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Úvodní slovo

Vážení a milí přátelé!

Již jsem napsal mnoho úvodních slov k mnoha publikacím, brožurám a programům různých akcí. Za tím tiskem se ale vždy skrývali 
konkrétní lidé, konkrétní pořady, koncerty, umělecká díla a jiné podobné záležitosti. Ještě nikdy jsem ale nepsal úvod k tiskovině, 
za kterou se skrývá zase  jen tisk, nějaký znak, logo, nebo logotyp, chcete-li. 
Můj úkol není lehký, ale je mnohem lehčí než ten, který dostali tvůrci loga města Šumperka, kteří se přihlásili do soutěže o nejlepší 
návrh. Vyjádřit v co největší krátkosti, navíc výtvarným, grafickým způsobem symbol města, který bude provázet v příštích letech vše, 
co bude souviset s městským děním, vydávání tisků i každodenní práci v papírové či elektronické podobě.
Každé takové snažení a jeho výsledek najde své příznivce i odpůrce a v konečném soudu se „smrskne“ na prosté líbí nebo nelíbí. 
Měl jsem tu čest být členem výběrové komise na budoucí symbol města a jsem rád, že jsme my, amatéři v komisi, dali na mínění tří 
skvělých odborníků z oblasti výtvarného umění a designu, které jsme k posuzování přizvali. Vybrali pro nás symbol, který má vazbu 
na architekturu města, vybrali symbol, který k městu patří již v tuto chvíli, a já pevně věřím, že brzy vstoupí i do povědomí všech, kteří 
si ho nezamilovali hned na první pohled. Přesvědčí je svou logikou i výtvarnou jasností a smyslem pro jednoduchou eleganci. Pokud 
se tak stane, mám naději, že nepíši úvodní slovo jen k nějakému kusu papíru, ale k symbolu, za nímž najdeme zase život města. Bude 
zářit na všem, co bude spojeno s městem. Na plakátech, ročenkách, zpravodaji města, ale i na oceněních, diplomech i každodenní 
korespondenci. Bude symbolem, který vstoupí do života nás všech.
Pevně věřím, že se stane to, co jsem výše napsal, protože psát úvodník k něčemu, za čím by nebyl život, by pro mne bylo opravdu těžké. 
A také doufám, že při pohledu na zcela nové logo města Šumperka zvítězí všeobecné „líbí“.

 Zdeněk Brož
 starosta
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Městské symboly

Městské symboly

Tak jako jiná města má i město Šumperk své symboly. Symboly města Šumperka jsou městský znak a městský prapor. Jednotný 
vizuální styl řeší pouze užití loga města, nikoli použití těchto symbolů. Použití městských symbolů řeší zákon, a to tak, že použití 
městských symbolů schvaluje rada města.
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Značka a logotyp1

Komplexní vizuální styl města Šumperka



Značka a logotyp - základní varianta

Logotyp základní varianta Značka a logotyp1.1

Logo je chráněno ochrannou registrovanou známkou. Základním prvkem vizuálního stylu je logotyp. Logotyp tvoří slovo Šumperk, 
ve kterém je zakomponovaný symbol. Nahrazuje ve slově literu “M” a symbolizuje bohatou šumperskou architekturu, která se ve městě 
utvářela velmi intenzivně za přispění vynikajících architektů jak na přelomu 19. a 20. století, tak i za první republiky a až do současnosti. 
Šumperku se proto často přezdívá „malá Vídeň“. Množství architektonických, sochařských a štukatérských prvků, které jsou ve městě 
doslova nakumulované na malé ploše, tak zastupuje vikýř na věži městské radnice, která je v Šumperku nejvyšší stavbou, dominuje 
městu i okolí. Působí jako maják v krajině, shlíží na město a je vidět ze všech koutů. Okna se dívají do všech čtyř světových stran. 
Okno má i symboliku otevřenosti, výhledu do světa, pohledu do budoucnosti... atd. Tvar okna je zestylizován a přizpůsoben tvarově 
zvolenému písmu, které vychází z fontu Klavika. Červená barevnost vychází z podkladové barvy historického znaku města Šumperka.
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Značka a logotyp - proporční schéma

Proporční schéma Značka a logotyp1.2

Symbol - značka je vložený do slova Šumperk a nahrazuje literu “M”. Aby opticky působil stejnoměrně jako ostatní litery, přesahuje 
střední dotažnici až do prostoru horního dotahu litery “S”. Shodná je i síla všech dříků.
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Značka a logotyp - ochranná zóna

Ochranná zóna Značka a logotyp1.3

Ochranná zóna je velmi důležitá, díky ní je zajištěno správné vyznění a čitelnost logotypu a jeho vnímání jako samostatného grafického 
prvku. Ochranná zóna definuje minimální prostor okolo logotypu, do kterého nesmí zasahovat žádný text, grafický prvek či podklad. 
Rozměry ochranné zóny se udávají v poměrové velikosti části písmene „k“.
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Značka a logotyp - jednobarevné provedení

Jednobarevné provedení Značka a logotyp1.4

Preferováno je barevné provedení logotypu v základní barvě - červená. Nejlépe logotyp vynikne na bílé podkladové ploše, která 
se při aplikaci logotypu upřednostňuje (A). Pro červenou podkladovou plochu je využívána barevná negativní varianta značky (B). 
Pro  aplikaci na ostatní barevné plochy platí pravidla v podkapitole 1.6 - Značka a logotyp na podkladové ploše.
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Značka a logotyp - jednobarevné provedení

Jednobarevné provedení Značka a logotyp1.5

Černobílé provedení logotypu se užívá v případech, kdy není možné použít barevnou variantu. Používá se jak pozitivní (A), tak i v negativní 
variantě (B).
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Značka a logotyp - podkladové plochy

Podkladové plochy Značka a logotyp1.6

Logotyp je v určitých případech možné použít i na barevné podkladové plochy. Ideálně však pouze v odstínech červené, černé nebo 
šedé.
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Značka - jednobarevné provedení

Jednobarevné provedení Značka a logotyp1.7

Značku lze z logotypu vyjmout a použít i samostatně. Preferováno je barevné provedení značky v základní barvě - červená. Nejlépe 
značka vynikne na bílé podkladové ploše, která se při aplikaci značky upřednostňuje (A). Pro červenou podkladovou plochu je využívána 
barevná negativní varianta značky (B). Pro aplikaci na ostatní barevné plochy platí pravidla v podkapitole 1.9 - Značka na podkladové 
ploše.
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Značka - jednobarevné provedení

Jednobarevné provedení Značka a logotyp1.8

Černobílé provedení značky se užívá v případech, kdy není možné použít barevnou variantu. Používá se jak pozitivní (A), tak i v negativní 
variantě (B).
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Značka - podkladové plochy

Podkladové plochy Značka a logotyp1.9

Značku je v určitých případech možné použít samostatně i na barevné podkladové plochy. Ideálně však pouze v odstínech červené, 
černé nebo šedé.
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Značka a logotyp - definice barev

Definice barev Značka a logotyp1.10

Pro ofsetový tisk je barva označena kódem CMYK, pro barevné rozlišení monitorů je v kódu RGB, Pantone je tzv. přímá barva, 
používaná jak pro ofsetový tisk, tak pro sítotisk nebo tampoprint, RAL je užíván ve stavebnictví jako fasádní barvy a kód MULTIFIX 
je kód pro samolepicí fólie. Užití červené barvy vychází z podkladu historického znaku města.
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CMYK: 0/100/100/10

RGB: 202/38/29

Pantone: 1797

RAL: 3020 Trafřc red

MULTIFIX: 5007

CMYK: 0/0/0/100

RGB: 26/23/27

Pantone: Process Black

RAL: 9005

MULTIFIX: 5014

CMYK: 0/0/0/40

RGB: 177/179/180

Pantone: Cool Gray 6

RAL: 7032

MULTIFIX: 5079



Značka a logotyp - rozměrová řada

Rozměrová řada Značka a logotyp1.11

100  % velikost logotypu Šumperk vychází z nejběžnějšího použití na formátu A4 (dopisní papír, fax atd.). Pro snadnější orientaci 
v manuálu se použití značky udává vždy v rozměrech této řady. Nejmenší použitelná varianta je 15 mm velikost, a to ve všech variantách 
značky. V případě menší než 15 mm velikosti logotypu je ohrožena její čitelnost a celkové vyznění. Při zachování proporcí loga není 
omezena jeho maximální velikost.
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140 % / A3

100 % / A4

75 % / A5

40 %

Minimální velikost

140 % / A3

100 % / A4

75 % / A5

40 %

Minimální velikost

77 mm

45 mm

40 mm

33 mm

15 mm



Znaãka a logotyp - zakázané varianty
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Tento manuál definuje podobu logotypu vãetnû jeho aplikací a tato pravidla není moÏné jakkoliv mûnit. Na této stranû jsou uvedeny pfiíklady nesprávné aplikace
logotypu aÈ jiÏ díky deformaci, zmûnû pouÏitého písma, pomûrÛ, barevnosti, vkládání ãi zasahování jiného textu do prostoru logotypu, apod.

Zakázané varianty Znaãka a logotyp1.12

Vítáme Vás

Ahoj

Znaãka a logotyp - zakázané varianty

14

Tento manuál definuje podobu logotypu vãetnû jeho aplikací a tato pravidla není moÏné jakkoliv mûnit. Na této stranû jsou uvedeny pfiíklady nesprávné aplikace
logotypu aÈ jiÏ díky deformaci, zmûnû pouÏitého písma, pomûrÛ, barevnosti, vkládání ãi zasahování jiného textu do prostoru logotypu, apod.

Zakázané varianty Znaãka a logotyp1.12

Vítáme Vás

Ahoj

Zakázané varianty Značka a logotyp1.12

Tento manuál definuje podobu logotypu včetně jeho aplikací a tato pravidla není možné jakkoliv měnit. Na této straně jsou uvedeny 
příklady nesprávné aplikace logotypu ať již díky deformaci, změně použitého písma, poměrů, barevnosti, vkládání či zasahování jiného 
textu do prostoru logotypu apod. Výjimku tvoří logotypy v kapitole 5.1 a 5.2.
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Značka - zakázané varianty

Zakázané varianty Značka1.13

Tento manuál definuje podobu značky včetně jejích aplikací a tato pravidla není možné jakkoliv měnit. Na této straně jsou uvedeny 
příklady nesprávné aplikace značky ať již díky deformaci, změně použitého písma, poměrů, barevnosti, vkládání či zasahování jiného 
textu do prostoru logotypu apod.
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Písmo2
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Základní písmo Písmo2.1

24

Franklin Gothic je písmo z rodiny sans. Vznikl v roce 1902, autorem je Morris Fuller Benton (1872-1948). Franklin Gothic byl použit 
v mnoha reklamách a v novinových titulcích. Písmo nadále udržuje vysoký profil, objevuje se v různých médiích od knih až po billboardy. 
Byl znovu objeven americkými návrháři v roce 1940 a zůstal populární dodnes. Pro svou jednoduchost a výbornou čitelnost zůstává 
moderní a aktuální. Pro svoji minimální zdobnost bloky textu nijak nenarušují a nepřehlušují okolní grafiku a pouze ji decentně 
doplňují. Základní písmo bude používáno především v profesionální grafice při vytváření brožur, plakátů, publikací a jiných tiskovin.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890?!@(%)*

Franklin Gothic Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890?!@(%)*

Franklin Gothic Medium Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890?!@(%)*

Franklin Gothic Medium Italic Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890?!@(%)*

Franklin Gothic Medium

Základní písmo - Franklin Gothic Medium



Základní písmo Písmo2.1

Minimální doporučená velikost textu je 6 bodů. Předepsané velikosti písma budou určeny v kapitole 3 „Korespondence a administrativní 
tiskoviny“.

Duisit eu feu feum nulputatue conulputpat. Od eum aut nos acil 
del iuscilit lute tion hendignit aute facil irit wis augiat prat, quat, 
vullan vullandignis ad enit, vullum zzrit ip ero odit adit exerosto 
odolessim quam velit wisl utat. Duissendre dolore feu faccum 
quis dolutpat incidunt doloboreet laore ea conullam zzriustio 
eros nostrud tis nulpute exeros accum ilis ex ecte ming ex et 
lore te magnibh esequat eugait nummodolore commolum iril 
inim quam, ver augait iure del esse ver incinci ea facillan velit 
prat, suscin ullan utat, velendreet ecte digna alisis dolor susto 
corper amcommy nos autetum euguerit

velikost 18 b, proklad 21,6 b

velikost 10 b, proklad 12 b

velikost 6 b, proklad 8,4 b Ud modo dolobore commod minit ipsum quissi. To core min hent lor sequam, si blaoreet iusto duis nis adit la faci esequametum eugiam quat. Ed tatem vulla feugiametum dunt il eraestio 
consed ecte dolorem quipsum ip er senim nulpute mincin essi. Er ilit nos nisl dolorperilla facil dolor summodolore core core commodio dolorero odiamet, se min eum zzriliquatis eril euguer 
si. Percillam nullaoreet, quatum zzril dolor irit aliquipisse magna con ea coreet alisl ut alit illa facil iurer iuscill aoreriu reraesto cortinci blaore endrem volore facillamet do odolorp ercilisl 
eui tem velese conse commodo commy nulla conummod diam, si bla facilit la commodo lobore vullam do cor ad molore dolorti smodip enis num quat eugait lobor in erciduisl iriusci ero 
conummy nos erostrud molor sis nim quat init la auguer aci te magna feumsandit volor incil digna adipisit nibh ecte facidunt ilit landigna consed dolorper sum accumsandre magna feuisl ut 
nis dions ero et, volorer iustrud tet prat. Conse tet, senis acing et at, conumsandre

Velit dignis augait eugiamcorer iurerci llaortinci blam diametue dolore el ullum at. Umsandre veliquat. To odolo-
borper sum ipis nons nullandreet et, quis dolobore enim amet wismod miniscidunt irit nonsenim quip ex ea aut 
lorer autat, quisit lore doloreetum vel ectem velessisl ute euipit lore tie min et, con ullumsa ndrerit wis do corem 
adit iriusci duismod olorera estrud do cons dipit praestisi bla consequis ad del er si ex erosto odolut ad etuer amet 
augait, quissequi tat lamconse molore duis er sim zzrit non hendreet num dio dolorpero consequam nim aut verat. 
Lortie facil ipsum do dolore commoluptat prat, quisiss equatie core venit, sent praesed dolore tis nis del dolorper 
iliquis dolortio dolore dolorpe rcidunt ad dolorem nosto odo euisi blamcon sequip eugait elisciduis diamconse ea 
am, qui blam adiamco nsequatue dolorem iril ex eugiam endrem dolor summodi onsequam, qui bla feuismod 
tate core dionsenim quat. Ut lor sustrud ea conseniat acin utpat at, qui ex exercil iquatet ulluptate faccum venim 
zzriure tatio conullaor augiam, sed tin utpat, vent lorerosto od ting esequatum velit, consed tatummolor
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Franklin Gothic Medium

Základní písmo - Franklin Gothic Medium



Doplňkové písmo Písmo2.2

26

Doplňkové písmo Franklin Gothic Book se používá pro svoji jednoduchost, snadnou čitelnost a přehlednost pro psaní korespondence, 
vyplňování formulářů, elektronické pošty atd., hlavně zaměstnanci městského úřadu.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890?!@(%)*

Franklin Gothic Book

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890?!@(%)*

Franklin Gothic Book Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890?!@(%)*

Franklin Gothic Book Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890?!@(%)*

Franklin Gothic Book Italic bold

Doplňkové písmo - Franklin Gothic Book



Doplňkové písmo Písmo2.2

Minimální doporučená velikost textu je 6 bodů. Předepsané velikosti písma budou určeny v kapitole „Korespondence a administrativní 
tiskoviny.

