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Vznik nové grafi cké značky

Grafi cké řešení dosavadního loga 
Městského muzea v Železném Brodě 
vycházelo z kaligrafi cké kresby (skici) 
zobrazující čelní pohledovou frontu 
muzea, která je integrovanou součástí 
budovy spořitelny. V zadání nového 
grafi ckého řešení grafi cké značky (loga)
měl být tento přístup akceptován, 
avšak logo mělo být v logickém vztahu 
s názvem muzea, aby nedocházelo 
k duplicitě informace o funkci budovy. 
Nová grafi cká značka muzea je založena 
na vzájemném vztahu výtvarného znaku 
a písma, které ho doplňuje.
 Po pečlivé vstupní analýze 
a požadavků vznesených zadavatelem 
jsem dospěl k přesvědčení, že nebudu 
dále modifi kovat volnou výtvarnou 
citaci roubené části budovy, ale 
zaměřím se na jiný detail stavby. Budova 
městského muzea představuje velmi 
komplikovaný útvar, který pracuje s prvky 
funkcionalismu, neoklasicismu i purismu 
a zároveň pietně začleňuje zachované 
průčelí staršího roubeného domu 
s podloubím.
 Z vývoje skic vzešel návrh tří 
stylizovaných oblouků, které jsou 
inspirovány dominantním prvkem 

travertinového triumfálního oblouku 
v průčelí budovy. Tento prvek je 
typický pro budovy z první republiky 
– měl reprezentovat národní, a tudíž 
republikánský charakter. Inspirace 
římskou a klasicistní architekturou 
byla vhodná zejména pro muzea a jiné 
vzdělávací ústavy. Oblouk se stal 
klíčovým výtvarným prvkem pro nové 
logo městského muzea. Tři stylizované 
oblouky nejenže zobrazují skutečnost, 
ale také korespondují s tvarem písmene 
M – počátečním písmenem slova 
muzeum. Zároveň evokují podobu 
gotického písma starých rukopisů 
a listin, a tím podporují institucionální 
vážnost, která je pro paměťové instituce 
přirozená. Svým iluzivním grafi ckým 
pojetím je znak tří oblouků i hravou 
stínohrou, neboť pracuje s optickým 
efektem neexistující hloubky prostoru.
 Přestože požadavek zadavatele 
zněl na neoddělitelnost loga a písma, 
funguje tento znak i zcela samostatně, 
což lze velmi dobře zúročit při dalším 
grafi ckém řešení, jak dokládá tento 
manuál. Nová grafi cká značka je plně 
funkční nejenom v běžném užívání 
instituce, ale lze ji velmi dobře aplikovat 

i v komerčním pojetí a širším využití při 
značení nosičů reklamního sdělení, tedy 
tzv. signmakingu. Základní písmový font, 
který grafi ckou značku dopňuje, volba 
barevnosti značky a z ní vyvozených 
variant, včetně variant nežadoucích, je 
součástí tohoto grafi ckého manuálu.

Tomáš Plesl, 12/2021
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Manuál grafi cké značky slouží jako 
základní informační zdroj o novém 
logotypu Městského muzea v Železném 
Brodě , jeho variantách a způsobech 
použití.
Při práci s logem je nezbytné 
respektovat zásady v něm uvedené, 
a tím zabránit možnému vizuálnímu 
poškození značky.

Jednotné používání značky zaručuje 
jednotnou prezentaci ve všech 
oblastech a je důležitou součástí 
vytváření profesionální vizuální identity 
muzejní instituce.

Manuál jednotného vizuálního stylu 
kodifi kuje všechny důležité prvky 
vizuálního stylu a současně závazně 
stanovuje pravidla a doporučení, jak 
postupovat při jejich praktické aplikaci 
v grafi ckém řešení informačních 
tiskovin a ostatních nosičů informací.

Značka je jako celek vektorově 
zpracována, není proto nutné ji znovu 
konstruovat grafi cky ani textově.

Úvodem
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Stylizace grafi cké značky



7

Motiv tří stylizovaných oblouků, 
dominantní prvek travertinového 
triumfálního oblouku v průčelí 
muzejní budovy, reprezentuje národní 
a republikánský charakter.

Tento motiv se stal klíčovým výtvarným 
prvkem nové grafi cké značky (loga) 
železnobrodského muzea.
Logo svým iluzivním grafi ckým pojetím 
tří oblouků, respektive jejich stínohrou, 
pracuje s optickým efektem neexistující 
hloubky prostoru.

Tři stylizované oblouky korespondují 
s tvarem písmene M – počátečním 
písmenem slova muzeum, a zároveň 
evokují podobu gotického písma 
starých rukopisů a listin, a tím 
podporují institucionální vážnost, která 
je pro paměťové instituce přirozená. 

Další souvislosti
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Tato grafi cká značka (logo) je 
základním prvkem nového jednotného 
vizuálního stylu Městského muzea 
v Železném Brodě.

Manuál určuje její užití a způsob 
aplikace.

Nová grafi cká
značka

Důležitým faktorem kompozičního 
řešení nové grafi cké značky je 
vyvarování se zmatečných nebo 
rušivých prvků.

Symetrie v kompozici představuje 
pravidelné rozmístění prvků kolem 
vertikální osy. Grafi cké prvky jsou 
totožného tvaru, velikosti i barvy.
Symetrická kompozice je jedním ze 
základních skladebných principů pro 
uspořádání, čímž vyvolává vyváženost, 
rovnováhu, klid.

Užití lichého počtu objektů zajistí 
rytmické uspořádání, kdy je středový 
prvek rámován ostatními. Symetrické 
kompozice lze komponovat do formátu 
čtverce, kruhu i obdélníku, umístěného 
na šířku nebo na výšku. Tento princip 
se často užívá v reklamě, neboť 
výsledný jednoduchý rytmus vyjadřuje 
vážnost, respekt a monumentalitu.

Charakteristika 
kompozičního řešení 
grafi cké značky
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Základní varianta se používá ve 
všech případech, kdy technologie 
neumožňuje použít barevné 
provedení, a také tam, kde vhodně 
doplňuje grafi ku tiskovin.

Černobílé provedení
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Používá se pro takové aplikace značky, 
kde pozitivní provedení není na daném 
pozadí dostatečně čitelné, případně 
tam, kde vhodně doplňuje grafi ku.

Inverzní černobílé 
provedení 
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Červená varianta značky vychází 
z barevného řešení nové expozice 
muzea a její odstín je defi nován 
architekty.

Složení barvy:

RGB  175 / 43 / 30
CMYK  0 / 75 / 83 / 31
PANTONE ® Pantone 484
RAL  3000
HEX  af2b1e

Samolepicí folie
ORACAL® 970 (glossy standard)
#305 Geranium red

ORACAL® 651 (glossy & matt)
#031 Red

ORACAL® 641
#031 Red

Červená varianta značky



13

Červená varianta značky v negativním 
provedení vychází z barevného řešení 
nové expozice muzea a její odstín je 
defi nován architekty.

Složení barvy: 

RGB  175 / 43 / 30
CMYK  0 / 75 / 83 / 31
PANTONE ® Pantone 484
RAL  3000
HEX  af2b1e

Inverzní barevné 
provedení
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Modrá varianta značky vychází 
z barevného řešení nové expozice 
muzea a její odstín je defi nován 
architekty.

