 
centrální s potřebami zájmo-
vých sdružení, volnočasových 
organizací i školských zařízení. 
Pro potřeby příspěvkových 
organizací existuje logotyp ve 
své základní podobě s názvem 
organizacece na spodní lince. 
Logotyp je užíván výhradně 
v červené barvě. 
Vizuály akcí příspěvkových or-
ganizací je nutné vždy doplnit 
sloganem červené barvy. 
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VÁŠ STRÁŽNÍK VZKAZUJE:

PODOMNÍ 

PRODEJ
NENÍ 

BEZ RIZIKA
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Vratislavovo náměstí

Pá 11. 11. 2111 8.00 - 17.00
JARMARK LIDOVÝCH ŘEMESEL

od 15.00 hraje Tata Band Josefa Kučery

So 11. 12. 2011 8.00 - 15.00
JARMARK VÝROBKŮ Z MEDU 

od 9.20 hraje Veselá sedma Jana Sedláka

ZEMĚ MEDEM A MLÉKEM OPLÝVAJÍCÍ
Lore te dolut ipsusto od ercipsummod tet adiam 
do od ex ex etu Lorem quam do conum elessequi 
blaortinit verci bla at, cor in utpat. Duip eliquissed 
modo conum illa feu faci blaorti sequamcorer 
sequam zzrit nit nulpute vulla facinci iquis aute 

NOVOMĚSTSKÉ SLAVNOSTI MEDU
ANEB SLADKÉ UKONČENÍ LÉTA

MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, 
ZO ČSV NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 

A NOVOMĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ VÁS ZVOU NA:
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PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

LOGOTYP

Ukázky použití logotypu 
a sloganu v plakátech a vizuá-
lech v porovnání se současným 
stavem. 
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