Esto euipit, vel ip et prat ea feugiate min ver sum in vendrer aessit 
nonulpute commolo borerat, vullamcons adipsusto dunt dolore 
dit la cons nummy nim zzriustrud dolesed tat ut luptatet ullaore 
magnim in eliquipit lor at. Ut at. Unt aute molor auguero eugiat 
ulla feuguercilit lore tet il erosto odions euis dolum dolorem au-
tet, conse corerci liquat. Lorem inim dolore facilit nullandrem ad 
min eriurem numsandiam aliquat iurer ip esent nis acillut etum-
modolore tionseq uipsumm oluptat vel utatem enisse vercincin 
ver sequatie vero eu feugiam, commolor seniam ing ex euguer 
sectem dit la cor ad min vel ero odit ullaore cons nit inim dolor

velikost 18 b, proklad 21,6 b

velikost 10 b, proklad 12 b

velikost 6 b, proklad 8,4 b Onumsandiam, vel er augue velesequisit autpati onsequatie enis er autpate tatincin vullan hendre tincillum vullaor suscipis dolummy nummolo rerillan verosto dolese enim vulputem nons 
ectem dio core consend ionsed tat. Ese dolut nonulla mconse consequat alisi. Ex eum vulputat luptat. Molortin hendre commoloreet wissendrerat iusto coreet nummolum iriure minci tetueri 
liquam ad esed tatis ad deliquat lan exeriureet el iliquismodo dolore veniam incinisit alisl elit er summolortie magna facidunt autpat autpat prate consequis nulla autpatum autatio ex etum-
sandio corem nos dolore diam, commolesse dit, cortie ming et, venis num venit nos augue velit, qui blaor accum veraestrud dolore tem ad dolobor perosto do eum dolorperil utet autet, quat, 
quametum dipit ex endio odipit, quisl dolor ing enissi. Ullut doloreet lutem dipit augiamet augait at lam, commodiamet laorem veraestin ea consequam incilit amet dolore er incin henisi blan el 
eril ing eugait in esto essim zzrit, vero consenibh essit, conullam enit nulla conullaortie dionsed euisim in etue tatue duismodit praestrud del dolor si ex ex exeraesto odip essequat. Vendit lor 
illan ulla faci bla alisse consequat aut augue doluptat. Ectet nisl dolor iriusci bla feum quatetuer ad ea faccummy nisi.

Oborercin veniam, volenim velit nosto conummy nullan er adipsusto et vulputet euisl el dolorem dolenis atie con-
se modipsum aut wismolesto odipit vel dionsequam ipit iusto con henit lobore ming euis aliquis non ut il ut la ad 
tismolor ipisi tem nonse min etue feu feugiam consequam aute el ullan vent dolum dolobor sectem dolutem quam 
volutpat lummy nonsecte esequatis nim qui blandre raesed dipis aute dit wis augue dunt autpat, consed tat. Ut 
laore consed erostio nseniat ut lut iusto odolor irillandit ute duipit nosto dolore feugue etue etum quat dit vullam 
quisis adit eugiam, verit vel utat vel dunt at. Sequis et alis adiat, si. Oborting elenim eugiatie feu facidui tie magna 
facing essequi tio enim zzrit eum diat lortisi bla amcore molorpe raesto core eros aliquis ametue ent dunt nim digna 
facilla facidunt volor aliquate min exer augiamc onsequis alisi. Lit vullandreet irillaore con ullamcon utpatis ciduis 
nonummodigna ad tincidunt laor sit alisim quam, conse ero dio
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Korespondence a administrativní tiskoviny3

Komplexní vizuální styl města Šumperka



Hlavičkové papíry Tiskoviny3.1

Hlavičkový papír starosty se tiskne na bílý papír o minimální plošné hmotnosti 80 g/m2. V levém horním rohu je umístěný logotyp 
města Šumperka v červené barvě. V části pod záhlavím je prostor pro generování čísla jednacího, spisové značky a čárového kódu ze 
systému elektronické spisové služby. Barevnost logotypu  se řídí kodifikací barevnosti - viz kapitola 1.10, strana 18. Na spodním účaří  
logotypu je v pravé straně plochy papíru umístěný text – STAROSTA MĚSTA ŠUMPERKA, jehož začátek uvozuje červená vertikální linka. 
V pravé dolní části papíru jsou seřazeny bloky s kontaktními údaji, také uvozené červenými vertikálními linkami, v levé dolní části je 
umístěno stránkování – číslice s červenou vertikální linkou.
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Hlavičkový papír starosty - barevný

S TA R O S TA  M Ě S TA  Š U M P E R K A

nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
e-mail: jmeno.prijmeni@sumperk.cz
www.sumperk.cz

tel.: +420 583 123 456
ústředna: +420 583 123 456
fax: +420 583 123 456

čárový kód

Naše Č.j.: 
Naše Sp.Zn.:

1 6



Hlavičkové papíry Tiskoviny3.1

Pro potřeby možnosti tisku hlavičkového papíru starosty na laserové kancelářské tiskárně je určena černobílá varianta hlavičkového 
papíru. Barevnost hlavičkového papíru je 100 % černá. Černobílá varianta hlavičkového papíru starosty svými rozměry a rozmístěním 
jednotlivých prvků odpovídá barevné variantě hlavičkového papíru starosty na předchozí straně manuálu.
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Hlavičkový papír starosty - černobílý

S TA R O S TA  M Ě S TA  Š U M P E R K A

nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
e-mail: jmeno.prijmeni@sumperk.cz
www.sumperk.cz

tel.: +420 583 123 456
ústředna: +420 583 123 456
fax: +420 583 123 456

čárový kód

Naše Č.j.: 
Naše Sp.Zn.:

1 6



Tiskoviny3.1

Veškeré údaje na hlavičkovém papíru starosty jsou vysázena písmem Franklin Gothic Medium. Text dopisu se vyplňuje v textovém 
editoru na hlavičkové papíry písmem Franklin Gothic Book. Oslovení, nadpisy, nebo důležité části ve velikosti 13 b, obsah sdělení 
ve velikosti 11 b. Pro snazší upozornění na určitou část textu je možné použít i další řezy tohoto písma např. Franklin Gothic Book Bold, 
Franklin Gothic Italic nebo Franklin Gothic Italic Bold. Na této straně je vyobrazen a popsán okótovaný rozkres hlavičkového papíru. 
Rozměry jsou udávány v milimetrech.
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Hlavičkové papíry

Hlavičkový papír starosty - rozkres

S TA R O S TA  M Ě S TA  Š U M P E R K A

nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
e-mail: jmeno.prijmeni@sumperk.cz
www.sumperk.cz

tel.: +420 583 123 456
ústředna: +420 583 123 456
fax: +420 583 123 456

čárový kód
Naše Č.j.: MUSP poř.č./kal.rok
Naše Sp.Zn.: poř.č./kal.rok/zkratka útvaru/zkratka referenta

Šumperk den. měsíc rok

Vážený pane,

Enim atinit praessecte ectetum velit ex enim nulluptat prat, sendrer aesenis molestrud mod 
ecte magnit lam, sustrud ea feugiam nisi te facin utat. Ut euisim iurem nibh etum vel ut ametum 
eugait nulputpat praese min henim vullaore magniam verilit elit aut dolutpa tueraes sectet non 
ea amet voloreet, quat vel dolumsandit nim nonsenis eu feum exercidunt in vulpute consequat. 
Lestissed dui tat aliquip suscilis dolore dionullutpat ut ing ea facip eum atie tis non eugait volum 
quam, velendions aute ercing eugait, sumsan vulla acilit lore con hendre feugue dolor illa commy 
nostinisi.

Dolesed tincincing erate vent nulla facilluptat, vulput autatetue magnibh ectet, cortie facilit ver 
senim vulput praesse quatum iustio eum nullan utpatem zzriuscidui blam, quisim dolorper in Enim 
atinit praessecte ectetum velit ex enim nulluptat prat, sendrer aesenis molestrud mod ecte magnit 
lam, sustrud ea feugiam nisi te facin utat. Ut euisim iurem nibh.

Etum vel ut ametum do dolum dipisisl endipsu scipisi er ing ex ea feu facillut luptatumsan dolutpa 
tueraeit volum quam, velendions aute ercing eugait, sumsan vulla acilit lore con hendre feugue 
dolor illa commy nostinisi. Dolesed tincincing erate vent nulla facilluptat, vulput autatetue magnibh 
ectet, cortie facilit ver senim vulput praesse quatum iustio eum nullan utpatem zzriuscidui blam, 
quisim dolorper in.
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Franklin Gothic Medium 8 b

Franklin Gothic Medium 10 b

Franklin Gothic Medium 12 b

1 6



Tiskoviny3.1

Hlavičkový papír 1. místostarosty se tiskne na bílý papír o minimální plošné hmotnosti 80 g/m2. V levém horním rohu je umístěný 
logotyp města Šumperka v červené barvě. V části pod záhlavím je prostor pro generování čísla jednacího, spisové značky a čárového 
kódu ze systému elektronické spisové služby. Barevnost logotypu  se řídí kodifikací barevnosti - viz kapitola 1.10, strana 18. Na spodním 
účaří  logotypu je v pravé straně plochy papíru umístěný text – 1. MÍSTOSTAROSTA MĚSTA ŠUMPERKA, jehož začátek uvozuje červená 
vertikální linka. V pravé dolní části papíru jsou seřazeny bloky s kontaktními údaji, také uvozené červenými vertikálními linkami. V levé 
dolní části je umístěno stránkování – číslice s červenou vertikální linkou.
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Hlavičkové papíry

Hlavičkový papír 1. místostarosty - barevný

1 .  M Í S T O S TA R O S TA  M Ě S TA  Š U M P E R K A

nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
e-mail: jmeno.prijmeni@sumperk.cz
www.sumperk.cz

tel.: +420 583 123 456
ústředna: +420 583 123 456
fax: +420 583 123 456

čárový kód

Naše Č.j.: 
Naše Sp.Zn.:

1 6



Tiskoviny3.1

Pro potřeby možnosti tisku hlavičkového papíru 1. místostarosty je určena černobílá varianta hlavičkového papíru. Barevnost 
hlavičkového papíru je 100 % černá. Černobílá varianta hlavičkového papíru 1. místostarosty svými rozměry a rozmístěním jednotlivých 
prvků odpovídá barevné variantě hlavičkového papíru 1. místostarosty na předchozí straně manuálu.
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Hlavičkové papíry

Hlavičkový papír 1. místostarosty - černobílý

1 .  M Í S T O S TA R O S TA  M Ě S TA  Š U M P E R K A

nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
e-mail: jmeno.prijmeni@sumperk.cz
www.sumperk.cz

tel.: +420 583 123 456
ústředna: +420 583 123 456
fax: +420 583 123 456

čárový kód

Naše Č.j.: 
Naše Sp.Zn.:

1 6



Tiskoviny

Veškeré údaje na hlavičkovém papíru 1. místostarosty jsou vysázena písmem Franklin Gothic Medium. Text dopisu se vyplňuje 
v textovém editoru na hlavičkové papíry písmem Franklin Gothic Book. Oslovení, nadpisy, nebo důležité části ve velikosti 13 b, obsah 
sdělení ve velikosti 11 b. Pro snazší upozornění na určitou část textu je možné použít i další řezy tohoto písma např. Franklin Gothic 
Book Bold, Franklin Gothic Italic nebo Franklin Gothic Italic Bold. Na této straně je vyobrazen a popsán okótovaný rozkres hlavičkového 
papíru. Rozměry jsou udávány v milimetrech.
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3.1Hlavičkové papíry

1 .  M Í S T O S TA R O S TA  M Ě S TA  Š U M P E R K A

nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
e-mail: jmeno.prijmeni@sumperk.cz
www.sumperk.cz

tel.: +420 583 123 456
ústředna: +420 583 123 456
fax: +420 583 123 456

Naše Č.j.: MUSP poř.č./kal.rok
Naše Sp.Zn.: poř.č./kal.rok/zkratka útvaru/zkratka referenta

Šumperk den. měsíc rok

Vážený pane,

Enim atinit praessecte ectetum velit ex enim nulluptat prat, sendrer aesenis molestrud mod 
ecte magnit lam, sustrud ea feugiam nisi te facin utat. Ut euisim iurem nibh etum vel ut ametum 
eugait nulputpat praese min henim vullaore magniam verilit elit aut dolutpa tueraes sectet non 
ea amet voloreet, quat vel dolumsandit nim nonsenis eu feum exercidunt in vulpute consequat. 
Lestissed dui tat aliquip suscilis dolore dionullutpat ut ing ea facip eum atie tis non eugait volum 
quam, velendions aute ercing eugait, sumsan vulla acilit lore con hendre feugue dolor illa commy 
nostinisi.

Dolesed tincincing erate vent nulla facilluptat, vulput autatetue magnibh ectet, cortie facilit ver 
senim vulput praesse quatum iustio eum nullan utpatem zzriuscidui blam, quisim dolorper in Enim 
atinit praessecte ectetum velit ex enim nulluptat prat, sendrer aesenis molestrud mod ecte magnit 
lam, sustrud ea feugiam nisi te facin utat. Ut euisim iurem nibh.

Etum vel ut ametum do dolum dipisisl endipsu scipisi er ing ex ea feu facillut luptatumsan dolutpa 
tueraeit volum quam, velendions aute ercing eugait, sumsan vulla acilit lore con hendre feugue 
dolor illa commy nostinisi. Dolesed tincincing erate vent nulla facilluptat, vulput autatetue magnibh 
ectet, cortie facilit ver senim vulput praesse quatum iustio eum nullan utpatem zzriuscidui blam, 
quisim dolorper in.

S pozdravem
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Hlavičkový papír 1. místostarosty - rozkres

Franklin Gothic Book 11 b

Franklin Gothic Medium 8 b

Franklin Gothic Medium 10 b

Franklin Gothic Medium 12 b
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Tiskoviny

Hlavičkový papír 2. místostarosty se tiskne na bílý papír o minimální plošné hmotnosti 80 g/m2. V levém horním rohu je umístěný 
logotyp města Šumperka v červené barvě. V části pod záhlavím je prostor pro generování čísla jednacího, spisové značky a čárového 
kódu ze systému elektronické spisové služby. Barevnost logotypu se řídí kodifikací barevnosti - viz kapitola 1.10, strana 18. Na spodním 
účaří logotypu je v pravé straně plochy papíru umístěný text – 2. MÍSTOSTAROSTA MĚSTA ŠUMPERKA, jehož začátek uvozuje červená 
vertikální linka. V pravé dolní části papíru jsou seřazeny bloky s kontaktními údaji, také uvozené červenými vertikálními linkami. V levé 
dolní části je umístěno stránkování – číslice s červenou vertikální linkou.
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3.1Hlavičkové papíry

2 .  M Í S T O S TA R O S TA  M Ě S TA  Š U M P E R K A

nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
e-mail: jmeno.prijmeni@sumperk.cz
www.sumperk.cz

tel.: +420 583 123 456
ústředna: +420 583 123 456
fax: +420 583 123 456

Naše Č.j.: 
Naše Sp.Zn.:

Hlavičkový papír 2. místostarosty - barevný

1 6

čárový kód



Tiskoviny

Pro potřeby možnosti tisku hlavičkového papíru 2. místostarosty je určena černobílá varianta hlavičkového papíru. Barevnost 
hlavičkového papíru je 100 % černá. Černobílá varianta hlavičkového papíru 2. místostarosty svými rozměry a rozmístěním jednotlivých 
prvků odpovídá barevné variantě hlavičkového papíru 2. místostarosty na předchozí straně manuálu.