Složení barvy: 

RGB  0 / 75 / 110
CMYK  100 / 32 / 0 / 57
PANTONE ® Pantone 3025
RAL  5009
HEX  004b6e

Samolepicí folie
ORACAL® 970 (glossy standard)
#544 Indigo blue

ORACAL® 651 (glossy & matt)
#051 Gentian blue

ORACAL® 641
#051Gentian blue

Modrá varianta značky
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Modrá varianta značky v negativním 
provedení vychází z barevného řešení 
nové expozice muzea a její odstín je 
defi nován architekty.

Složení barvy: 

RGB  0 / 75 / 110
CMYK  100 / 32 / 0 / 57
PANTONE ® Pantone 3025
RAL  5009
HEX  004b6e

Inverzní barevné 
provedení
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Barevnost vychází z barevného řešení 
nové expozice muzea, barvy jsou 
defi nované architekty.

Tabulka převodních hodnot určuje 
odpovídající označení barev pro různé 
technologické použití – RGB pro 
substraktivní zobrazení, soutiskové 
barvy CMYK, PANTONE C pro
natírané papíry (matná, lesklá křída), 
nátěrové barvy RAL.

Atypickým druhem barevnosti je 
zlatotisk používaný v užití značky na 
slavnostních tiskovinách.

Základní barevnost
RGB  0 / 0 / 0
CMYK  0 / 0 / 0 / 100
PANTONE ® Proccess Black C
RAL  9005
HEX  000000
ORAFOL #070 Black

RGB  0 / 75 / 110
CMYK  100 / 32 / 0 / 57
PANTONE ® Pantone 3025
RAL  5009
HEX  004b6e
ORAFOL #544 Indigo blue

RGB  175 / 43 / 30
CMYK  0 / 75 / 83 / 31
PANTONE ® Pantone 484
RAL  3000
HEX  af2b1e
ORAFOL #305 Geranium red
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Kompoziční řešení a tři základní 
barevnosti nové grafi cké značky 
Městského muzea v Železném Brodě.

Barevnost značky
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Šedá barva K-60 je doplňkovou šedou 
barvou, která byla zvolena pro případy, 
kdy je vhodné snížit kontrast k bílé 
ploše.

Označení šedých odstínů, které jsou 
již v grafi ce nevyhovující vzhledem 
k nedostatečné sytosti snižující 
čitelnost.

Grafi cká značka
ve stupních šedi

100 % 90 % 80 %

70 % 60 % 50 %

20 %40 % 30 %
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100 % 90 % 80 % 70 %

60 % 50 % 40 % 30 %
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Ochranná zóna značky je minimální 
velikost plochy kolem značky, do které 
nesmí zasahovat žádná další grafi ka 
ani text.
Ochranná zóna zárověň určuje 
minimální vzdálenost od okraje 
formátu, na který je značka aplikována.

Ochranná zóna je defi nována 
polovinou výšky grafi ckého znaku.

Ochranná zóna značky

x

0,5 x

0,5 x
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Dodržení minimální veliosti zaručuje 
bezchybnou reprodukci.

Použití v menších velikostech degraduje 
grafi ku, může zhoršit čitelnost, a je 
proto zakázáno.
Pro použití loga v tištěné podobě je 
hodnota uvedena v milimetrch.
Pro použití loga na obrazovku je 
hodnota uvedena v pixelech.

Minimální velikost 
grafi cké značky

Velikost značky, formát A4
pro tisk 23 mm

Minimální velikost značky
pro tisk 16 mm
na obrazovku 80 px
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V některých případech je pro vznikající 
grafi ku vhodnější použít doplňující 
horizontální variantu značky. 
Barevnost je totožná jako u varianty 
značky v symetrické kompozici.

Horizontální
řešení značky
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x

0,5 x

Ochranná zóna značky je minimální 
velikost plochy kolem značky, do které 
nesmí zasahovat žádná další grafi ka ani 
text.
Ochranná zóna zárověň určuje 
minimální vzdálenost od okraje 
formátu, na který je značka aplikována.

Ochranná zóna je defi nována polovinou 
výšky grafi ckého znaku.

Ochranná zóna 
horizontálně řešené 
značky
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Šedá barva K-60 je doplňkovou šedou 
barvou, která byla zvolena pro případy, 
kdy je vhodné snížit kontrast k bílé 
ploše.

Označení šedých odstínů, které jsou 
již v grafi ce nevyhovující vzhledem 
k nedostatečné sytosti snižující 
čitelnost.

Horizontální značka
ve stupních šedi

100 % 90 % 80 %

70 % 60 % 50 %

20 %40 % 30 %
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100 % 90 % 80 % 70 %

60 % 50 % 40 % 30 %
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PÍSMO
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Písmo je základním prostředkem 
tvorby jednotného vizuálního stylu 
a mělo by být použito zejména 
v hlavních a dloudobě používaných 
doprovodných tiskovinách, kterými 
se instituce prezentuje (katalogy, 
publikace), a v grafi ce nové expozice 
muzea.

Základním písmem grafi cké značky je 
Atten New, které nabízí pět základních 
řezů.

Písmo Atten New je k dispozici všem 
uživatelům Adobe Fonts. Písmo lze 
také zakoupit v písmolijně newlyn.com.

Základní písmo

Písmo Atten New vzniklo v britském 
studiu Newlyn pod vedením 
grafi ckého designera a typopgrafa 
Milese Newlyna. Ten pro pojmenování 
nového fontu nalezl inspiraci v hlase 
světoznámého přírodovědce Sira 
Davida Attenborougha. Stejně jako 
mnoho jiných Britů vyrůstal i on 
s Attenboroughovými přírodovědnými 
programy, které se staly součástí 
rodinného života a nesmazatelnou 
součástí britské společnosti.
Uvědomil si, že Attenboroughova 
dikce má svou nezaměnitelnou 
kvalitu, o kterou sám usiloval v tehdy 
ještě nepojmenovaném písmu. Chtěl 
v něm dosáhnout rozpoznatelného 
a osobitého vyznění při zachování 
celistvosti textu. Důkladnou péči 
vložil především do zaobleného 
bezpatkového tvaru liter se šikmým 
zakončením některých tahů, přičemž 
chtěl čtenáři poskytnout co nejvíce 
pohodlí při čtení dlouhého textu. 
Humanistická struktura a klasické 
kapitálové proporce jsou nadčasové. 
Všechny litery, interpunkce i symboly 
jsou optimalizovány pro různé 
velikosti textu. Písmo je vynikající 

O písmu Atten

volbou pro současné designery, grafi ky 
a architekty, což bylo ověřeno v rámci 
několika významných světových 
projektů – například v Tate Gallery 
nebo pro Zahu Hadid prostřednictvím 
dvou olympijských her, ale také tvůrci 
dětských knih. Písmo Atten New 
pomáhá uživatelům pochopit věci, 
které čtou, a zapamatovat si, kdo je 
napsal.
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AaBbCcDdEeFfGgHh
IiJjKkLlMmNnOoPp
QqRrSsTtUuVvWw
XxYyZz  0123456789
Atten New Regular
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Základním písmem grafi cké značky je 
Atten New, které nabízí pět základních 
řezů: Book, Regular, Medium, Bold 
a ExtraBold.