37

3.1Hlavičkové papíry

2 .  M Í S T O S TA R O S TA  M Ě S TA  Š U M P E R K A

nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
e-mail: jmeno.prijmeni@sumperk.cz
www.sumperk.cz

tel.: +420 583 123 456
ústředna: +420 583 123 456
fax: +420 583 123 456

Naše Č.j.: 
Naše Sp.Zn.:

Hlavičkový papír 2. místostarosty - černobílý

1 6

čárový kód



Tiskoviny

Veškeré údaje na hlavičkovém papíru 2. místostarosty jsou vysázena písmem Franklin Gothic Medium. Text dopisu se vyplňuje 
v textovém editoru na hlavičkové papíry písmem Franklin Gothic Book. Oslovení, nadpisy, nebo důležité části ve velikosti 13 b, obsah 
sdělení ve velikosti 11 b. Pro snazší upozornění na určitou část textu je možné použít i další řezy tohoto písma např. Franklin Gothic 
Book Bold, Franklin Gothic Italic nebo Franklin Gothic Italic Bold. Na této straně je vyobrazen a popsán okótovaný rozkres hlavičkového 
papíru. Rozměry jsou udávány v milimetrech.
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3.1Hlavičkové papíry

2 .  M Í S T O S TA R O S TA  M Ě S TA  Š U M P E R K A

nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
e-mail: jmeno.prijmeni@sumperk.cz
www.sumperk.cz

tel.: +420 583 123 456
ústředna: +420 583 123 456
fax: +420 583 123 456

Naše Č.j.: MUSP poř.č./kal.rok
Naše Sp.Zn.: poř.č./kal.rok/zkratka útvaru/zkratka referenta

Šumperk den. měsíc rok

Vážený pane,

Enim atinit praessecte ectetum velit ex enim nulluptat prat, sendrer aesenis molestrud mod 
ecte magnit lam, sustrud ea feugiam nisi te facin utat. Ut euisim iurem nibh etum vel ut ametum 
eugait nulputpat praese min henim vullaore magniam verilit elit aut dolutpa tueraes sectet non 
ea amet voloreet, quat vel dolumsandit nim nonsenis eu feum exercidunt in vulpute consequat. 
Lestissed dui tat aliquip suscilis dolore dionullutpat ut ing ea facip eum atie tis non eugait volum 
quam, velendions aute ercing eugait, sumsan vulla acilit lore con hendre feugue dolor illa commy 
nostinisi.

Dolesed tincincing erate vent nulla facilluptat, vulput autatetue magnibh ectet, cortie facilit ver 
senim vulput praesse quatum iustio eum nullan utpatem zzriuscidui blam, quisim dolorper in Enim 
atinit praessecte ectetum velit ex enim nulluptat prat, sendrer aesenis molestrud mod ecte magnit 
lam, sustrud ea feugiam nisi te facin utat. Ut euisim iurem nibh.

Etum vel ut ametum do dolum dipisisl endipsu scipisi er ing ex ea feu facillut luptatumsan dolutpa 
tueraeit volum quam, velendions aute ercing eugait, sumsan vulla acilit lore con hendre feugue 
dolor illa commy nostinisi. Dolesed tincincing erate vent nulla facilluptat, vulput autatetue magnibh 
ectet, cortie facilit ver senim vulput praesse quatum iustio eum nullan utpatem zzriuscidui blam, 
quisim dolorper in.
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Tiskoviny

Hlavičkový papír tajemníka se tiskne na bílý papír o minimální plošné hmotnosti 80 g/m2. V levém horním rohu je umístěný logotyp 
města Šumperk v červené barvě. V části pod záhlavím je prostor pro generování čísla jednacího, spisové značky a čárového kódu 
ze systému elektronické spisové služby. Barevnost logotypu se řídí kodifikací barevnosti - viz kapitola 1.10, strana 18. Na spodním 
účaří logotypu je v pravé straně plochy papíru umístěný text – TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŠUMPERK, jehož začátek uvozuje červená 
vertikální linka. V pravé dolní části papíru jsou seřazeny bloky s kontaktními údaji, také uvozené červenými vertikálními linkami. V levé 
dolní části je umístěno stránkování – číslice s červenou vertikální linkou.
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3.1Hlavičkové papíry

Hlavičkový papír tajemníka - barevný

TA J E M N Í K  M Ě S T S K É H O  Ú Ř A D U  Š U M P E R K

Naše Č.j.:
Naše Sp.Zn.:

nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
e-mail: jmeno.prijmeni@sumperk.cz
www.sumperk.cz

tel.: +420 583 123 456
ústředna: +420 583 123 456
fax: +420 583 123 4561 6

čárový kód



Tiskoviny

Pro potřeby možnosti tisku hlavičkového papíru tajemníka je určena černobílá varianta hlavičkového papíru. Barevnost hlavičkového 
papíru je 100 % černá. Černobílá varianta hlavičkového papíru tajemníka svými rozměry a rozmístěním jednotlivých prvků odpovídá 
barevné variantě hlavičkového papíru tajemníka na předchozí straně manuálu.
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3.1Hlavičkové papíry

Hlavičkový papír tajemníka - černobílý

TA J E M N Í K  M Ě S T S K É H O  Ú Ř A D U  Š U M P E R K

Naše Č.j.:
Naše Sp.Zn.:

nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
e-mail: jmeno.prijmeni@sumperk.cz
www.sumperk.cz

tel.: +420 583 123 456
ústředna: +420 583 123 456
fax: +420 583 123 4561 6

čárový kód



Tiskoviny

Veškeré údaje na hlavičkovém papíru tajemníka jsou vysázena písmem Franklin Gothic Medium. Text dopisu se vyplňuje v textovém 
editoru na hlavičkové papíry písmem Franklin Gothic Book. Oslovení, nadpisy nebo důležité části ve velikosti 13 b, obsah sdělení 
ve velikosti 11 b. Pro snazší upozornění na určitou část textu je možné použít i další řezy tohoto písma např. Franklin Gothic Book Bold, 
Franklin Gothic Italic nebo Franklin Gothic Italic Bold. Na této straně je vyobrazen a popsán okótovaný rozkres hlavičkového papíru. 
Rozměry jsou udávány v milimetrech.
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3.1Hlavičkové papíry

Hlavičkový papír tajemníka - rozkres

Šumperk den. měsíc rok

Vážený pane,

Enim atinit praessecte ectetum velit ex enim nulluptat prat, sendrer aesenis molestrud mod 
ecte magnit lam, sustrud ea feugiam nisi te facin utat. Ut euisim iurem nibh etum vel ut ametum 
eugait nulputpat praese min henim vullaore magniam verilit elit aut dolutpa tueraes sectet non 
ea amet voloreet, quat vel dolumsandit nim nonsenis eu feum exercidunt in vulpute consequat. 
Lestissed dui tat aliquip suscilis dolore dionullutpat ut ing ea facip eum atie tis non eugait volum 
quam, velendions aute ercing eugait, sumsan vulla acilit lore con hendre feugue dolor illa commy 
nostinisi.

Dolesed tincincing erate vent nulla facilluptat, vulput autatetue magnibh ectet, cortie facilit ver 
senim vulput praesse quatum iustio eum nullan utpatem zzriuscidui blam, quisim dolorper in Enim 
atinit praessecte ectetum velit ex enim nulluptat prat, sendrer aesenis molestrud mod ecte magnit 
lam, sustrud ea feugiam nisi te facin utat. Ut euisim iurem nibh.

Etum vel ut ametum do dolum dipisisl endipsu scipisi er ing ex ea feu facillut luptatumsan dolutpa 
tueraeit volum quam, velendions aute ercing eugait, sumsan vulla acilit lore con hendre feugue 
dolor illa commy nostinisi. Dolesed tincincing erate vent nulla facilluptat, vulput autatetue magnibh 
ectet, cortie facilit ver senim vulput praesse quatum iustio eum nullan utpatem zzriuscidui blam, 
quisim dolorper in.

S pozdravem

Titul Jméno Příjmení

Naše Č.j.: MUSP poř.č./kal.rok
Naše Sp.Zn.: poř.č./kal.rok/zkratka útvaru/zkratka referenta

TA J E M N Í K  M Ě S T S K É H O  Ú Ř A D U  Š U M P E R K

nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
e-mail: jmeno.prijmeni@sumperk.cz
www.sumperk.cz

tel.: +420 583 123 456
ústředna: +420 583 123 456
fax: +420 583 123 456
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Tiskoviny

Hlavičkový papír Městského úřadu Šumperk pro přenesenou působnost s adresovým pásmem se tiskne na bílý papír o minimální 
plošné hmotnosti 80 g/m2. V levém horním rohu je umístěný logotyp města Šumperka v červené barvě. Barevnost logotypu se řídí 
kodifikací barevnosti - viz kapitola 1.10, strana 18. V pravé straně horní plochy papíru je prostor pro čárový kód, který generuje systém 
elektronické spisové služby a graficky vymezený prostor pro adresu. Pod logotypem je připravený blok pro vyplnění kontaktních údajů, 
které generuje elektronický systém spisové služby. V pravé dolní části papíru jsou seřazeny bloky s kontaktními údaji, také uvozené 
červenými vertikálními linkami. V levé dolní části je umístěno stránkování – číslice s červenou vertikální linkou.
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Pracoviště:
Odbor/oddělení:
Tel.: 
Fax: 

Váš dopis č.j.:
Ze dne:
Naše č.j.: 
Naše Sp.Zn.:

Vyřizuje: 
Tel.:
e-mail: 
Datum:

Městský úřad Šumperk
nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č.ú. 1905609309/0800
IČ: 00303461

www.sumperk.cz
posta@sumperk.cz
ID datové schránky: 8 bqb4gk

3.1Hlavičkové papíry

Hlavičkový papír Městského úřadu Šumperk pro přenesenou působnost s adresovým pásmem - barevný

1 6

čárový kód



Tiskoviny

Pro potřeby možnosti tisku hlavičkového papíru Městského úřadu Šumperk pro přenesenou působnost s adresovým pásmem je určena 
černobílá varianta hlavičkového papíru. Barevnost hlavičkového papíru je 100 % černá. Černobílá varianta hlavičkového papíru svými 
rozměry a rozmístěním jednotlivých prvků odpovídá barevné variantě hlavičkového papíru Městského úřadu Šumperk pro přenesenou 
působnost s adresovým pásmem na předchozí straně manuálu.
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Pracoviště:
Odbor/oddělení:
Tel.: 
Fax: 

Váš dopis č.j.:
Ze dne:
Naše č.j.: 
Naše Sp.Zn.:

Vyřizuje: 
Tel.:
e-mail: 
Datum:

Městský úřad Šumperk
nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č.ú. 1905609309/0800
IČ: 00303461

www.sumperk.cz
posta@sumperk.cz
ID datové schránky: 8 bqb4gk

3.1Hlavičkové papíry

Hlavičkový papír Městského úřadu Šumperk pro přenesenou působnost s adresovým pásmem - černobílý

1 6

čárový kód



Tiskoviny

Veškeré údaje na hlavičkovém papíru Městského úřadu Šumperk pro přenesenou působnost s adresovým pásmem jsou vysázena 
písmem Franklin Gothic Medium. Adresové pásmo a blok kontaktních údajů se generují systémem elektronické spisové služby. Text 
dopisu se vyplňuje v textovém editoru na hlavičkové papíry písmem Franklin Gothic Book. Oslovení, nadpisy, nebo důležité části 
ve velikosti 13 b, obsah sdělení ve velikosti 11 b. Pro snazší upozornění na určitou část textu je možné použít i další řezy tohoto písma 
např. Franklin Gothic Book Bold, Franklin Gothic Italic nebo Franklin Gothic Italic Bold. Na této straně je vyobrazen a popsán okótovaný 
rozkres hlavičkového papíru. Rozměry jsou udávány v milimetrech.
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3.1Hlavičkové papíry

Pracoviště:
Odbor/oddělení:
Tel.: 
Fax: 

Váš dopis č.j.:
Ze dne:
Naše č.j.: 
Naše Sp.Zn.:

Vyřizuje: 
Tel.:
e-mail: 
Název zprávy:

Městský úřad Šumperk
nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č.ú. 1905609309/0800
IČ: 00303461

www.sumperk.cz
posta@sumperk.cz
ID datové schránky: 8 bqb4gk

Šumperk den. měsíc rok

Vážený pane,

Enim atinit praessecte ectetum velit ex enim nulluptat prat, sendrer aesenis molestrud mod 
ecte magnit lam, sustrud ea feugiam nisi te facin utat. Ut euisim iurem nibh etum vel ut ametum 
eugait nulputpat praese min henim vullaore magniam verilit elit aut dolutpa tueraes sectet non 
ea amet voloreet, quat vel dolumsandit nim nonsenis eu feum exercidunt in vulpute consequat. 
Lestissed dui tat aliquip suscilis dolore dionullutpat ut ing ea facip eum atie tis non eugait volum 
quam, velendions aute ercing eugait, sumsan vulla acilit lore con hendre feugue dolor illa commy 
nostinisi.

Dolesed tincincing erate vent nulla facilluptat, vulput autatetue magnibh ectet, cortie facilit ver 
senim vulput praesse quatum iustio eum nullan utpatem zzriuscidui blam, quisim dolorper in Enim 
atinit praessecte ectetum velit ex enim nulluptat prat, sendrer aesenis molestrud mod ecte magnit 
lam, sustrud ea feugiam nisi te facin utat. Ut euisim iurem nibh.

Etum vel ut ametum do dolum dipisisl endipsu scipisi er ing ex ea feu facillut luptatumsan dolutpa 
tueraeit volum quam, velendions aute ercing eugait, sumsan vulla acilit lore con hendre feugue 
dolor illa commy nostinisi. Dolesed tincincing erate vent nulla facilluptat, vulput autatetue magnibh 
ectet, cortie facilit ver senim vulput praesse quatum iustio eum nullan utpatem zzriuscidui blam, 
quisim dolorper in.