Písmo Atten New je k dispozici všem 
uživatelům Adobe Fonts.
Písmo lze také zakoupit v písmolijně
newlyn.com.

Písmo Atten New je základním 
prostředkem tvorby jednotného 
vizuálního stylu a mělo by být použito 
zejména v nové expozici a v hlavních 
doprovodných tiskovinách, kterými se 
instituce prezentuje. 

Základní písmo, 
základní řezy

Book
Regular
Medium
Bold
ExtraBold
Atten New Family

Book Italic
Regular Italic
Medium Italic
Bold Italic
Extra Bold Italic
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Ukázka sazby jednotlivých řezů písma 
Atten New Book, Regular, Medium, 
Bold a ExtraBold v nejběžnější 
velikosti sazby – 9 bodů s přirozeným 
meziřádkovým prokladem.

Písmo je optimálně vyvážené a sazba 
plynulá.

Základní písmo – vzorník

Železnobrodské muzeum vzniklo ve 
druhé polovině 19. století a nachází 
se na náměstí 3. května v budově 
někdejší městské spořitelny z roku 
1936. Cílem jeho zakladatelů bylo 
uchovávat a ochraňovat historické 
památky spjaté s historií města, jeho 
kulturou a běžným životem. Poslání 
muzea se od minulých dob nezměnilo, 
jen rozšířilo svou působnost na 
region Železnobrodska. Zaměřuje se 
především na dokumentování historie 
a současnosti s důrazem na zdejší 
specifi kum – sklářskou výrobu.

ATTEN NEW BOOK 9/11

Železnobrodské muzeum vzniklo ve 
druhé polovině 19. století a nachází 
se na náměstí 3. května v budově 
někdejší městské spořitelny z roku 
1936. Cílem jeho zakladatelů bylo 
uchovávat a ochraňovat historické 
památky spjaté s historií města, jeho 
kulturou a běžným životem. Poslání 
muzea se od minulých dob nezměnilo, 
jen rozšířilo svou působnost na 
region Železnobrodska. Zaměřuje se 
především na dokumentování historie 
a současnosti s důrazem na zdejší 
specifi kum – sklářskou výrobu.

ATTEN NEW REGULAR 9/11

Železnobrodské muzeum vzniklo ve 
druhé polovině 19. století a nachází 
se na náměstí 3. května v budově 
někdejší městské spořitelny z roku 
1936. Cílem jeho zakladatelů bylo 
uchovávat a ochraňovat historické 
památky spjaté s historií města, jeho 
kulturou a běžným životem. Poslání 
muzea se od minulých dob nezměnilo, 
jen rozšířilo svou působnost na 
region Železnobrodska. Zaměřuje se 
především na dokumentování historie 
a současnosti s důrazem na zdejší 
specifi kum – sklářskou výrobu.

ATTEN NEW BOOK ITALIC 9/11

Železnobrodské muzeum vzniklo ve 
druhé polovině 19. století a nachází 
se na náměstí 3. května v budově 
někdejší městské spořitelny z roku 
1936. Cílem jeho zakladatelů bylo 
uchovávat a ochraňovat historické 
památky spjaté s historií města, jeho 
kulturou a běžným životem. Poslání 
muzea se od minulých dob nezměnilo, 
jen rozšířilo svou působnost na 
region Železnobrodska. Zaměřuje se 
především na dokumentování historie 
a současnosti s důrazem na zdejší 
specifi kum – sklářskou výrobu.

ATTEN NEW REGULAR ITALIC 9/11
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Železnobrodské muzeum vzniklo ve 
druhé polovině 19. století a nachází 
se na náměstí 3. května v budově 
někdejší městské spořitelny z roku 
1936. Cílem jeho zakladatelů bylo 
uchovávat a ochraňovat historické 
památky spjaté s historií města, jeho 
kulturou a běžným životem. Poslání 
muzea se od minulých dob nezměnilo, 
jen rozšířilo svou působnost na 
region Železnobrodska. Zaměřuje se 
především na dokumentování historie 
a současnosti s důrazem na zdejší 
specifi kum – sklářskou výrobu.

ATTEN NEW BOLD ITALIC 9/11

Železnobrodské muzeum vzniklo ve 
druhé polovině 19. století a nachází 
se na náměstí 3. května v budově 
někdejší městské spořitelny z roku 
1936. Cílem jeho zakladatelů bylo 
uchovávat a ochraňovat historické 
památky spjaté s historií města, jeho 
kulturou a běžným životem. Poslání 
muzea se od minulých dob nezměnilo, 
jen rozšířilo svou působnost na 
region Železnobrodska. Zaměřuje 
se především na dokumentování 
historie a současnosti s důrazem na 
zdejší specifi kum – sklářskou výrobu.

ATTEN NEW EXTRABOLD ITALIC 9/11

Železnobrodské muzeum vzniklo ve 
druhé polovině 19. století a nachází 
se na náměstí 3. května v budově 
někdejší městské spořitelny z roku 
1936. Cílem jeho zakladatelů bylo 
uchovávat a ochraňovat historické 
památky spjaté s historií města, jeho 
kulturou a běžným životem. Poslání 
muzea se od minulých dob nezměnilo, 
jen rozšířilo svou působnost na 
region Železnobrodska. Zaměřuje 
se především na dokumentování 
historie a současnosti s důrazem na 
zdejší specifi kum – sklářskou výrobu.

ATTEN NEW BOLD 9/11

Železnobrodské muzeum vzniklo ve 
druhé polovině 19. století a nachází 
se na náměstí 3. května v budově 
někdejší městské spořitelny z roku 
1936. Cílem jeho zakladatelů bylo 
uchovávat a ochraňovat historické 
památky spjaté s historií města, jeho 
kulturou a běžným životem. Poslání 
muzea se od minulých dob nezměnilo, 
jen rozšířilo svou působnost na 
region Železnobrodska. Zaměřuje 
se především na dokumentování 
historie a současnosti s důrazem na 
zdejší specifi kum – sklářskou výrobu.

ATTEN NEW EXTRABOLD 9/11

Železnobrodské muzeum vzniklo ve 
druhé polovině 19. století a nachází 
se na náměstí 3. května v budově 
někdejší městské spořitelny z roku 
1936. Cílem jeho zakladatelů bylo 
uchovávat a ochraňovat historické 
památky spjaté s historií města, jeho 
kulturou a běžným životem. Poslání 
muzea se od minulých dob nezměnilo, 
jen rozšířilo svou působnost na 
region Železnobrodska. Zaměřuje se 
především na dokumentování historie 
a současnosti s důrazem na zdejší 
specifi kum – sklářskou výrobu.

ATTEN NEW MEDIUM 9/11

Železnobrodské muzeum vzniklo ve 
druhé polovině 19. století a nachází 
se na náměstí 3. května v budově 
někdejší městské spořitelny z roku 
1936. Cílem jeho zakladatelů bylo 
uchovávat a ochraňovat historické 
památky spjaté s historií města, jeho 
kulturou a běžným životem. Poslání 
muzea se od minulých dob nezměnilo, 
jen rozšířilo svou působnost na 
region Železnobrodska. Zaměřuje se 
především na dokumentování historie 
a současnosti s důrazem na zdejší 
specifi kum – sklářskou výrobu.

ATTEN NEW MEDIUM ITALIC 9/11
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Doplňkové písmo Gill Sans bylo 
zvoleno s ohledem na skutečnost, 
že jeho použití není vázáno žádnou 
zpoplatněnou licencí a je běžně 
dostupné.
Svým charakterem se k základnímu 
písmu Atten New velmi přibližuje.

Pracovníkům muzea je k dispozici pro 
běžnou úřední administrativu, např. 
pro psaní dopisů, tiskových zpráv 
apod.

Písmo Gill Sans má dostatečný počet 
potřebných řezů: Light, Regular, 
Medium, Bold a Heavy.

Doplňkové písmo

AaBbCcDdEeFfGg
HhIiJjKkLlMmNnOo
PpQqRrSsTtUuVvWw
XxYyZz 0123456789
Gill Sans Regular
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Písmo Gill Sans má dostatečný počet 
potřebných řezů: Light, Regular, 
Medium, Bold a Heavy.

Řezy doplňkového 
písma

Light
Regular
Medium
Bold
Heavy
Gill Sans Family

Light Italic
Regular Italic
Medium Italic
Bold Italic
Heavy Italic
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Železnobrodské muzeum vzniklo ve druhé 
polovině 19. století a nachází se na náměstí 
3. května v budově někdejší městské
spořitelny z roku 1936.
Cílem jeho zakladatelů bylo uchovávat 
a ochraňovat historické památky spjaté 
s historií města, jeho kulturou a běžným 
životem. Poslání muzea se od minulých dob 
nezměnilo, jen rozšířilo svou působnost 
na region Železnobrodska. Zaměřuje se 
především na dokumentování historie 
a současnosti s důrazem na zdejší 
specifi kum – sklářskou výrobu.

ATTEN NEW REGULAR  12 b

Železnobrodské muzeum vzniklo ve druhé 
polovině 19. století a nachází se na náměstí
3. května v budově někdejší městské
spořitelny z roku 1936.
Cílem jeho zakladatelů bylo uchovávat 
a ochraňovat historické památky spjaté
s historií města, jeho kulturou a běžným
životem. Poslání muzea se od minulých
dob nezměnilo, jen rozšířilo svou působnost 
na region Železnobrodska. Zaměřuje se
především na dokumentování historie
a současnosti s důrazem na zdejší
specifi kum – sklářskou výrobu.

GILL SANS REGULAR  12 bDoplňkové písmo Gill Sans se 
svým charakterem velmi přibližuje 
k základnímu písmu Atten New.

Totožné texty prezentované ve 
shodné sazdbě umožňují porovnání 
jednotlivých liter.

Porovnání základního 
a doplňkového písma
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Nová expozice předpokládá použití 
textů zejména ve formě popisek 
jednotlivých exponátů nebo krátkých 
medailonů autorů.
Doprovodné texty v expozici mohou 
být řešeny buď polepem samolepicími 
fóliemi, nebo jejich vytištěním na jiné 
nosiče – například na tuhý kompozitní 
materiál Dibond. Jeho výhodou je malá 
hmotnost, ale zároveň vysoká tuhost 
a rovnost, odolnost proti korozi, UV 
záření i nárazu. Desky jsou dodávány 
v tloušťkách 2, 3 nebo 4 mm.

Dalšími materiály mohou být plexisklo 
či tabulové sklo.

Zvolené písmo nabízí několik řezů, 
a tedy i možnost zvýraznit herarchii 
podle důležitosti informací.

Použití písma
v nové expozici
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Oblast kultury, umění a vzdělání 
neodlučně patří k hodnotnému 
lidskému životu, proto demokratické 
instituce usilují o realizaci různých 
opatření, jimiž umožnují přístup 
k oblasti vzdělávání a poznání lidem 
s různými hendikepy, kterým tak 
pomáhají v začlenění do běžného 
života. Výjimkou nejsou ani lidé se 
zrakovým hendikepem. Doplňkové 
texty v nové expozici či doprovodných 
tiskovinách proto mohou být 
realizovány v Braillově písmu.

Asociace muzeí a galerií ČR disponuje 
základními pravidly, jimiž by se měly 
tyto organizace řídit, aby umožnily 
přístup a zpříjemnily pobyt ve svých 
prostorách všem návštěvníkům 
v maximální možné míře. 

Braillovo písmo
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Městské muzeum v Železném Brodě

Nová expozice

Spojeno sklem!
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ZAKÁZANÉ 
VARIANTY
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Ukázky nejčastějších chyb.
Loga nelze nevhodně kombinovat, 
přehazovat pořadí či barevnost.
Nelze měnit písmo.
Jakékoliv deformace či nestandardní 
varianty jsou rovněž zakázané.
Stejná pravidla se vztahují i na 
variantu horizontálně řešené značky.

1. Nevhodně upravovaná typografi e,  
 jiný font, nevhodně otočená  
 značka, chybné načtení loga apod.

2. Nesprávná barevnost znaku

3. Nevhodné konturové aplikace

4.  Nevhodné použití dalších efektů 
– barevný přechod, záře, výplň 
dekorem apod. 

5. Nevhodné otočení typografi e

6. Nevhodné deformace značky

Zakázané varianty, 
chybná použití značky

MĚSTSKÉ MUZEUM
V ŽELEZNÉM BRODĚ

1
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2

3

4

5
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KANCELÁŘ
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MGR. PETRA HEJRALOVÁ MGR. DAVID ŘEŘICHA

ředitelka historik

náměstí 3. května 37
468 22  Železný Brod

+420 483 389 081
+420 777 797 809

hejralova@zelbrod.cz
www.muzeumzb.cz

náměstí 3. května 37
468 22  Železný Brod

+420 483 389 081
+420 777 797 852

rericha@zelbrod.cz
www.muzeumzb.cz

Grafi cké řešení vizitek 90 × 50 mm 
vychází z konceptu grafi ckého manuálu.

Na přední straně je grafi cká značka 
s textovým označením instituce 
v barevném kódu jednotného 
vizuálního stylu, dále je zde uvedeno 
jméno a funkce nositele.

Tituly a jméno jsou sázeny z písma 
Atten New Bold ve velikosti 10 bodů, 
verzálky jsou prostrkány 10 jednotkami.

Identifi kační údaje s rozsahem 
maximálně 6 řádků jsou sázeny z písma 
Atten New Regular o velikosti 8 bodů, 
minusky jsou prostrkány 10 jednotkami.

Pravý horní roh vizitky je zakulacen 
výsekem a koresponduje s křivkou 
piktogramu.

Vizitky standard

KATEŘINA ŘEZNÍKOVÁ

odborná pracovnice

náměstí 3. května 37
468 22  Železný Brod

+420 483 389 081
+420 777 797 852

reznikova@zelbrod.cz
www.muzeumzb.cz

MGR. LENKA JŮNOVÁ

odborná pracovnice
knihovna

náměstí 3. května 37
468 22  Železný Brod

+420 483 389 081

junova@zelbrod.cz
www.muzeumzb.cz
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Grafi cké řešení vizitek 90 × 50 mm 
vychází z konceptu grafi ckého manuálu.

Na přední straně je grafi cká značka 
s textovým označením instituce, dále 
jméno a funkce nositele v bílé barvě 
na barevném pozadí defi novaném 
v barevném kódu jednotného 
vizuálního stylu.