S pozdravem

Titul Jméno Příjmení
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Hlavičkový papír Městského úřadu Šumperk pro přenesenou působnost s adresovým pásmem - rozkres

Franklin Gothic Book 11 b

Franklin Gothic Book 12 b

Franklin Gothic Medium 8 b

Franklin Gothic Medium 9 b

Franklin Gothic Medium 10 b

1 6

Jan Novák
Šumperská ulice 123
787 01 Šumperk

Levá svislice
zarovnání textu

Pravá svislice
zarovnání textu

55

čárový kód



Tiskoviny

Hlavičkový papír Městského úřadu Šumperk pro přenesenou působnost obecný se tiskne na bílý papír o minimální plošné hmotnosti 
80 g/m2. V levém horním rohu je umístěný logotyp města Šumperk v červené barvě. V horní části papíru je prostor pro číslo jednací, 
spisovou značku a čárový kód, které generuje systém elektronické spisové služby. Barevnost logotypu se řídí kodifikací barevnosti - 
viz kapitola 1.10, strana 18. V pravé dolní části papíru jsou seřazeny bloky s kontaktními údaji, také uvozené červenými vertikálními 
linkami. V levé dolní části je umístěno stránkování – číslice s červenou vertikální linkou.
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3.1Hlavičkové papíry

Hlavičkový papír Městského úřadu Šumperk pro přenesenou působnost obecný - barevný

Naše Sp.Zn.:
Naše č.j.:

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č.ú. 1905609309/0800
IČ: 00303461

www.sumperk.cz
posta@sumperk.cz
ID datové schránky: 8 bqb4gk

Městský úřad Šumperk
nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

1 6

čárový kód



Tiskoviny

Pro potřeby možnosti tisku hlavičkového papíru Městského úřadu Šumperk pro přenesenou působnost obecný je určena černobílá 
varianta hlavičkového papíru. Barevnost hlavičkového papíru je 100 % černá. Černobílá varianta hlavičkového papíru svými rozměry 
a rozmístěním jednotlivých prvků odpovídá barevné variantě hlavičkového papíru Městského úřadu Šumperk pro přenesenou působnost 
obecný na předchozí straně manuálu.
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3.1Hlavičkové papíry

Naše Sp.Zn.:
Naše č.j.:

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č.ú. 1905609309/0800
IČ: 00303461

www.sumperk.cz
posta@sumperk.cz
ID datové schránky: 8 bqb4gk

Městský úřad Šumperk
nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

Hlavičkový papír Městského úřadu Šumperk pro přenesenou působnost obecný - černobílý

1 6

čárový kód



Tiskoviny

Veškeré údaje na hlavičkovém papíru Městského úřadu Šumperk pro přenesenou působnost obecný jsou vysázena písmem Franklin 
Gothic Medium. Text dopisu se vyplňuje v textovém editoru na hlavičkové papíry písmem Franklin Gothic Book. Oslovení, nadpisy, 
nebo důležité části ve velikosti 13 b, obsah sdělení ve velikosti 11 b. Pro snazší upozornění na určitou část textu je možné použít i další 
řezy tohoto písma např. Franklin Gothic Book Bold, Franklin Gothic Italic nebo Franklin Gothic Italic Bold. Na této straně je vyobrazen 
a popsán okótovaný rozkres hlavičkového papíru. Rozměry jsou udávány v milimetrech.
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3.1Hlavičkové papíry

Naše Č.j.: MUSP poř.č./kal.rok
Naše Sp.Zn.: poř.č./kal.rok/zkratka útvaru/zkratka referenta

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č.ú. 1905609309/0800
IČ: 00303461

www.sumperk.cz
posta@sumperk.cz
ID datové schránky: 8 bqb4gk

Městský úřad Šumperk
nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

Šumperk den. měsíc rok

Vážený pane,

Enim atinit praessecte ectetum velit ex enim nulluptat prat, sendrer aesenis molestrud mod 
ecte magnit lam, sustrud ea feugiam nisi te facin utat. Ut euisim iurem nibh etum vel ut ametum 
eugait nulputpat praese min henim vullaore magniam verilit elit aut dolutpa tueraes sectet non 
ea amet voloreet, quat vel dolumsandit nim nonsenis eu feum exercidunt in vulpute consequat. 
Lestissed dui tat aliquip suscilis dolore dionullutpat ut ing ea facip eum atie tis non eugait volum 
quam, velendions aute ercing eugait, sumsan vulla acilit lore con hendre feugue dolor illa commy 
nostinisi.

Dolesed tincincing erate vent nulla facilluptat, vulput autatetue magnibh ectet, cortie facilit ver 
senim vulput praesse quatum iustio eum nullan utpatem zzriuscidui blam, quisim dolorper in Enim 
atinit praessecte ectetum velit ex enim nulluptat prat, sendrer aesenis molestrud mod ecte magnit 
lam, sustrud ea feugiam nisi te facin utat. Ut euisim iurem nibh.

Etum vel ut ametum do dolum dipisisl endipsu scipisi er ing ex ea feu facillut luptatumsan dolutpa 
tueraeit volum quam, velendions aute ercing eugait, sumsan vulla acilit lore con hendre feugue 
dolor illa commy nostinisi. Dolesed tincincing erate vent nulla facilluptat, vulput autatetue magnibh 
ectet, cortie facilit ver senim vulput praesse quatum iustio eum nullan utpatem zzriuscidui blam, 
quisim dolorper in.

S pozdravem

Titul Jméno Příjmení
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Hlavičkový papír Městského úřadu Šumperk pro přenesenou působnost obecný - rozkres

Franklin Gothic Book 11 b

Franklin Gothic Medium 8 b

Franklin Gothic Medium 10 b

Franklin Gothic Medium 10 b

1 6

Levá svislice
zarovnání textu

Pravá svislice
zarovnání textu

čárový kód
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Tiskoviny

Hlavičkový papír Městského úřadu Šumperk pro samostatnou působnost s adresovým pásmem se tiskne na bílý papír o minimální 
plošné hmotnosti 80 g/m2. V levém horním rohu je umístěný logotyp města Šumperk v červené barvě. Barevnost logotypu se řídí 
kodifikací barevnosti - viz kapitola 1.10, strana 18. V pravé straně horní plochy papíru je prostor pro čárový kód, který generuje systém 
elektronické spisové služby a graficky vymezený prostor pro adresu. Pod logotypem je připravený blok pro vyplnění kontaktních údajů, 
které generuje elektronický systém spisové služby. V pravé dolní části papíru jsou seřazeny bloky s kontaktními údaji, také uvozené 
červenými vertikálními linkami. V levé dolní části je umístěno stránkování – číslice s červenou vertikální linkou.
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3.1Hlavičkové papíry

Hlavičkový papír Městského úřadu Šumperk pro samostatnou působnost s adresovým pásmem - barevný

Pracoviště:
Odbor/oddělení:
Tel.: 
Fax: 

Váš dopis č.j.:
Ze dne:
Naše č.j.: 
Naše Sp.Zn.:

Vyřizuje: 
Tel.:
e-mail: 
Datum:

Město Šumperk
Městský úřad Šumperk
nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č.ú. 1905609309/0800
IČ: 00303461

www.sumperk.cz
posta@sumperk.cz
ID datové schránky: 8 bqb4gk1 6

čárový kód



Tiskoviny

Pro potřeby možnosti tisku hlavičkového papíru Městského úřadu Šumperk pro samostatnou působnost s adresovým pásmem 
je určena černobílá varianta hlavičkového papíru. Barevnost hlavičkového papíru je 100 % černá. Černobílá varianta hlavičkového 
papíru svými rozměry a rozmístěním jednotlivých prvků odpovídá barevné variantě hlavičkového papíru Městského úřadu Šumperk pro 
samostatnou působnost s adresovým pásmem na předchozí straně manuálu.
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3.1Hlavičkové papíry

Hlavičkový papír Městského úřadu Šumperk pro samostatnou působnost s adresovým pásmem - černobílý

Pracoviště:
Odbor/oddělení:
Tel.: 
Fax: 

Váš dopis č.j.:
Ze dne:
Naše č.j.: 
Naše Sp.Zn.:

Vyřizuje: 
Tel.:
e-mail: 
Datum:

Město Šumperk
Městský úřad Šumperk
nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č.ú. 1905609309/0800
IČ: 00303461

www.sumperk.cz
posta@sumperk.cz
ID datové schránky: 8 bqb4gk1 6

čárový kód



Tiskoviny

Veškeré údaje na hlavičkovém papíru Městského úřadu Šumperk pro samostatnou působnost s adresovým pásmem jsou vysázena 
písmem Franklin Gothic Medium. Adresové pásmo a blok kontaktních údajů se generují systémem elektronické spisové služby. Text 
dopisu se vyplňuje v textovém editoru na hlavičkové papíry písmem Franklin Gothic Book. Oslovení, nadpisy, nebo důležité části ve 
velikosti 13 b, obsah sdělení ve velikosti 11 b. Pro snazší upozornění na určitou část textu je možné použít i další řezy tohoto písma 
např. Franklin Gothic Book Bold, Franklin Gothic Italic nebo Franklin Gothic Italic Bold. Na této straně je vyobrazen a popsán okótovaný 
rozkres hlavičkového papíru. Rozměry jsou udávány v milimetrech.
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3.1Hlavičkové papíry

Pracoviště:
Odbor/oddělení:
Tel.: 
Fax: 

Váš dopis č.j.:
Ze dne:
Naše č.j.: 
Naše Sp.Zn.:

Vyřizuje: 
Tel.:
e-mail: 
Datum:

Město Šumperk
Městský úřad Šumperk
nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č.ú. 1905609309/0800
IČ: 00303461

www.sumperk.cz
posta@sumperk.cz
ID datové schránky: 8 bqb4gk

Šumperk den. měsíc rok

Vážený pane,

Enim atinit praessecte ectetum velit ex enim nulluptat prat, sendrer aesenis molestrud mod 
ecte magnit lam, sustrud ea feugiam nisi te facin utat. Ut euisim iurem nibh etum vel ut ametum 
eugait nulputpat praese min henim vullaore magniam verilit elit aut dolutpa tueraes sectet non 
ea amet voloreet, quat vel dolumsandit nim nonsenis eu feum exercidunt in vulpute consequat. 
Lestissed dui tat aliquip suscilis dolore dionullutpat ut ing ea facip eum atie tis non eugait volum 
quam, velendions aute ercing eugait, sumsan vulla acilit lore con hendre feugue dolor illa commy 
nostinisi.

Dolesed tincincing erate vent nulla facilluptat, vulput autatetue magnibh ectet, cortie facilit ver 
senim vulput praesse quatum iustio eum nullan utpatem zzriuscidui blam, quisim dolorper in Enim 
atinit praessecte ectetum velit ex enim nulluptat prat, sendrer aesenis molestrud mod ecte magnit 
lam, sustrud ea feugiam nisi te facin utat. Ut euisim iurem nibh.

Etum vel ut ametum do dolum dipisisl endipsu scipisi er ing ex ea feu facillut luptatumsan dolutpa 
tueraeit volum quam, velendions aute ercing eugait, sumsan vulla acilit lore con hendre feugue 
dolor illa commy nostinisi. Dolesed tincincing erate vent nulla facilluptat, vulput autatetue magnibh 
ectet, cortie facilit ver senim vulput praesse quatum iustio eum nullan utpatem zzriuscidui blam, 
quisim dolorper in.

S pozdravem

Titul Jméno Příjmení
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Hlavičkový papír Městského úřadu Šumperk pro samostatnou působnost s adresovým pásmem - rozkres

Franklin Gothic Book 11 b

Franklin Gothic Medium 8 b

Franklin Gothic Medium 9 b

Franklin Gothic Medium 10 b

1 6

Franklin Gothic Book 12 b

Jan Novák
Šumperská ulice 123
787 01 Šumperk

Levá svislice
zarovnání textu

Pravá svislice
zarovnání textu

čárový kód
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Tiskoviny

Hlavičkový papír Městského úřadu Šumperk pro samostatnou působnost obecný se tiskne na bílý papír o minimální plošné hmotnosti 
80 g/m2. V levém horním rohu je umístěný logotyp města Šumperk v červené barvě. V horní části papíru je prostor pro číslo jednací, 
spisovou značku a čárový kód, které generuje systém elektronické spisové služby. Barevnost logotypu se řídí kodifikací barevnosti - 
viz kapitola 1.10, strana 18. V pravé dolní části papíru jsou seřazeny bloky s kontaktními údaji, také uvozené červenými vertikálními 
linkami. V  levé dolní části je umístěno stránkování – číslice s červenou vertikální linkou.
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3.1Hlavičkové papíry

Hlavičkový papír Městského úřadu Šumperk pro samostatnou působnost obecný - barevný

Naše Sp.Zn.:
Naše č.j.:

Město Šumperk
Městský úřad Šumperk
nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č.ú. 1905609309/0800
IČ: 00303461

www.sumperk.cz
posta@sumperk.cz
ID datové schránky: 8 bqb4gk1 6

čárový kód



Tiskoviny

Pro potřeby možnosti tisku hlavičkového papíru Městského úřadu Šumperk pro samostatnou působnost obecný je určena černobílá 
varianta hlavičkového papíru. Barevnost hlavičkového papíru je 100 % černá. Černobílá varianta hlavičkového papíru svými rozměry 
a rozmístěním jednotlivých prvků odpovídá barevné variantě hlavičkového papíru Městského úřadu Šumperk pro přenesenou 
působnost obecný na předchozí straně manuálu.

52

3.1Hlavičkové papíry

Hlavičkový papír Městského úřadu Šumperk pro samostatnou působnost obecný - černobílý

Naše Sp.Zn.:
Naše č.j.:

Město Šumperk
Městský úřad Šumperk
nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č.ú. 1905609309/0800
IČ: 00303461

www.sumperk.cz
posta@sumperk.cz
ID datové schránky: 8 bqb4gk1 6

čárový kód



Hlavičkové papíry Tiskoviny

Veškeré údaje na hlavičkovém papíru Městského úřadu Šumperk pro samostatnou působnost obecný jsou vysázena písmem Franklin 
Gothic Medium. Text dopisu se vyplňuje v textovém editoru na hlavičkové papíry písmem Franklin Gothic Book. Oslovení, nadpisy, nebo 
důležité části ve velikosti 13 b, obsah sdělení ve velikosti 11 b. Pro snazší upozornění na určitou část textu je možné použít i další 
řezy tohoto písma např. Franklin Gothic Book Bold, Franklin Gothic Italic nebo Franklin Gothic Italic Bold. Na této straně je vyobrazen 
a popsán okótovaný rozkres hlavičkového papíru. Rozměry jsou udávány v milimetrech.
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3.1

Naše Č.j.: MUSP poř.č./kal.rok
Naše Sp.Zn.: poř.č./kal.rok/zkratka útvaru/zkratka referenta

Město Šumperk
Městský úřad Šumperk
nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č.ú. 1905609309/0800
IČ: 00303461

www.sumperk.cz
posta@sumperk.cz
ID datové schránky: 8 bqb4gk

Šumperk den. měsíc rok

Vážený pane,

Enim atinit praessecte ectetum velit ex enim nulluptat prat, sendrer aesenis molestrud mod 
ecte magnit lam, sustrud ea feugiam nisi te facin utat. Ut euisim iurem nibh etum vel ut ametum 
eugait nulputpat praese min henim vullaore magniam verilit elit aut dolutpa tueraes sectet non 
ea amet voloreet, quat vel dolumsandit nim nonsenis eu feum exercidunt in vulpute consequat. 
Lestissed dui tat aliquip suscilis dolore dionullutpat ut ing ea facip eum atie tis non eugait volum 
quam, velendions aute ercing eugait, sumsan vulla acilit lore con hendre feugue dolor illa commy 
nostinisi.

Dolesed tincincing erate vent nulla facilluptat, vulput autatetue magnibh ectet, cortie facilit ver 
senim vulput praesse quatum iustio eum nullan utpatem zzriuscidui blam, quisim dolorper in Enim 
atinit praessecte ectetum velit ex enim nulluptat prat, sendrer aesenis molestrud mod ecte magnit 
lam, sustrud ea feugiam nisi te facin utat. Ut euisim iurem nibh.

Etum vel ut ametum do dolum dipisisl endipsu scipisi er ing ex ea feu facillut luptatumsan dolutpa 
tueraeit volum quam, velendions aute ercing eugait, sumsan vulla acilit lore con hendre feugue 
dolor illa commy nostinisi. Dolesed tincincing erate vent nulla facilluptat, vulput autatetue magnibh 
ectet, cortie facilit ver senim vulput praesse quatum iustio eum nullan utpatem zzriuscidui blam, 
quisim dolorper in.

S pozdravem

Titul Jméno Příjmení
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Hlavičkový papír Městského úřadu Šumperk pro samostatnou působnost obecný - rozkres

Franklin Gothic Book 11 b

Franklin Gothic Medium 8 b

Franklin Gothic Medium 10 b

Franklin Gothic Medium 10 b

1 6

Levá svislice
zarovnání textu

Pravá svislice
zarovnání textu

čárový kód

25

41
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0



Hlavičkové papíry Tiskoviny

Hlavičkový papír univerzální se tiskne na bílý papír o minimální plošné hmotnosti 80 g/m2. V levém horním rohu je umístěný logotyp 
města Šumperk v červené barvě. V části pod záhlavím je prostor pro generování čísla jednancího, spisové značky a čárového kódu 
ze systému elektronické spisové služby. Barevnost logotypu se řídí kodifikací barevnosti - viz kapitola 1.10, strana 18. V levé dolní části 
je umístěno stránkování – číslice s červenou vertikální linkou.
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Hlavičkový papír univerzální - barevný

3.1

Naše Č.j.: 
Naše Sp.Zn.:

1 6

čárový kód



Hlavičkové papíry Tiskoviny

Pro potřeby možnosti tisku univerzálního hlavičkového papíru je určena černobílá varianta  hlavičkového  papíru. Barevnost hlavičkového 
papíru je 100 % černá. Černobílá varianta hlavičkového papíru svými rozměry a rozmístěním jednotlivých prvků odpovídá barevné 
variantě univerzálního hlavičkového papíru na předchozí straně manuálu.
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Hlavičkový papír univerzální - černobílý

3.1

Naše Č.j.: 
Naše Sp.Zn.:

1 6

čárový kód



Hlavičkové papíry Tiskoviny

Veškeré údaje na univerzálním hlavičkovém papíru jsou vysázena písmem Franklin Gothic Medium. Text dopisu se vyplňuje v textovém 
editoru na hlavičkové papíry písmem Franklin Gothic Book. Oslovení, nadpisy nebo důležité části ve velikosti 13 b, obsah sdělení 
ve velikosti 11 b. Pro snazší upozornění na určitou část textu je možné použít i další řezy tohoto písma např. Franklin Gothic Book Bold, 
Franklin Gothic Italic nebo Franklin Gothic Italic Bold. Na této straně je vyobrazen a popsán okótovaný rozkres hlavičkového papíru. 
Rozměry jsou udávány v milimetrech.
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Hlavičkový papír univerzální - rozkres

3.1

Naše Č.j.: MUSP poř.č./kal.rok
Naše Sp.Zn.: poř.č./kal.rok/zkratka útvaru/zkratka referenta
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Šumperk den. měsíc rok

Vážený pane,

Enim atinit praessecte ectetum velit ex enim nulluptat prat, sendrer aesenis molestrud mod 
ecte magnit lam, sustrud ea feugiam nisi te facin utat. Ut euisim iurem nibh etum vel ut ametum 
eugait nulputpat praese min henim vullaore magniam verilit elit aut dolutpa tueraes sectet non 
ea amet voloreet, quat vel dolumsandit nim nonsenis eu feum exercidunt in vulpute consequat. 
Lestissed dui tat aliquip suscilis dolore dionullutpat ut ing ea facip eum atie tis non eugait volum 
quam, velendions aute ercing eugait, sumsan vulla acilit lore con hendre feugue dolor illa commy 
nostinisi.

Dolesed tincincing erate vent nulla facilluptat, vulput autatetue magnibh ectet, cortie facilit ver 
senim vulput praesse quatum iustio eum nullan utpatem zzriuscidui blam, quisim dolorper in Enim 
atinit praessecte ectetum velit ex enim nulluptat prat, sendrer aesenis molestrud mod ecte magnit 
lam, sustrud ea feugiam nisi te facin utat. Ut euisim iurem nibh.

Etum vel ut ametum do dolum dipisisl endipsu scipisi er ing ex ea feu facillut luptatumsan dolutpa 
tueraeit volum quam, velendions aute ercing eugait, sumsan vulla acilit lore con hendre feugue 
dolor illa commy nostinisi. Dolesed tincincing erate vent nulla facilluptat, vulput autatetue magnibh 
ectet, cortie facilit ver senim vulput praesse quatum iustio eum nullan utpatem zzriuscidui blam, 
quisim dolorper in.

S pozdravem

Titul Jméno Příjmení

Franklin Gothic Book 11 b

Franklin Gothic Medium 10 b

1 6

Levá svislice
zarovnání textu

Pravá svislice
zarovnání textu

čárový kód

2555

23
26

16

87
18

0



Hlavičkové papíry Tiskoviny

Tento typ hlavičkového papíru je určen pro komunikaci mimo elektronickou spisovou službu. Hlavičkový papír město 
Šumperk se tiskne na bílý papír o minimální plošné hmotnosti 80 g/m2. V levém horním rohu je umístěný logotyp 
města Šumperka v červené barvě. Barevnost logotypu se řídí kodifikací barevnosti - viz kapitola 1.10, strana 18. 
V pravé dolní části papíru jsou seřazeny bloky s kontaktními údaji, také uvozené červenými vertikálními linkami. V levé  
dolní části je umístěno stránkování – číslice s červenou vertikální linkou. 
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Hlavičkový papír město Šumperk - barevný

3.1

Město Šumperk
nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
www.sumperk.cz1 6



Hlavičkové papíry Tiskoviny

Pro potřeby možnosti tisku hlavičkového papíru město Šumperk je určena černobílá varianta hlavičkového papíru. Barevnost 
hlavičkového papíru je 100 % černá. Černobílá varianta hlavičkového papíru svými rozměry a rozmístěním jednotlivých prvků 
odpovídá barevné variantě univerzálního hlavičkového papíru na předchozí straně manuálu.
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Hlavičkový papír město Šumperk - černobílý

3.1

Město Šumperk
nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
www.sumperk.cz1 6



Hlavičkové papíry Tiskoviny

Veškeré údaje na hlavičkovém papíru města Šumperka jsou vysázena písmem Franklin Gothic Medium. Text dopisu se vyplňuje 
v textovém editoru na hlavičkové papíry písmem Franklin Gothic Book. Oslovení, nadpisy nebo důležité části ve velikosti 13 b, obsah 
sdělení ve velikosti 11 b. Pro snazší upozornění na určitou část textu je možné použít i další řezy tohoto písma např. Franklin Gothic 
Book Bold, Franklin Gothic Italic nebo Franklin Gothic Italic Bold. Na této straně je vyobrazen a popsán okótovaný rozkres hlavičkového 
papíru. Rozměry jsou udávány v milimetrech.
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Hlavičkový papír město Šumperk - rozkres

3.1

Město Šumperk
nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
www.sumperk.cz
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Šumperk den. měsíc rok

Vážený pane,

Enim atinit praessecte ectetum velit ex enim nulluptat prat, sendrer aesenis molestrud mod 
ecte magnit lam, sustrud ea feugiam nisi te facin utat. Ut euisim iurem nibh etum vel ut ametum 
eugait nulputpat praese min henim vullaore magniam verilit elit aut dolutpa tueraes sectet non 
ea amet voloreet, quat vel dolumsandit nim nonsenis eu feum exercidunt in vulpute consequat. 
Lestissed dui tat aliquip suscilis dolore dionullutpat ut ing ea facip eum atie tis non eugait volum 
quam, velendions aute ercing eugait, sumsan vulla acilit lore con hendre feugue dolor illa commy 
nostinisi.

Dolesed tincincing erate vent nulla facilluptat, vulput autatetue magnibh ectet, cortie facilit ver 
senim vulput praesse quatum iustio eum nullan utpatem zzriuscidui blam, quisim dolorper in Enim 
atinit praessecte ectetum velit ex enim nulluptat prat, sendrer aesenis molestrud mod ecte magnit 
lam, sustrud ea feugiam nisi te facin utat. Ut euisim iurem nibh.

Etum vel ut ametum do dolum dipisisl endipsu scipisi er ing ex ea feu facillut luptatumsan dolutpa 
tueraeit volum quam, velendions aute ercing eugait, sumsan vulla acilit lore con hendre feugue 
dolor illa commy nostinisi. Dolesed tincincing erate vent nulla facilluptat, vulput autatetue magnibh 
ectet, cortie facilit ver senim vulput praesse quatum iustio eum nullan utpatem zzriuscidui blam, 
quisim dolorper in.

S pozdravem

Titul Jméno Příjmení

Franklin Gothic Book 11 b

Franklin Gothic Medium 8 b

1 6

Levá svislice
zarovnání textu

Pravá svislice
zarovnání textu



Hlavičkové papíry Tiskoviny

Tento hlavičkový papír slouží jako speciální merkantilní tiskovina pro významnou nebo slavnostní korespondenci starosty  
a místostarostů města Šumperka. Je tištěn na ruční papír o minimální plošné hmotnosti 120 g/m2. Hlavičkový papír obsahuje 
heraldický znak a moderní symbol „M“ z logotypu Šumperk. Oba dva prvky jsou umístěny v horní části plochy a zarovnány na střed. 
Vlevo je heraldický znak, vpravo symbol „M“. Hranici mezi nimi tvoří červená vertikální  linka. Pod těmito prvky je zarovnán text – MĚSTO 
ŠUMPERK. Tento text, vertikální linky spolu se spodním blokem obsahující  kontaktní údaje jsou tištěny ofsetovým tiskem v přímých 
barvách podle kódů Pantone - červená Pantone 1797, text Pantone Cool  Gray 6. Symbol „M“ a heraldický znak jsou do papíru vyraženy 
tzv. slepotiskem díky předem připravené kovové raznici.
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Hlavičkový papír s umístěním heraldického znaku

3.1

M Ě S T O  Š U M P E R K

Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
www.sumperk.cz



Hlavičkové papíry Tiskoviny

Veškeré údaje na hlavičkovém papíru s umístěním heraldického znaku jsou vysázena písmem Franklin Gothic Medium. Text dopisu 
se vyplňuje v textovém editoru písmem Franklin Gothic Book. Oslovení, nadpisy, nebo důležité části ve velikosti 13 b, obsah sdělení 
ve velikosti 11 b. Pro snazší upozornění na určitou část textu je možné použít i další řezy tohoto písma např. Franklin Gothic Book Bold, 
Franklin Gothic Italic nebo Franklin Gothic Italic Bold. Na této straně je vyobrazen a popsán okótovaný rozkres hlavičkového papíru. 
Rozměry jsou udávány v milimetrech.
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Hlavičkový papír s umístěním heraldického znaku - rozkres

3.1

M Ě S T O  Š U M P E R K

Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
www.sumperk.cz
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Šumperk den. měsíc rok

Vážený pane,

Enim atinit praessecte ectetum velit ex enim nulluptat prat, sendrer aesenis molestrud mod 
ecte magnit lam, sustrud ea feugiam nisi te facin utat. Ut euisim iurem nibh etum vel ut ametum 
eugait nulputpat praese min henim vullaore magniam verilit elit aut dolutpa tueraes sectet non 
ea amet voloreet, quat vel dolumsandit nim nonsenis eu feum exercidunt in vulpute consequat. 
Lestissed dui tat aliquip suscilis dolore dionullutpat ut ing ea facip eum atie tis non eugait volum 
quam, velendions aute ercing eugait, sumsan vulla acilit lore con hendre feugue dolor illa commy 
nostinisi.

Dolesed tincincing erate vent nulla facilluptat, vulput autatetue magnibh ectet, cortie facilit ver 
senim vulput praesse quatum iustio eum nullan utpatem zzriuscidui blam, quisim dolorper in Enim 
atinit praessecte ectetum velit ex enim nulluptat prat, sendrer aesenis molestrud mod ecte magnit 
lam, sustrud ea feugiam nisi te facin utat. Ut euisim iurem nibh.

Etum vel ut ametum do dolum dipisisl endipsu scipisi er ing ex ea feu facillut luptatumsan dolutpa 
tueraeit volum quam, velendions aute ercing eugait, sumsan vulla acilit lore con hendre feugue 
dolor illa commy nostinisi. Dolesed tincincing erate vent nulla facilluptat, vulput autatetue magnibh 
ectet, cortie facilit ver senim vulput praesse quatum iustio eum nullan utpatem zzriuscidui blam, 
quisim dolorper in.