Tituly a jméno jsou sázeny z písma 
Atten New Bold ve velikosti 10 bodů, 
verzálky jsou prostrkány 10 jednotkami.

Identifi kační údaje s rozsahem 
maximálně 6 řádků jsou sázeny z písma 
Atten New Regular o velikosti 8 bodů, 
minusky jsou prostrkány 10 jednotkami.

Pravý horní roh vizitky je zakulacen 
výsekem a koresponduje s křivkou 
piktogramu.

Barevné vizitky

MGR. PETRA HEJRALOVÁ

ředitelka

náměstí 3. května 37
468 22  Železný Brod

+420 483 389 081
+420 777 797 809

hejralova@zelbrod.cz
www.muzeumzb.cz

MGR. PETRA HEJRALOVÁ

ředitelka

náměstí 3. května 37
468 22  Železný Brod

+420 483 389 081
+420 777 797 809

hejralova@zelbrod.cz
www.muzeumzb.cz

MGR. PETRA HEJRALOVÁ

ředitelka

náměstí 3. května 37
468 22  Železný Brod

+420 483 389 081
+420 777 797 809

hejralova@zelbrod.cz
www.muzeumzb.cz
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MGR. PETRA HEJRALOVÁ

ředitelka

muzeum@zelbrod.cz
www.muzeumzb.cz

náměstí 3. května 37
468 22 Železný Brod

T: 483 389 081
M: 777 797 209

Grafi cké řešení vizitek 90 × 50 mm 
vychází z konceptu grafi ckého manuálu.

Na přední straně je grafi cká značka 
instituce s textovým označením, 
umístěná na bílém pozadí.

Na zadní straně je uvedeno jméno 
a funkce nositele v černé barvě na bílém 
pozadí.

Tituly a jméno jsou sázeny z písma 
Atten New Bold ve velikosti 11,5 bodů, 
verzálky jsou prostrkány 10 jednotkami.

Identifi kační údaje s rozsahem 
maximálně 2 řádků a tří sloupců jsou 
sázeny z písma Atten New Regular 
o velikosti 8 bodů, minusky jsou 
prostrkány 10 jednotkami.

Rohy vizitky jsou zakulaceny výsekem, 
takže korespondují s křivkami grafi cké 
značky.

Vizitky s jednou
doplňkovou barvou
(oboustranné)
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Grafi cké řešení vizitek 90 × 50 mm 
vychází z konceptu grafi ckého manuálu.

Na přední straně je grafi cká značka 
instituce s textovým označením, 
defi novaná v barevném kódu CMYK:
0 / 75 / 83 / 31, případně přímou barvou 
Pantone 484, a umístěná na bílém 
pozadí. 

Na zadní straně je uvedeno jméno 
a funkce nositele v černé barvě na 
bílém pozadí.

Tituly a jméno jsou sázeny z písma 
Atten New Bold ve velikosti 11,5 bodů, 
verzálky jsou prostrkány 10 jednotkami.

Identifi kační údaje s rozsahem 
maximálně 2 řádků a tří sloupců jsou 
sázeny z písma Atten New Regular 
o velikosti 8 bodů, minusky jsou 
prostrkány 10 jednotkami.

Rohy vizitky jsou zakulaceny výsekem, 
takže korespondují s křivkami grafi cké 
značky.

Vizitky s jednou
doplňkovou barvou
(oboustranné)
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MGR. PETRA HEJRALOVÁ

ředitelka

muzeum@zelbrod.cz
www.muzeumzb.cz

náměstí 3. května 37
468 22 Železný Brod

T: 483 389 081
M: 777 797 209

Grafi cké řešení vizitek 90 × 50 mm 
vychází z konceptu grafi ckého manuálu.

Na přední straně je bílou barvou 
vytištěná grafi cká značka instituce 
s textovým označením, je umístěna 
na barevném pozadí defi novaném 
v barevném kódu CMYK: 0 / 75 / 83 / 31, 
případně přímou barvou Pantone 484.

Na zadní straně je uvedeno jméno 
a funkce nositele v černé barvě na bílém 
pozadí.

Tituly a jméno jsou sázeny z písma 
Atten New Bold ve velikosti 11,5 bodů, 
verzálky jsou prostrkány 10 jednotkami.

Identifi kační údaje s rozsahem 
maximálně 2 řádků a 3 sloupců jsou 
sázeny z písma Atten New Regular 
o velikosti 8 bodů, minusky jsou 
prostrkány 10 jednotkami.

Rohy vizitky jsou zakulaceny výsekem, 
takže korespondují s křivkami grafi cké 
značky.

Barevné vizitky
oboustranné



51



52

MGR. PETRA HEJRALOVÁ

ředitelka

muzeum@zelbrod.cz
www.muzeumzb.cz

náměstí 3. května 37
468 22 Železný Brod

T: 483 389 081
M: 777 797 209

Grafi cké řešení vizitek 90 × 50 mm 
vychází z konceptu grafi ckého manuálu.

Na přední straně je bílou barvou 
vytištěná grafi cká značka instituce 
s textovým označením, je umístěna 
na barevném pozadí defi novaném 
v barevném kódu CMYK: 100 / 32 / 0 / 57, 
případně přímou barvou Pantone 3025.

Na zadní straně je uvedeno jméno 
a funkce nositele v černé barvě na bílém 
pozadí.

Tituly a jméno jsou sázeny z písma Atten 
New Bold ve velikosti 11,5 bodů, verzálky 
jsou prostrkány 10 jednotkami.

Identifi kační údaje s rozsahem 
maximálně 2 řádků a 3 sloupců jsou 
sázeny z písma Atten New Regular 
o velikosti 8 bodů, minusky jsou 
prostrkány 10 jednotkami.

Rohy vizitky jsou zakulaceny výsekem, 
takže korespondují s křivkami grafi cké 
značky.

Barevné vizitky
oboustranné
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Nedílnou součástí jednotného 
vizuálního stylu jsou administrativní 
tiskoviny. Jejich sjednocení výrazně 
ovlivňuje vnímání instituce jako 
celku. Grafi cké řešení využívá loga 
z rozměrové řady pro velikost A4.

Dopisní papíry užívají logo 
v základní červené barvě ve cmykové 
škále C / 0, M / 75, Y / 83, K / 31.
Dopisní papíry jsou tištěny na bílý 
matný ofsetový papír: 80–90 g/m2.

Text dopisu je sázen z 11 bodové 
velikosti doplňkového písma Gill Sans 
Regular s běžným meziřádkovým 
prokladem na maximální šíři sazby
160 mm.

Úprava textu je zobrazena na této 
stránce.

Hlavičkový dopisní papír
varianty
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Běžné dopisní obálky používají logo
v základní červené barvě ve cmykové 
škále C / 0, M / 75, Y / 83, K / 31.

Podle typu obálky je použité logo
v jednom z jeho kompozičních řešení.

Běžná dopisní obálka DL
- strukturovaný matný bílý papír 
- velikost 220 × 110 mm
- gramáž 100 g/m2

Běžná dopisní obálka C6
- strukturovaný matný bílý papír
- velikost: 162 × 110 mm
- gramáž: 100 g/m2

Slavnostní obálka (bude-li muzeem 
realizována) může být označena logem 
provedeným ve slepotisku nebo 
zlatotisku. V takovém případě by měl 
být rovněž dopisní papír opatřen logem 
v totožné technologii.