S pozdravem

Titul Jméno Příjmení

72
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Franklin Gothic Book 11 b

Franklin Gothic Medium 10 b

Franklin Gothic Medium 12 b
proklad znaků 320 

Levá svislice
zarovnání textu

Pravá svislice
zarovnání textu

síla svislice 0,5 b
délka 22mm



Hlavičkové papíry Tiskoviny

Tento hlavičkový papír slouží jako speciální merkantilní tiskovina pro kondolenční korespondenci. Je tištěn na ruční papír o minimální 
plošné hmotnosti 120 g/m2. Hlavičkový papír obsahuje heraldický znak a moderní symbol „M“ z logotypu Šumperk. Oba dva prvky 
jsou umístěny v horní části plochy a zarovnány na střed. Vlevo je heraldický znak, vpravo symbol „M“. Hranici mezi nimi tvoří černá 
vertikální linka. Pod těmito prvky je zarovnán text – MĚSTO ŠUMPERK. Okolo obvodu formátu je tenká černá linka, která je přerušená 
pouze v místě, kde je umístěn symbol a znak a také v dolní části, kde jsou kontaktní údaje. Tato linka, text, vertikální linky spolu  
se spodním blokem obsahující kontaktní údaje jsou tištěny ofsetovým tiskem v přímých barvách. Symbol „M“ a heraldický znak  
jsou do papíru vyraženy tzv. slepotiskem díky předem připravené kovové raznici.
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Kondolenční hlavičkový papír s umístěním heraldického znaku

3.1

M Ě S T O  Š U M P E R K

Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
www.sumperk.cz
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síla linky 1 b



Tiskoviny

Při psaní korespondence se doporučuje dodržovat tato pravidla: Datum začíná od levé svislice a má podobu - Šumperk den měsíc rok 
(nikoliv - V Šumperku dne...). Následující text začíná od levé svislice. V textu zvýrazňujeme důležitá sdělení podtržením nebo tučným 
řezem. Oslovení začíná vždy od levé svislice a končí čárkou, vlastní text začíná malým písmenem, mezi oslovením a textem se  vynechává 
jeden řádek. Oslovuje se 5. pádem. Věc (slovo „Věc:“ se nepíše) začíná také vždy od levé svislice. Při psaní textu se používá jednoduché 
řádkování. Text se člení do odstavců, mezi nimi se vynechává jeden volný řádek, odstavce začínají od levé svislice. Text se zarovnává 
do bloku. Pozdrav se považuje za další odstavec, začíná vždy od levé svislice, od posledního textu se odděluje jedním volným řádkem. 
Podpis se při blokové úpravě umisťuje od levé svislice, ale je možné jej umístit i vpravo. Vlastnoruční podpis se umisťuje nad vytištěný 
podpis. U vícestránkového dopisu nesmí stránka končit nadpisem a text rozděleným slovem. Začíná-li na konci stránky nový odstavec, 
musí mít alespoň dva řádky. Na poslední stránce musí být alespoň jeden celý řádek textu kromě pozdravu. 
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3.1Hlavičkové papíry

Pracoviště:
Odbor/ oddělení:
Tel.: 
Fax: 

Váš dopis č.j.:
Ze dne:
Naše č.j.: 
Naše Sp.Zn.:

Vyřizuje: 
Tel.:
e-mail: 
Datum:

čárový kód

Město Šumperk
Městský úřad Šumperk
nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č.ú. 1905609309/0800
IČ: 00303461

www.sumperk.cz
posta@sumperk.cz
ID datové schránky: 8 bqb4gk

Šumperk den. měsíc rok

Vážený pane,

Enim atinit praessecte ectetum velit ex enim nulluptat prat, sendrer aesenis molestrud mod 
ecte magnit lam, sustrud ea feugiam nisi te facin utat. Ut euisim iurem nibh etum vel ut ametum 
eugait nulputpat praese min henim vullaore magniam verilit elit aut dolutpa tueraes sectet non 
ea amet voloreet, quat vel dolumsandit nim nonsenis eu feum exercidunt in vulpute consequat. 
Lestissed dui tat aliquip suscilis dolore dionullutpat ut ing ea facip eum atie tis non eugait volum 
quam, velendions aute ercing eugait, sumsan vulla acilit lore con hendre feugue dolor illa commy 
nostinisi.

Dolesed tincincing erate vent nulla facilluptat, vulput autatetue magnibh ectet, cortie facilit ver 
senim vulput praesse quatum iustio eum nullan utpatem zzriuscidui blam, quisim dolorper in Enim 
atinit praessecte ectetum velit ex enim nulluptat prat, sendrer aesenis molestrud mod ecte magnit 
lam, sustrud ea feugiam nisi te facin utat. Ut euisim iurem nibh.

Etum vel ut ametum do dolum dipisisl endipsu scipisi er ing ex ea feu facillut luptatumsan dolutpa 
tueraeit volum quam, velendions aute ercing eugait, sumsan vulla acilit lore con hendre feugue 
dolor illa commy nostinisi. Dolesed tincincing erate vent nulla facilluptat, vulput autatetue magnibh 
ectet, cortie facilit ver senim vulput praesse quatum iustio eum nullan utpatem zzriuscidui blam, 
quisim dolorper in.

S pozdravem

Titul Jméno Příjmení

Úprava úředních dopisů

1 6

Jan Novák
Šumperská ulice 123
787 01 Šumperk

Levá svislice
zarovnání textu

3 volné řádky mezi textem 
„Šumperk….“ a „Vážený pane“

5 volných řádků mezi 
„S pozdravem“ a „Jménem 
a Příjmením“ – nutný prostor 
pro podpis a razítko

mezi odstavcem 
 a „S pozdravem“ 
pouze 1 řádek

Pravá svislice
zarovnání textu



Hlavičkové papíry Tiskoviny

Materiál pro jednání rady města se tiskne ofsetovým tiskem na bílý papír o minimální plošné hmotnosti 80 g/m2. V levém  
horním rohu je umístěný logotyp města Šumperk v červené barvě. Barevnost logotypu se řídí kodifikací barevnosti - viz kapitola 
1.10, strana 18. Papír je orámován červenou linkou, která je přerušena v levé straně v místě, kde je umístěn logotyp. Ve vnitřním 
prostoru jsou vymezeny plochy pro vyplňování údajů. V levé dolní části je umístěno stránkování – číslice s červenou vertikální  
linkou. 
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Hlavičkový papír pro jednání rady města - barevný

3.1

Zpracoval:
Předkládá:

Městský úřad Šumperk
odbor

Termín:
Zodpovídá:

Návrh usnesení:

Obsah: 1. Návrh usnesení
2. Komentář
3. Příloha
4. Situační mapa

Řazení materiálu dle programu - název
(např. finanční záležitosti - rozpočtová opatření)

Materiál pro jednání rady města
dne: 

Zkratka odboru číslo materiálu
(např. MJP 1)

RM ukládá

1 6



Hlavičkové papíry Tiskoviny

Další strana materiálů obsahuje již pouze logotyp, červené orámování a komentář, který je uvozený červenou vertikální linkou. V levé 
dolní části pokračuje číslování stránek. 
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Hlavičkový papír pro jednání rady města - barevný, další strana

3.1

Komentář:

2 6



Hlavičkové papíry Tiskoviny

Pro potřeby možnosti tisku materiálu pro jednání rady města je určena černobílá varianta hlavičkového papíru. Barevnost materiálu 
je 100 % černá. Černobílá varianta svými rozměry a rozmístěním jednotlivých prvků  odpovídá barevné variantě materiálu pro jednání 
rady města na předchozí straně manuálu.

66

3.1

Zpracoval:
Předkládá:

Městský úřad Šumperk
odbor

Termín:
Zodpovídá:

Návrh usnesení:

Obsah: 1. Návrh usnesení
2. Komentář
3. Příloha
4. Situační mapa

Řazení materiálu dle programu - název
(např. finanční záležitosti - rozpočtová opatření)

Materiál pro jednání rady města
dne: 

Zkratka odboru číslo materiálu
(např. MJP 1)

RM ukládá

Hlavičkový papír pro jednání rady města - černobílý

Komentář:

1 6 1 6



Hlavičkové papíry Tiskoviny

Veškeré údaje na hlavičkovém papíru pro jednání rady města jsou vysázena písmem Franklin Gothic Medium. Ostatní údaje 
za dvojtečkami se vyplňují v textovém editoru do předem připravené šablony pro jednání rady  města písmem Franklin Gothic Book 
ve velikosti 11 b. Pro snazší upozornění na určitou část textu je možné použít i další řezy tohoto písma, např. Franklin Gothic Book Bold, 
Franklin Gothic Italic nebo Franklin Gothic Italic Bold. Na této straně je vyobrazen a popsán okótovaný rozkres materiálu pro jednání 
rady města. Rozměry jsou udávány v milimetrech.
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Hlavičkový papír pro jednání rady města - rozkres

3.1

Zpracoval:
Předkládá:

Městský úřad Šumperk
odbor

Návrh usnesení:

Obsah: 1. Návrh usnesení
2. Komentář
3. Příloha
4. Situační mapa

Řazení materiálu dle programu - název
(např. finanční záležitosti - rozpočtová opatření)

Materiál pro jednání rady města
dne: 

Zkratka odboru číslo materiálu
(např. MJP 1)

RM ukládá
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Enim atinit praessecte ectetum velit ex enim nulluptat prat, sendrer aesenis molestrud mod 
ecte magnit lam, sustrud ea feugiam nisi te facin utat. Ut euisim iurem nibh etum vel ut ametum 
eugait nulputpat praese min henim vullaore magniam verilit elit aut dolutpa tueraes sectet non 
quam, velendions aute ercing eugait, sumsan vulla acilit lore con hendre feugue dolor illa commy 
nostinisi.

Komentář:

210

25

10081

10

44

10

48
21

9
10

29
7

15
20

13

Enim atinit praessecte ectetum velit ex enim nulluptat prat, sendrer aesenis molestrud mod 
ecte magnit lam, sustrud ea feugiam nisi te facin utat. Ut euisim iurem nibh etum vel ut ametum 
eugait nulputpat praese min henim vullaore magniam verilit elit aut dolutpa tueraes sectet non 
quam, velendions aute ercing eugait, sumsan vulla acilit lore con hendre feugue dolor illa commy 
nostinisi.

Dolesed tincincing erate vent nulla facilluptat, vulput autatetue magnibh ectet, cortie facilit ver lam, 
sustrud ea feugiam nisi te facin utat. Ut euisim iurem nibh.

Etum vel ut ametum do dolum dipisisl endipsu scipisi er ing ex ea feu facillut luptatumsan dolutpa 
tueraeit volum quam, velendions aute ercing eugait, sumsan vulla acilit lore con hendre feugue 
dolor illa commy nostinisi. Dolesed tincincing erate vent nulla facilluptat, vulput autatetue magnibh 
ectet, cortie facilit ver senim vulput praesse quatum iustio eum nullan utpatem zzriuscidui blam, 
quisim dolorper in.

Dolesed tincincing erate vent nulla facilluptat, vulput autatetue magnibh ectet, cortie facilit ver lam, 
sustrud ea feugiam nisi te facin utat. Ut euisim iurem nibh.

Etum vel ut ametum do dolum dipisisl endipsu scipisi er ing ex ea feu facillut luptatumsan dolutpa 
tueraeit volum quam, velendions aute ercing eugait, sumsan vulla acilit lore con hendre feugue 
dolor illa commy nostinisi. Dolesed tincincing erate vent nulla facilluptat, vulput autatetue magnibh 
ectet, cortie facilit ver senim vulput praesse quatum iustio eum nullan utpatem zzriuscidui blam, 
quisim dolorper in.

Franklin Gothic Book 11 b

1 6 2 6

Franklin Gothic Book 11 b

Franklin Gothic Medium 22 b

Franklin Gothic Medium 10 b

Franklin 
Gothic 
Medium 
10 b

Franklin Gothic 
Medium 15 b

Franklin Gothic 
Medium 10 b

Franklin Gothic 
Medium 16 b

Franklin Gothic 
Medium 10 b

Franklin Gothic 
Medium 12 b

Franklin Gothic 
Medium 9 b

Franklin Gothic 
Medium 16 b

Levá 
svislice
zarovnání 
textu

Pravá svislice
zarovnání textu

Franklin Gothic Medium 9 b

Termín:
Zodpovídá:



Hlavičkové papíry Tiskoviny

Materiál pro jednání zastupitelstva města se tiskne na bílý papír o minimální plošné hmotnosti 80 g/m2. V levém horním 
rohu je umístěný logotyp města Šumperk v červené barvě. Barevnost logotypu se řídí kodifikací barevnosti - viz kapitola 
1.10, strana 18. Papír je orámován červenou linkou, která je přerušena v levé straně v místě, kde je umístěn logotyp. 
Ve vnitřním prostoru jsou vymezeny plochy pro vyplňování údajů. V levé dolní části je umístěno stránkování – číslice s červenou  
vertikální linkou.
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Hlavičkové papíry

Hlavičkový papír pro jednání zastupitelstva města - barevný

3.1

Zpracoval:
Předkládá:

Městský úřad Šumperk
odbor

Termín:
Zodpovídá:

Návrh usnesení:

Obsah: 1. Návrh usnesení
2. Komentář
3. Příloha
4. Situační mapa

Řazení materiálu dle programu - název
(např. finanční záležitosti - rozpočtová opatření)

Materiál pro jednání zastupitelstva města
dne: 

Zkratka odboru číslo materiálu
(např. MJP 1)

ZM ukládá RM

1 6



Hlavičkové papíry Tiskoviny

Další strana materiálů obsahuje již pouze logotyp, červené orámování a komentář, který je uvozený červenou vertikální linkou. V levé 
dolní části pokračuje číslování stránek. 
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Hlavičkové papíry 3.1

Hlavičkový papír pro jednání zastupitelstva města - barevný - další strana

Komentář:

2 6



Hlavičkové papíry Tiskoviny

Pro potřeby možnosti tisku materiálu pro jednání zastupitelstva města je určena černobílá varianta hlavičkového papíru. Barevnost 
materiálu je 100 % černá. Černobílá varianta svými rozměry a rozmístěním jednotlivých prvků odpovídá barevné variantě materiálu 
pro jednání zastupitelstva města na předchozí straně manuálu.
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Hlavičkové papíry 3.1

Hlavičkový papír pro jednání zastupitelstva města - černobílý

Komentář:

Městský úřad Šumperk
odbor

Návrh usnesení:

Obsah: 1. Návrh usnesení
2. Komentář
3. Příloha
4. Situační mapa

Řazení materiálu dle programu - název
(např. finanční záležitosti - rozpočtová opatření)

Materiál pro jednání zastupitelstva města
dne: 

Zkratka odboru číslo materiálu
(např. MJP 1)

ZM ukládá RM

1 6 1 6
Zpracoval:
Předkládá:

Termín:
Zodpovídá:



Hlavičkové papíry Tiskoviny

Veškeré údaje na hlavičkovém papíru pro jednání zastupitelstva města jsou vysázena písmem Franklin Gothic Medium. Ostatní údaje 
za dvojtečkami se vyplňují v textovém editoru na materiály pro jednání zastupitelstva města písmem Franklin Gothic Book ve velikosti 
11 b. Pro snazší upozornění na určitou část textu je možné použít i další řezy tohoto písma, např. Franklin Gothic Book Bold, Franklin 
Gothic Italic nebo Franklin Gothic Italic Bold. Na této straně je vyobrazen a popsán okótovaný rozkres materiálu pro jednání zastupitelstva 
města. Rozměry jsou udávány v milimetrech.
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Hlavičkové papíry

Hlavičkový papír pro jednání zastupitelstva města - rozkres

3.1

Zpracoval:
Předkládá:

Městský úřad Šumperk
odbor

Návrh usnesení:

Obsah: 1. Návrh usnesení
2. Komentář
3. Příloha
4. Situační mapa

Řazení materiálu dle programu - název
(např. finanční záležitosti - rozpočtová opatření)

Materiál pro jednání zastupitelstva města
dne: 

Zkratka odboru číslo materiálu
(např. MJP 1)

ZM ukládá RM
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Enim atinit praessecte ectetum velit ex enim nulluptat prat, sendrer aesenis molestrud mod 
ecte magnit lam, sustrud ea feugiam nisi te facin utat. Ut euisim iurem nibh etum vel ut ametum 
eugait nulputpat praese min henim vullaore magniam verilit elit aut dolutpa tueraes sectet non 
quam, velendions aute ercing eugait, sumsan vulla acilit lore con hendre feugue dolor illa commy 
nostinisi.

Komentář:

210

25

10081

10

44
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20

Enim atinit praessecte ectetum velit ex enim nulluptat prat, sendrer aesenis molestrud mod 
ecte magnit lam, sustrud ea feugiam nisi te facin utat. Ut euisim iurem nibh etum vel ut ametum 
eugait nulputpat praese min henim vullaore magniam verilit elit aut dolutpa tueraes sectet non 
quam, velendions aute ercing eugait, sumsan vulla acilit lore con hendre feugue dolor illa commy 
nostinisi.

Dolesed tincincing erate vent nulla facilluptat, vulput autatetue magnibh ectet, cortie facilit ver lam, 
sustrud ea feugiam nisi te facin utat. Ut euisim iurem nibh.