Běžné dopisní obálky
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Kolekce Colorplan nabízí kvalitní 
poštovní obálky, které jsou k dispozici 
v mnoha barvách. Barevné dopisní 
obálky se používají pro výjimečné 
příležitosti a podporují jednotný 
vizuální styl. Tyto prémiové obálky  
jsou vhodné pro pozvánky na 
slavnostní události i jiné důležité 
příležitosti.
V nabídce je k dispozici 7 velikostí 
obálek a 3 gramáže.
DL s klopou na delší straně (DL Wallet)
DL s klopou na delší straně 
a oknem (DL Wallet Window), DL 
s trojúhelníkovou klopou (Banker), dále 
C6, C5, C4.

- Vermilion (zastupuje červenou)
- Adriatic (zastupuje modrou)

Podle typu obálky je použité logo
v jednom z jeho kompozičních řešení.

www.spaper.cz

Barevné dopisní obálky,
slavnostní obálky
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Slavnostní reprezentační obálka 
(bude-li muzeem realizována) může 
být označena logem provedeným ve 
slepotisku nebo zlatotisku. V takovém 
případě by měl být rovněž dopisní 
papír opatřenen logem v totožné 
technologii.
Do rohu dopisního papíru nebo na
dopisní obálku lze umístit motiv
grafi cké značky muzea technikou 
slepotisku nebo zlatotisku.
Pro slepotisk je nutné zvolit vhodný 
papír (např. Conqueror) nebo ruční 
papír z Velkých Losin.

Ražba
reprezentační tiskoviny
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Elektronický podpis e-mailové 
zprávy odesílané z muzea podléhá 
jednotnému vizuálnímu stylu.
Na konci textu elektronické zprávy 
je vždy uvedeno jméno, funkce 
a kontaktní údaje.

Textové údaje jsou vysázeny 
doplňkovým písmem Gill Sans.
Pod těmito informacemi se nachází 
logo muzea.

Elektronický podpis e-mailu

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................

S pozdravem

Mgr. Petra Hejralová
ředitelka

Městské muzeum v Železném Brodě
náměstí 3. května, 468 22 Železný Brod
www.muzeumzb.cz
T: 483 389 081
E: muzeum@zelbrod.cz



65



66

náměstí 3. května 37
468 22  Železný Brod
IČ: 43 257 283

Podle technologie tisku se 
předpokládá použití samobarvicího 
jednobarevného razítka s vestavěným 
polštářkem a mechanismem pro 
samočinné otáčení textové desky.
Grafi ka razítka odpovídá 
čtyřúhelníkovému tvaru, zahrnuje 
základní informace o instituci a je 
doplněna grafi ckou značkou.

Razítko úřední

varianta 1

velikost razítka
50 × 20 mm

varianta 2

velikost razítka
50 × 20 mm

nám. 3. května 37, 468 22  Železný Brod
IČ: 43 257 283, E: muzeum@zelbrod.cz
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Kulatý tvar razítka je upřednostňován pro 
označování propagačních tiskovin.
Slouží rovněž návštěvníkům jako doklad 
o návštěvě daného místa – tzv. turistické 
razítko. 

Grafi ka razítka nese pouze značku 
a název instituce.

Razítko kulaté

M
ĚS

TSKÉ MUZEU
M

V
Ž

ELEZNÉMBRO
D

Ě
·

varianta 1

velikost razítka
� 40 mm

varianta 2

velikost razítka
� 40 mm
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Dekorativní razítka se používají pro 
jakákoliv označování vyjma úředních 
dokumentů.
Slouží rovněž návštěvníkům jako doklad 
o návštěvě daného místa – tzv. turistické 
razítko. 

Horizontálně řešená grafi ka razítka nese 
pouze značku a název instituce.

Razítko dekorativní

velikost razítka
v 21 mm
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Samolepky s vlastním potiskem patří 
k nejefektivnějším propagačním 
předmětům. Jejich předností je nízká 
cena a rozsáhlé možnosti využití. 
Samolepicí etikety mají velmi široké 
možnosti uplatnění. 

Samolepky lze ořezávat do 
libovolného tvaru.

Technologie výroby samolepek 
umožňuje použití různých materiálů, 
lepidel, následných povrchových úprav 
a také tiskových technologií. 

Samolepky
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TISKOVINY
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www.muzeumzb.cz

VSTUPENKA
SKLÁŘSKÁ EXPOZICE
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Vstupenka je obvykle prvním 
propagačním materiálm, který 
návštěvník v muzeu získává.

Vstupenky lze tisknout na lesklé 
i matné papíry různých tlouštěk. 
Plošná hmotnost použitých materiálů 
bývá od 80–220 g/m2.

Vstupenky lze vyrobit jako kontinuální 
pás v kotouči, skládané (fan fold) nebo 
ve formě jednotlivých lístků.
Výroba nabízí možnost perforace, 
číslování, laminace, UV lakování a další. 
Dle požadavků jsou vyráběny
i s oboustranným a plnobarevným 
potiskem. 

Vstupenky
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VÝROČNÍ ZPRÁVA  2022

Periodická tiskovina.

Text výroční zprávy je sázen základním 
nebo doplňkovým písmem s běžným 
meziřádkovým prokladem.

Obálka kombinuje grafi cké prvky 
a fotografi e. Rozlišení jednotlivých 
ročníků lze řešit použitím jedné ze 
základncí barev grafi cké značky, 
změnou fotografi e ve výseku 
a vročením.

Výroční zprávy
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Metelák
Alois

SKLOSKLO
(1897–1980)

Výstava návrhů a skla významného výtvarníka, 
pedagoga a prvního ředitele sklářské školy
v Železném Brodě probíhá ve sklářské expozici 
Městského muzea ve 2. patře

Tento typ plakátu bude využit 
pro výstavy v rámci tematických 
výstavních cyklů.
Grafi cká kompozice plakátu je 
ustálená, kombinuje statický prvek 
výřezu převzatého z grafi cké 
značky, který je podložený fotografi í 
autorského díla.
V závislosti na výběru fotografi e lze 
barevnost plakátu obměnit za jinou 
barvu (viz základní barevnost grafi cké 
značky).

Pozice názvu výstavy je neměnná. 
Název výstavy je sázen nejsilnějším 
řezem, zatímco doplňující text, 
obsahující detailní informace 
o výstavě, je vysazen slabším řezem.

Plakáty a doprovodné tiskoviny pro 
velké tematické výstavy
nevznikají na základě šablony 
defi nované tímto manuálem – 
muzeum je řeší vždy speciální grafi kou 
ve spolupráci s vyzvaným grafi kem.