Etum vel ut ametum do dolum dipisisl endipsu scipisi er ing ex ea feu facillut luptatumsan dolutpa 
tueraeit volum quam, velendions aute ercing eugait, sumsan vulla acilit lore con hendre feugue 
dolor illa commy nostinisi. Dolesed tincincing erate vent nulla facilluptat, vulput autatetue magnibh 
ectet, cortie facilit ver senim vulput praesse quatum iustio eum nullan utpatem zzriuscidui blam, 
quisim dolorper in.

Dolesed tincincing erate vent nulla facilluptat, vulput autatetue magnibh ectet, cortie facilit ver lam, 
sustrud ea feugiam nisi te facin utat. Ut euisim iurem nibh.

Etum vel ut ametum do dolum dipisisl endipsu scipisi er ing ex ea feu facillut luptatumsan dolutpa 
tueraeit volum quam, velendions aute ercing eugait, sumsan vulla acilit lore con hendre feugue 
dolor illa commy nostinisi. Dolesed tincincing erate vent nulla facilluptat, vulput autatetue magnibh 
ectet, cortie facilit ver senim vulput praesse quatum iustio eum nullan utpatem zzriuscidui blam, 
quisim dolorper in.

Franklin Gothic Book 11 b

7545

Pravá svislice
zarovnání textu

1 6 2 6

10

Franklin Gothic Book 11 b

Franklin Gothic Medium 22 b

Franklin Gothic Medium 10 b

Franklin 
Gothic 
Medium 
10 b

Franklin Gothic 
Medium 15 b

Franklin Gothic 
Medium 10 b

Franklin Gothic 
Medium 10 b

Franklin Gothic 
Medium 12 b

Levá 
svislice
zarovnání 
textu

Franklin Gothic Medium 9 b

9

Franklin Gothic 
Medium 9 b

Franklin Gothic 
Medium 16 b

Franklin Gothic 
Medium 16 b

Termín:
Zodpovídá:

13



Obálky Tiskoviny

Potisk Obálek C6 ve formátu 114 x 229 mm se realizuje ofsetovým tiskem na bílé obálky o minimální plošné hmotnosti 120 g/m2. 
Levý dolní okraj obálky obsahuje umístěný symbol „M“ z logotypu Šumperk v 15 % černé barvy. Ostatní údaje na obálku generuje 
systém elektronické spisové služby.
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Obálky C6

3.2



Obálky Tiskoviny

Tato strana obsahuje technický předpis pro umístění prvku „M“. Rozměry jsou udávány v milimetrech.
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Obálky C6 - rozkres

3.2

11
4
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Obálky Tiskoviny

Potisk obálek C5 ve formátu 162 x 229 mm se realizuje ofsetovým tiskem na bílé obálky o minimální plošné hmotnosti 120 g/m2. 
Levý dolní okraj obálky obsahuje umístěný symbol „M“ z logotypu Šumperk v 15 % černé barvy. Ostatní údaje na obálku generuje 
systém elektronické spisové služby.
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Obálky C5

3.2



Obálky Tiskoviny

Tato strana obsahuje technický předpis pro umístění prvku „M“. Rozměry jsou udávány v milimetrech.
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Obálky C5 - rozkres

3.2
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Obálky Tiskoviny

Potisk obálek DL formátu 110 x 220 mm se realizuje ofsetovým tiskem na bílé obálky o minimální plošné hmotnosti 120 g/m2. 
Levý dolní okraj obálky obsahuje umístěný symbol „M“ z logotypu Šumperk v 15 % černé barvy. Ostatní údaje na obálku generuje 
elektronický systém spisové služby. Obálku DL je možné použí s okénkem, nebo bez okénka.
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Obálky DL

3.2



Obálky Tiskoviny

Tato strana obsahuje technický předpis pro umístění prvku „M“. Rozměry jsou udávány v milimetrech.
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Obálky DL - rozkres
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Obálky Tiskoviny

Tato obálka slouží výhradně pro korespondenci vedení města a nelze ji použít pro běžnou korespondenci.
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3.2

Město Šumperk
nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
www.sumperk.cz

Obálky DL
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Obálky Tiskoviny

Potisk obálek DL formátu 110 x 220 mm se realizuje ofsetovým tiskem na obálky z materiálu Conqueror – žebrovaný PERL Perlmut 
o minimální plošné hmotnosti 120 g/m2. Levý horní roh obsahuje heraldický znak a moderní symbol „M“ z logotypu Šumperk. Vlevo 
je heraldický znak, vpravo symbol „M“. Hranici mezi nimi tvoří červená vertikální linka. Pod těmito prvky je zarovnán text – MĚSTO 
ŠUMPERK. Tento text a vertikální linka jsou tištěny ofsetovým tiskem v přímých barvách podle kódů Pantone. Červená Pantone 1797, 
text Pantone Cool Gray 6. Symbol „M“ a heraldický znak jsou do papíru vyraženy tzv. slepotiskem díky předem připravené kovové 
raznici. Tato obálka slouží výhradně pro korespondenci vedení města a nelze ji použít pro běžnou korespondenci.
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3.2

M Ě S T O  Š U M P E R K

Obálky DL slavnostní



Obálky Tiskoviny

Tato strana obsahuje technický předpis pro umístění prvku „M“. Rozměry jsou udávány v milimetrech.
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Obálky DL slavnostní - rozkres

3.2

M Ě S T O  Š U M P E R K
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Franklin Gothic Medium 9 b
proklad znaků 320 

síla svislice 0,5 b
délka 17 mm



Vizitky Tiskoviny

Při prezentaci města Šumperka představují vizitky velmi důležitou součást vizuálního stylu. Vizitka obsahuje symbol „M“ v levém 
horním rohu v červené barvě. A pod ním je zarovnán logotyp Šumperk v barvě šedé. Barevnost se řídí kodifikací barevnosti - viz 
kapitola 1.10, strana 18. Dále titul, jméno, příjmení, funkci a kontaktní údaje, které jsou ohraničeny vertikálními červenými linkami, 
které graficky korespondují s hlavičkovými papíry. Oboustranné se tisknou ofsetem na kvalitní bílý hlazený ofsetový papír o minimální 
plošné hmotnosti 300 g/m2. V případě tisku vizitek digitální technologií je povolena plošná hmotnost 250 g/m2. Rozměr vizitek je 
90 x 50 mm. Zadní strana vizitek obsahuje grafický motiv šumperských oken, který odkazuje na bohatou architekturu města.
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Vizitky

3.3

Městský úřad Šumperk
nám. Míru 1
787 01 Šumperk

e-mail: jmeno.prijmeni@sumperk.cz
www.sumperk.cz

Tel.: 583 123 456
Fax: 583 123 456
Mobil: 602 123 456

Titul Jméno Příjmení
tajemník

Titul Jméno Příjmení
2. místostarosta

Město Šumperk
nám. Míru 1
787 01 Šumperk

e-mail: jmeno.prijmeni@sumperk.cz
www.sumperk.cz

Tel.: 583 123 456
Fax: 583 123 456
Mobil: 724 123 456

Titul Jméno Příjmení
1. místostarosta

Město Šumperk
nám. Míru 1
787 01 Šumperk

e-mail: jmeno.prijmeni@sumperk.cz
www.sumperk.cz

Tel.: 583 123 456
Fax: 583 123 456
Mobil: 602 123 456

Titul Jméno Příjmení
starosta

Město Šumperk
nám. Míru 1
787 01 Šumperk

e-mail: jmeno.prijmeni@sumperk.cz
www.sumperk.cz

Tel.: 583 123 456
Fax: 583 123 456
Mobil: 602 123 456



Vizitky Tiskoviny

Tato strana obsahuje technický předpis pro jednotlivé prvky vizitek. Rozměry jsou udávány v milimetrech.
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Vizitky - rozkres

3.3

Městský úřad Šumperk
nám. Míru 1
787 01 Šumperk

e-mail: jmeno.prijmeni@sumperk.cz
www.sumperk.cz

Tel.: 583 123 456
Fax: 583 123 456
Mobil: 602 123 456

Titul Jméno PŘÍJMENÍ Titul
funkce

90

29 24

165 5

50

5
6,
5

6

23

19

Městský úřad Šumperk
nám. Míru 1
787 01 Šumperk

e-mail: jmeno.prijmeni@sumperk.cz
www.sumperk.cz

Tel.: 583 123 456
Fax: 583 123 456
Mobil: 602 123 456

Titul Jméno PŘÍJMENÍ Titul
funkce

Franklin Gothic Medium 13 b

Franklin Gothic Medium 6 b Franklin Gothic Medium 8 b



Vizitky Tiskoviny

Tyto vizitky slouží pro významné nebo slavnostní příležitosti. Používá je pouze starosta a 1. a 2. místostarosta města Šumperka. Jsou 
tištěny na ruční papír o minimální plošné hmotnosti 300 g/m2. Vizitky obsahují heraldický znak a moderní symbol „M“ z logotypu 
Šumperk. Oba dva prvky jsou umístěny v levé horní části plochy. Vlevo je heraldický znak, vpravo symbol „M“. Hranici mezi nimi tvoří 
červená vertikální linka, která je spolu s ostatními údaji tištěná ofsetovým tiskem v přímých barvách podle kódů Pantone - červená 
Pantone 1797, text Pantone Cool Gray 6. Pod těmito dvěma prvky je umístěn logotyp Šumperk. Symbol „M“ a heraldický znak jsou do 
papíru vyraženy tzv. slepotiskem díky předem připravené kovové raznici. Slavnostní vizitky jsou jednostranné.
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Vizitky slavnostní

3.3

Město Šumperk
nám. Míru 1
787 01 Šumperk

e-mail: jmeno.prijmeni@sumperk.cz
www.sumperk.cz

Tel.: 583 123 456
Fax: 583 123 456
Mobil: 602 123 456

Titul Jméno Příjmení
1. místostarostaM Ě S T O  Š U M P E R K

Město Šumperk
nám. Míru 1
787 01 Šumperk

e-mail: jmeno.prijmeni@sumperk.cz
www.sumperk.cz

Tel.: 583 123 456
Fax: 583 123 456
Mobil: 602 123 456

Titul Jméno Příjmení
starostaM Ě S T O  Š U M P E R K

Město Šumperk
nám. Míru 1
787 01 Šumperk

e-mail: jmeno.prijmeni@sumperk.cz
www.sumperk.cz

Tel.: 583 123 456
Fax: 583 123 456
Mobil: 724 123 456

Titul Jméno Příjmení
2. místostarostaM Ě S T O  Š U M P E R K



Vizitky Tiskoviny

Tato strana obsahuje technický předpis pro jednotlivé prvky vizitek. Rozměry jsou udávány v milimetrech.

84

Vizitky slavnostní - rozkres

3.3

Město Šumperk
nám. Míru 1
787 01 Šumperk

e-mail: jmeno.prijmeni@sumperk.cz
www.sumperk.cz

Tel.: 583 123 456
Fax: 583 123 456
Mobil: 724 123 456

Titul Jméno Příjmení
funkceM Ě S T O  Š U M P E R K

Franklin Gothic Medium 13 b
Franklin Gothic Medium 6,6 b
proklad znaků 320 

Franklin Gothic Medium 6 b Franklin Gothic Medium 8 b

Město Šumperk
nám. Míru 1
787 01 Šumperk

e-mail: jmeno.prijmeni@sumperk.cz
www.sumperk.cz

Tel.: 583 123 456
Fax: 583 123 456
Mobil: 724 123 456

Titul Jméno Příjmení
funkceM Ě S T O  Š U M P E R K

90

31 25

265 5

50

5
6,
5

6
1023

20



Městský úřad Šumperk

Odbor

Titul Jméno PŘÍJMENÍ Titul
vedoucí odboru/vedoucí oddělení…../referent oddělení…..

Visačky se jménem Tiskoviny

Jmenovka zaměstnance slouží zejména pro identifikaci při komunikaci s občany. Jmenovka obsahuje titul, jméno, příjmení a funkcí 
držitele. Karta jmenovky se vkládá do plastového pouzdra se sponou pro uchycení na oděv. Tiskne se na bílý papír o minimální plošné 
hmotnosti 150 g/m2. Visačka obsahuje barevný logotyp Šumperk v levé horní části plochy. Na protější straně je text Městský úřad 
Šumperk a příslušný odbor. Ve spodní části visačky je větším písmem titul, jméno, příjmení a pod ním pás s údaji k příslušnému 
odboru. Formát visačky je 90 x 50 mm. Barevnost se řídí kodifikací barevnosti - viz kapitola 1.10, strana 18. 
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Jmenovka (visačka) se jménem, funkcí a zařazením zaměstnance Městského úřadu Šumperk

3.4

Franklin Gothic Medium 16 b Franklin Gothic Medium 9 b

Franklin Gothic Book 8 b

Městský úřad Šumperk

Odbor

Titul Jméno PŘÍJMENÍ Titul
vedoucí odboru/vedoucí oddělení…../referent oddělení…..

90

5 33 45

6
6

50

6

Městský úřad Šumperk

Odbor

Titul Jméno PŘÍJMENÍ Titul
vedoucí odboru/vedoucí oddělení…../referent oddělení…..



Jmenovky na stůl Tiskoviny

Jmenovka stůl slouží zejména pro identifikaci při jednání, nebo zasedání. Jmenovka obsahuje titul, jméno, příjmení a funkci držitele. 
Jmenovky mají charakter karty, která se vsazuje do stojánků na stůl. Jsou tištěny na bílý papír o minimální plošné hmotnosti  
120 g/m2. Jmenovka obsahuje barevný logotyp Šumperk v levé horní části plochy. Na protější straně je text Městský úřad Šumperk 
a příslušný odbor. V centrální části plochy je velmi zřetelný titul, jméno, příjmení a pod ním pás s údaji k příslušnému odboru. Formát 
jmenovky je 190 x 78 mm. Barevnost se řídí kodifikací barevnosti - viz kapitola 1.10, strana 18.
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Jmenovka na stůl se jménem, funkcí a zařazením zaměstnance Městského úřadu Šumperk

3.5

Titul Jméno PŘÍJMENÍ Titul
vedoucí odboru/vedoucí oddělení…../referent oddělení…..

Odbor

Městský úřad Šumperk

Titul Jméno PŘÍJMENÍ Titul
vedoucí odboru/vedoucí oddělení…../referent oddělení…..