Varianta 1

Plakáty k tematickým 
výstavním cyklům
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Juna
Zdeněk

SKLOSKLO
(1897–1975)

Výstava návrhů a skla významného výtvarníka, grafi ka
a pedagoga sklářské školy v Železném Brodě probíhá
ve sklářské expozici Městského muzea ve 2. patře

Brychta
Jaroslav

SKLOSKLO
(1895–1971)

Výstava návrhů skla významného výtvarníka
a pedagoga sklářské školy v Železném Brodě 
probíhá ve sklářské expozici Městského muzea

Metelák
Alois

SKLOSKLO
(1897–1980)

Výstava návrhů a skla významného výtvarníka, 
pedagoga a prvního ředitele sklářské školy
v Železném Brodě probíhá ve sklářské expozici 
Městského muzea ve 2. patře
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Klinger
Miloslav

SKLOSKLO
(1922–1999)

Výstava návrhů a skla významného výtvarníka a pedagoga 
sklářské školy v Železném Brodě  skla probíhá ve sklářské 
expozici Městského muzea ve 2. patře

Ježek
Pavel 

SKLOSKLO
(1938–1999)

Výstava návrhů a autorského skla významného sochaře, 
sklářského výtvarníka, pedagoga a ředitele sklářské 
školy v Železném Brodě probáhá  ve sklářské expozici 
Městského muzea ve 2. patře

Drobník
Antonín

SKLOSKLO
(1925–2007)

Výstava návrhů a skla tohoto významného 
výtvarníka probíhá ve sklářské expozici 
Městského muzea ve 2. patře
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Plakáty k tematickým 
výstavním cyklům

Výstava návrhů a skla významného výtvarníka, 
pedagoga a prvního ředitele sklářské školy
v Železném Brodě probíhá ve sklářské expozici 
Městského muzea ve 2. patře

Metelák
Alois

SKLO
(1897–1980)

Výstava návrhů a skla významného výtvarníka, 
pedagoga a prvního ředitele sklářské školy
v Železném Brodě probíhá ve sklářské expozici 
Městského muzea ve 2. patře

SKLOZdeněk

Výstava návrhů a skla významného výtvarníka Zdeňka Juny (1907–1975), cizeléra, šperkaře 
a pedagoga sklářské školy v Železném Brodě probíhá ve 2. patře sklářské expozice 

Městského muzea v Železném Brodě. Otevřeno: úterý–neděle, 10–12 a 13–16 hodin.

Juna

10  03 ― 22  02 ― 2022

Varianta 2
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SKLOJaroslav

Výstava návrhů a skla výtvarníka Jaroslava Brychty (1895–1971), pedagoga a ředitele 
sklářské školy v Železném Brodě probíhá ve 2. patře sklářské expozice Městského muzea 

v Železném Brodě. Otevřeno: úterý–neděle, 10–12 a 13–16 hodin.

BrychtaSKLOAlois

Výstava návrhů a skla výtvarníka arch. Aloise Meteláka (1897–1980), pedagoga a prvního 
ředitele sklářské školy v Železném Brodě probíhá ve 2. patře sklářské expozice Městského 

muzea v Železném Brodě. Otevřeno: úterý–neděle, 10–12 a 13–16 hodin.

Metelák SKLOAntonín

Výstava návrhů a skla významného sklářského výtvarníka Antonína Drobníka (1925–
2007) probíhá ve 2. patře sklářské expozice Městského muzea v Železném Brodě.

Otevřeno: úterý–neděle, 10–12 a 13–16 hodin.

Drobník

10  03 ― 22  02 ― 202210  03 ― 22  02 ― 2022 10  03 ― 22  02 ― 2022
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Zdeněk
Juna

Metelák
Alois

SKLO
(1897–1980)

SKLOZdeněkSKLO
Juna

SKLO
Juna

SKLOSKLOAlois

Výstava návrhů a skla výtvarníka arch. Aloise Meteláka (1897–1980), pedagoga a prvního 
ředitele sklářské školy v Železném Brodě probíhá ve 2. patře sklářské expozice Městského 
muzea v Železném Brodě. Otevřeno: úterý–neděle, 10–12 a 13–16 hodin.

Metelák

10. 3. ― 22. 2. 2022

Plakáty k tematickým 
výstavním cyklům

Varianta 3
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SKLO
Výstava návrhů a skla významného výtvarníka Antonína Drobníka (1925–2007)
probíhá ve 2. patře sklářské expozice Městského muzea v Železném Brodě.
Otevřeno: úterý–neděle, 10–12 a 13–16 hodin.

Antonín
Drobník SKLOPavel 

Výstava návrhů a autorského skla sochaře Pavla Ježka (1938–1999), sklářského 
výtvarníka, pedagoga a ředitele sklářské školy v Železném Brodě probíhá ve sklářské 
expozici Městského muzea ve 2. patře. Otevřeno: úterý–neděle, 10–12 a 13–16 hodin.

Ježek SKLO
Výstava návrhů a skla významného výtvarníka Miloslava Klingera (1922–1999), pedagoga 
a ředitele sklářské školy v Železném Brodě probíhá ve 2. patře sklářské expozice 
Městského muzea v Železném Brodě. Otevřeno: úterý–neděle, 10–12 a 13–16 hodin.

Miloslav
Klinger

10. 3. ― 22. 2. 2022 10. 3. ― 22. 2. 2022 10. 3. ― 22. 2. 2022
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Poutače
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Skládačky k tematickým 
výstavním cyklům

Typ skládačky použitý pro tematické 
výstavní cykly. 

Grafi ka skládačky koresponduje 
s výstavním plakátem – vzájemně 
kombinuje vizuální prvky.

Pro výrobu se podle možností 
a požadavků instituce volí typ papíru 
a jeho gramáž.

Obvyklým formátem skládačky 
k výstavě je formát DL s jedním, 
dvěma nebo třemi lomy.
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Skládačky k velkým 
tematickým výstavám

Skládačka k velkým tematickým 
výstavám vychází z grafi ckého řešení 
výstavy navrženého vyzvaným 
grafi kem a neřídí se tímto manuálem.

Doporučený je pouze formát 
skládačky, a to A5 s jedním, dvěma 
nebo třemi lomy dle potřeby, a papír 
o vyšší gramáži, nejlépe 300–350 g/m2.
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Průvodce expozicí,
plánek muzea

Standardní typ skládačky obsahující 
informace o muzejních expozicích.

Grafi ka průvodce koresponduje 
s grafi ckým řešením muzení expozice 
– je vysázena písmem Atten New, 
doplněna fotografi emi, případně 
plánkem a dalšími praktickými 
informacemi.

Doporučený formát skládačky je DL 
s jedním, dvěma nebo třemi lomy – 
podle potřeby a možností muzea.
Předpokádá se anglická a německá 
jazyková verze průvodce.
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SIGNMAKING
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DEKORY
A JEJICH POUŽITÍ
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Firemní bavlněné tričko s logem nebo 
jeho grafi ckou variací je vhodné pro 
zaměstnance při akcích organizovaných 
institucí. Alternativně se může 
prodávat také návštěvníkům muzea.

Potisk triček se může realizovat 
několika způsoby.
Potisk sítotiskem, při němž jsou barvy 
nanášeny na textilní vlákna přes 
sítotiskovou šablonu, nabízí kvalitní 
zafi xování motivu. 
Potisk triček transferovým tiskem 
– tištěný motiv se na transferovém 
papíru po zaschnutí barev vloží pod 
lis a v něm dojde k potisku trička při 
požadované teplotě.

Výhoda technologie digitálního tisku 
spočívá zejména v možnosti potisku 
menšího množství. Další výhodou 
digitálního transferu je možnost 
plnobarevného potisku, a to včetně 
bílé barvy.

Trička s dekory
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Látkové tašky (plátěnky) šetří 
přírodu. Jsou perfektní volbou pro 
každodenní nošení i pro reklamní 
účely a propagaci, neboť plní funkci 
tzv. chodící reklamy. Všechny typy 
plátěnek lze potisknout jakýmkoliv 
designem. 
Jsou vyrobené z čistě přírodního 
materiálu, jsou velmi pevné, s velkou 
nosností a mohou sloužit opravdu 
mnoho let.

- gramáž cca 140–180 g/m2

- rozměr cca 41 × 38 cm
- s krátkými nebo dlouhými úchyty

Bavlněné tašky
s potiskem
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Papírové tašky jsou vhodné pro uložení 
upomínkových předmětů zakoupených 
v muzeu nebo při předávání dárků 
partnerům instituce (viz dále). Plní funkci 
tzv. chodící reklamy.

Papírové tašky vyráběné z recyklovaného 
papíru jsou ekologické a mají hnědou, 
případně bílou barvu. Tyto tašky jsou 
i dále recyklovatelné, chrání přírodu 
a podporují udržitelný rozvoj.
Standardní varianty papírových tašek 
jsou opatřené jednobarevným potiskem.

- šíře: 175–450 mm
- délka: 230–670 mm
- dno: 70–220 mm
- gramáž papíru: 70–120 g/m2

Při prodeji potravin v rámci muzejních  
trhů a jarmarků lze využít i papírové 
tašky s vyšší gramáží papíru a vnitřní 
polyethylenovou vrstvou chránící proti 
mastnotě. 

Papírové tašky s potiskem
a krouceným úchytem
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Tato varinta tašek plní reprezentativní 
charakter a je vhodná pro předávání 
dárků partnerům instituce – uživatelé si 
je ponechávají dále, nevyhazují je.

Doplňkem mohou být například 
bavlněné, plastové, nebo saténové 
úchyty. Tašky s textilními úchyty se 
využívají pro odnos hodnotnějších 
upomínkových předmětů nebo 
zakoupeného zboží.

Tašky vyrobené z ofsetového papíru 
(bezdřevé nenatírané) na dotek s krásnou 
strukturou se používají bez laminace.
Tašky vyrobené z křídového papíru 
(natíraného) výrazně vynikají stálostí 
barev potisku.
Potisk na tašce lze kombinovat s lakem, 
ražbou, ražbou přes fólii (lesklé, matné či 
barevné metalické fólie) nebo s laminací 
povrchu. 
Pro výrobu se doporučují materiály 
gramáže 170–200 g/m2, u velkých tašek 
až 250 g/m2.

Dárkové papírové tašky
s potiskem
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Papírové sáčky jsou určené pro balení 
drobných produktů, které muzeum 
nabízí k prodeji. 
Papírové sáčky lze potisknout 
černou nebo bílou barvou, a to jak 
jednostranným, tak i oboustranným 
potiskem.
Výhodou papírových sáčků s potiskem 
je jejich vzhled – působí přírodním 
dojmem. Sáčky jsou vyrobeny z papírů 
produkovaných v rámci systému 
udržitelnosti hospodaření lesních 
zdrojů. 

Potisk na papírovém sáčku nabízí 
pestré možnosti práce s dekorem, 
který je odvozen od fragmentu loga.

Předpokládaný typ papíru v gramáži 
do 80 g/m2.

Při prodeji potravin v rámci muzejních 
trhů a jarmarků lze využít i papírové 
sáčky s vyšší gramáží papíru a vnitřní 
polyethylenovou vrstvou chránící 
proti mastnotě. 

Papírové sáčky s dekorem
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Papírové krabičky jsou určené pro 
balení pochutin, které muzeum nabízí 
k prodeji v rámci svých akcí.

Krabičky jsou vyrobeny z papírů 
produkovaných v rámci systému 
udržitelnosti hospodaření lesních 
zdrojů. 

Potisk na krabičce nabízí pestré 
možnosti práce s dekorem, který je 
odvozen od fragmentu muzejního loga.

Papírové krabičky na jídlo
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Papírové kelímky s potiskem jsou 
určené pro studené i horké nápoje, 
které muzeum prodává během svých 
akcí. Lze je nahradit ekologickými, 
znovupoužitelnými kelímky. 

Kelímky s potiskem
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Diář umožňuje originální potisk 
(coverprint) na tvrdých deskách.
Může se ale také jednat o lepené 
trhací bloky či bloky s perforací, 
včetně možnosti výběru vlastní 
velikosti formátu a vazby (dle 
požadavků a možností instituce).

Zápisníky / diáře
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Další propagační předměty
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Jedná se o populární, výrobně 
jednoduchý a fi nančně nenáročný 
suvenýr, na kterém dobře vyniká 
barevný motiv a který zároveň 
propaguje instituci.

Puzzle může být součástí celkové 
propagace muzea nebo být vydáno 
v souvislosti s právě probíhající 
výstavní nebo společenskou akcí. 

Puzzle
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Pexeso
Skleněné městečko
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Kovový odznak se špendlíkem – 
button (placka) – je určen k připevnění 
na oblečení, čepici, klobouk aj.
Jedná se o populární, výrobně 
jednoduchý a fi nančně nenáročný 
suvenýr, který zárověň propaguje 
instituci.

Dobře na něm vyniká grafi ka (většinou 
logo instituce), ale může nést i jiný 
typ grafi ky související například 
s právě probíhající výstavní nebo 
společenskou akcí.

Kovové placky se spínacím 
špendlíkem, tisk chrání lesklá fólie.
Pro realizaci lze volit z různých 
velikostí: 32, 37, 44, 56 a 58 mm.

Button
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Lepicí páska s individuální grafi kou 
potisku zvyšuje účinek reklamy 
instituce a přispívá k personalizaci 
balených předmětů. Potištěné lepicí 
pásky mohou obsahovat logo nebo 
jinou grafi ku z něj odvozenou. Lepicí 
páska funguje jako nenásilná forma 
reklamy a je snadno rozeznatelným 
nosičem informací.

Standardním typem je 
polypropylenová lepící páska 
s jednobarevným potiskem a lepidlem 
na bázi modifi kovaného akrylátu 
o šířce 48 mm.

Potisk lepící pásky
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Dekor natištěný na papíru vytváří 
geometrickou iluzi. Potisk je velmi 
jemný a dá se perfektně kombinovat 
s dalšími balicími papíry, případně 
s dárkovými taškami se stejným nebo 
příbuzným potiskem. 

Balicí papír má obvykle rozměry
70 × 200 cm a je potištěn jednostraně 
a jednobarevně.

Balicí papíry s dekorem
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Autorem grafi cké značky (loga) 
Městského muzea v Železném Brodě je 
Mgr.A. Tomáš Plesl (2021).

Grafi cký manuál jednotného vizuálního 
stylu připravil MgA. Martin Hlubuček 
(2022).

Použité fotografi e skleněných exponátů: 
archiv muzea.
Použitá písma: Atten New a Gill Sans.

Logotyp v různých grafi ckých formátech 
poskytuje Městské muzeum v Železném 
Brodě.

Městské muzeum v Železném Brodě
nám. 3. května
468 22 Železný Brod

T: 483 389 081

muzeum@zelbrod.cz
www.muzeumzb.cz
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