Odbor

Městský úřad Šumperk

11

190

117371

10

78

9
9

Franklin Gothic Medium 14 bFranklin Gothic Medium 8 b

Franklin Gothic Book 42 b Franklin Gothic Book 17 b



Parkovací karty pro zaměstnance a členy rady města Tiskoviny

Parkovací karta je určena pro zaměstnance a členy rady města. Slouží uživatelům vyhrazeného parkování. Karta obsahuje logotyp 
města Šumperk v barevném pozitivním provedení, označení úřadu, číslo, prostor pro vyplnění RZ, informaci pro koho je určena. V dolní 
části je pak vymezený prostor pro razítko a podpis. Karty mají rozměr 158 x 102 mm.
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Parkovací karty pro zaměstnance a členy rady města

3.5

razítko podpis

RZ 1M1 1111
platí pouze pro parkování na ul. Lautnerově 1

č. XXX
Městský úřad Šumperk

razítko podpis

RZ 1M1 1111

č. XXX
Městský úřad Šumperk

razítko podpis

Městský úřad Šumperk
člen rady města

Titul Jméno PŘÍJMENÍ Titul

razítko podpis

Městský úřad Šumperk

RZ 1M1 1111



Parkovací karty pro zaměstnance a členy rady města Tiskoviny

Parkovací karta je určena pro zaměstnance a členy rady města. Slouží uživatelům vyhrazeného parkování. Karta obsahuje logotyp 
města Šumperk v barevném pozitivním provedení, označení úřadu, číslo, prostor pro vyplnění RZ, informaci pro koho je určena. V dolní 
části je pak vymezený prostor pro razítko a podpis.  Karty mají rozměr 158 x 102 mm.
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3.5

razítko podpis

RZ 1M1 1111
platí pouze pro parkování na ul. Lautnerově 1

č. XXX
Městský úřad Šumperk

razítko podpis

Městský úřad Šumperk
člen rady města

Titul Jméno PŘÍJMENÍ Titul

7

7

50

50

17

17

73

73

11
11

35

49
53

8
35

23
7

7

Franklin Gothic Medium 20 b

Franklin Gothic Medium 20 b

Franklin Gothic Medium 35 b

Franklin Gothic Medium 35 b

Franklin Gothic Medium 53 b Franklin Gothic Medium 17 b

Franklin Gothic Medium 14 b

Franklin Gothic Medium 14 b

Parkovací karty pro zaměstnance a členy rady města



Parkovací karta pro jiné úřady Tiskoviny

Parkovací karta je určena pro návštěvníky jiných úřadů. Slouží uživatelům vyhrazeného parkování. Karta obsahuje logotyp města 
Šumperka v barevném pozitivním provedení, označení úřadu, číslo, prostor pro vyplnění RZ, informaci pro koho je určena. V dolní 
části je pak vymezený prostor pro razítko a podpis. Kruhový hologram ve tvaru čtverce o rozměrech 40 x 40 mm se symbolem „M“ 
je na ni dodatečně dolepen.
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Parkovací karta pro jiné úřady

3.4

razítko podpis

Městský úřad Šumperk

Název
města

razítko podpis

Městský úřad Šumperk

Název
města

7 50 17 73

11

30
40

23
58

10

Franklin Gothic Medium 20 b

Franklin Gothic Medium 35 b

Franklin Gothic Medium 53 b Franklin Gothic Medium 14 b



Parkovací karta pro návštěvníky Tiskoviny

Tato strana obsahuje technický předpis pro jednotlivé prvky parkovací karty. Rozměry jsou udávány v milimetrech.

90

Parkovací karta pro návštěvníky

3.4

razítko podpis

Městský úřad Šumperk

RZ

Dne

od do

razítko podpis

Městský úřad Šumperk

RZ

Dne

od do

158

7

23
134

58

107350

10
2

11
10

20
35

Franklin Gothic Medium 20 b

Franklin Gothic Medium 28 b

Franklin Gothic Medium 
14 b



Hologram Tiskoviny 
a multimediální 
aplikace

Hologram je samolepicí ochranný prvek. Povrch je stříbrný s holografickými prvky, má tvar kruhu o průměru 40 mm, uprostřed plochy 
je symbol „M“ a pod ním je zarovnán text MĚSTO ŠUMPERK.
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Hologram

3.7



Průkaz zaměstnance města Šumperka Tiskoviny

Průkaz slouží k předložení a ověření totožnosti zaměstnance města, který se pohybuje především v terénu mimo objekty a prostory 
městského úřadu. Na přední straně je fotografie majitele průkazu, logotyp a údaje jako je jméno, příjmení, číslo průkazu, funkce 
a datum vydání. Druhá strana obsahuje informace o oprávnění jeho použití dle zákona a symbol „M“. Podkladová barva průkazu je bílá, 
ostatní prvky jsou červené, písmo černé. 
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Průkaz zaměstnance města Šumperka

3.8

35

120 120

10

90 90

45

Franklin Gothic Medium 7 b

Franklin Gothic Medium 10 b Franklin Gothic Medium 8 b

Franklin Gothic Medium 7 b

Franklin Gothic Medium 16 b

Franklin Gothic Medium 12 b

Franklin Gothic Medium 10 b



Návrh čipové karty Tiskoviny

Karta je plastová se zakulacenými rohy a má charakter platební karty. Na přední straně je v levé horní části umístěn logotyp Šumperk 
v barevném provedení, pod ním pak jméno zaměstnance a jeho číslo, které je zhotoveno embosováním. Jako grafický podtisk je zde 
motiv radnice. Zadní strana obsahuje magnetický pruh, symbol „M“ z logotypu, povinné a kontaktní údaje a je doplněn řádkou 
„šumperských“ oken, které graficky dotvářejí zadní plochu čipové karty. Rozměry karty jsou 85 x 55 mm.
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Návrh čipové karty

3.9

55

14

18

16 16 144

85

Franklin Gothic Medium 12 bFranklin Gothic Medium 6 b Franklin Gothic Medium 5,8 b

Franklin Gothic Medium 6 b
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Tiskoviny a multimediální aplikace4

Komplexní vizuální styl města Šumperka



Intranet a webové stránky Tiskoviny 
a multimediální 
aplikace

Důležitou součástí komunikace města a ukázkou jeho vizuálního stylu jsou www stránky. Úvodní stránka obsahuje horizontální 
hlavičku s žánrovými fotografiemi města v pravé části a logotyp v červené barvě v části levé. Hlavní menu je umístěno po levé straně 
ve vertikálním boxu. Pod ním jsou umístěny další důležité odkazy ve formě grafických boxů. Pravá strana obsahuje vyhledávání, odkaz 
na infocentra, akce, ankety apod. Základní informace a aktuality jsou ve střední části v bílém poli. Barevnost je především červená, 
bílá, šedá. Některé informace a odkazy, které je třeba odlišit, mohou být v barvě modré. Veškeré barvy jsou v módu RGB a vycházejí 
z kodifikace barev viz kapitola 1.10, strana 18.
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WWW stránky

4.1



Intranet Tiskoviny 
a multimediální 
aplikace

Intranet je vedle oficiálních internetových  stránek města paralelním elektronickým portálem. Zatímco webové stránky slouží 
především veřejnosti, intranet je pouze pro zaměstnance úřadu. Po přihlášení zde může nalézt jak informace týkající se úřadu, 
tak i zprávy a odkazy z oblasti volnočasových aktivit. Grafika intranetu vychází z designu webových stránek. V horní části je horizontální 
hlavička s motivem radnice, v levé části je logotyp v červené barvě. Základní informace jsou ve střední části v bílém poli. Názvy kapitol 
jsou zvýrazněny symbolem „M“. Barevnost je především červeno-bílo-šedé. Některé informace a odkazy, které je třeba odlišit, mohou 
být v barvě modré. Veškeré barvy jsou v módu RGB a vycházejí z kodifikace barev viz kapitola 1.10, strana 18.
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Intranet

4.2



Elektronická pošta Tiskoviny 
a multimediální 
aplikace

V e-mailové zprávě je vždy používán pouze font Franklin Gothic Book zarovnaný zleva ve velikosti 11 b. V zápatí zprávy je umístěn 
logotyp Šumperka v červené barvě, v režimu RGB – viz kapitola 1.10, strana 18. Logotyp v zápatí elektronické zprávy sjednocuje 
elektronickou komunikaci úřadu. Text, oslovení a pozdrav se zarovnává k levé svislici. V závěru jsou uvedeny kontaktní údaje. Barva 
textu je černá. Od vlastního textu zprávy jsou odděleny dvouřádkovou mezerou. Pravidla pro psaní jsou uvedena na str. 63.
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Elektronická pošta

4.3

Franklin Gothic Book 11 b

2 volné řádky mezi
textem a podpisem

5 volných řádků mezi
textem a logotypem

Franklin Gothic Book Bold 12 b



Prezentace PowerPoint Tiskoviny 
a multimediální 
aplikace

Prezentace města Šumperka v Power Point slouží k informování o aktivitách a programech města. Prezentace je přehledně seřazena 
do hesel, nadpisů, podnadpisů, tabulek a fotografií. Prezentace je umístěna ve středu formátu na bílém pozadí. V levém horním rohu 
je logotyp v základní červené barvě, v pravé horní části je umístěno stránkování. Zápatí je ukončeno barevnou lištou. Formát prezentace 
vyplňuje celou šíři obrazovky.
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Prezentace PowerPoint

4.4



Šumperský zpravodaj Tiskoviny 
a multimediální 
aplikace

Šumperský zpravodaj má rozměr 234 x 322 mm. Rozměry zrcadla jsou 210 x 298 mm. Sazba je tří i čtyřsloupcová. Šířka sloupce 
u třísloupcové sazby je 49,333 mm, mezera mezi sloupci je 4,25  mm. Šířka sloupce u čtyřsloupcové sazby je 67,167 mm, mezera 
mezi sloupci je 4,25 mm. Hlavní nadpisy jsou sázeny z písma Franklin Gothic Book, Demi, Bold. Text pro sazbu je patkovým písmem 
Minion Pro. Hlavička obsahuje slovo Zpravodaj, nad ním je v šedé barvě nad ním je slovo Šumperský, které vychází z logotypu města. 
Logotyp Šumperk je také umístěn do zápatí listů.
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Šumperský zpravodaj

4.5



Kulturní zpravodaj Tiskoviny 
a multimediální 
aplikace

Šumperský kulturní zpravodaj má rozměr 150 x 210 mm. Rozměry zrcadla jsou 128 x 190 mm. Sazba je dvousloupcová, rozměr 
sloupce je 61,8 mm a mezera mezi sloupci je 4,25 mm. Jednotlivé programy kin, divadel, nebo galerií jsou uvozeny a ohraničeny 
horizontálními linkami, které tvoří sloupcové tabulky. Všechny titulky jsou sázeny z písma Franklin Gothic Book, ostatní texty jsou 
sázeny fontem Minion Pro. Titulní strana obsahuje logotyp v levé horní části, vpravo je slogan Živá brána Jeseníků. 
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4.6

Kulturní zpravodaj



Plakáty Tiskoviny 
a multimediální 
aplikace

Součástí jednotného vizuálního stylu města Šumperka  jsou prezentační aplikace, které respektují užití značky a kodifikaci barevnosti 
a písma - viz kapitola 1.10, strana 18. Na plakátech, které jsou nejčastěji tištěny na formáty A4, je logotyp umístěn vždy v levém horním 
rohu. Logotyp je vždy vzdálen minimálně o jednu třetinu své šířky od okraje formátu. Příklad „textového“ plakátu pojednávajícího o akci 
města užívá doplňkovou kodifikovanou šedou barvu a je doplněn o grafickou kompozici složenou ze symbolu „M“. Dobře čitelné písmo 
Franklin Gothic Book nabízí využití výrazného textového sdělení.
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Textový plakát
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Plakáty Tiskoviny 
a multimediální 
aplikace

Součástí jednotného vizuálního stylu města Šumperka  jsou prezentační aplikace, které respektují užití značky a kodifikaci barevnosti 
a písma - viz kapitola 1.10, strana 18. Na plakátech, které jsou nejčastěji tištěny na formáty A4, je logotyp umístěn vždy v levém horním 
rohu. Logotyp je vždy vzdálen minimálně jednu třetinu své šířky od okraje formátu. Příklad „plnobarevného“ plakátu pojednávajícího 
o akci města užívá jako hlavní motiv fotografii, která se svým motivem vztahuje k akci. Fotografie dosahuje na všech stranách na spad 
formátu. V pravé spodní části formátu je umístěn grafický prvek vycházející z tvaru značky „M“ a slouží jako podkladová plocha pro 
webovou adresu, nebo jiné důležité sdělení a barevně slouží k umocnění sdělení plakátu. Dobře čitelné písmo Franklin Gothic Book 
nabízí využití výrazného textového sdělení. 
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Plnobarevný plakát

4.7



Plakáty Tiskoviny 
a multimediální 
aplikace

Zde jsou příklady plakátů, které se svou podobou odlišují od plakátů a pravidel vizuálního stylu města Šumperka, většinou jsou dodávány 
pořadateli akcí, či jinými subjekty. Plakáty obsahují pouze logotyp města Šumperka ve svém zápatí. Zde se vše řídí kodifikacemi barev 
viz kapitola 1.10, strana 18. Důležité je i dodržení ochranných zón logotypu z kapitoly 1.3, strany 11.
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Ostatní plakáty
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Plakáty Tiskoviny 
a multimediální 
aplikace

Součástí jednotného vizuálního stylu města Šumperka  jsou informační tiskoviny, které respektují užití značky a kodifikaci barevnosti 
a písma - viz kapitola 1.10, strana 18. Na plakátech, které jsou nejčastěji tištěny na formáty A4, je logotyp umístěn vždy v levém 
horním rohu. Důležité je i dodržení ochranných zón logotypu z kapitoly 1.3, strany 11. Příklad „jednobarevného“ plakátu informující 
o zasedání zastupitelstva města je tišten jednou barvou – červená Pantone 1797. Dobře čitelné písmo Franklin Gothic Book nabízí 
využití výrazného textového sdělení. 
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Plakáty Tiskoviny 
a multimediální 
aplikace

Barevnost plakátů je pouze doporučující. Měla by ale dodržovat barevnost vizuálního stylu a zároveň být zajímavá pro diváka 
a především upoutávat pozornost. Zde je příklad několika ideálních spojení podkladové barvy a barvy textů, které jsou ve svém vztahu 
velmi kontrastní a zároveň dobře čitelné. Základní barevnost vizuálního stylu a vztah logotypu a podkladových ploch je kodifikována 
v kapitole 1.6, strana 14.
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Barevnost plakátů
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Brožury Tiskoviny 
a multimediální 
aplikace

Při tvorbě tiskovin je důležité umístění  a velikost logotypu. Velikost logotypu je definována: formát A3 – 130  % (77 mm),  
formát A4 – 100  % (45 mm), formát A5 – 75  % (40 mm). Při tvorbě atypických formátů je nutné respektovat stejná pravidla a určit 
velikost logotypu podle nejbližšího zde uvedeného formátu. Důležité je i dodržení ochranných zón logotypu z kapitoly 1.3, strany 11. 
Podkladová fotografie dosahuje na všech stranách na spad formátu. V pravé spodní části materiálů je umístěn grafický prvek vycházející 
z tvaru značky „M“ a slouží jako podkladová plocha pro logotyp a barevně slouží k umocnění sdělení brožury.
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Brožury Tiskoviny 
a multimediální 
aplikace

Při tvorbě tiskovin je důležité umístění  a velikost logotypu. Velikost logotypu je definována: formát A4 – 100  % (25 mm), formát A5 
a DL – 160  % (40 mm), formát A4 – 200  % (50 mm). Při tvorbě atypických formátů je nutné respektovat stejná pravidla a určit velikost 
logotypu podle nejbližšího zde uvedeného formátu. Důležité je i dodržení ochranných zón logotypu z kapitoly 1.3, strany 11. Podkladová 
fotografie dosahuje na všech stranách na spad formátu. V pravé spodní části materiálů je umístěn grafický prvek vycházející z tvaru 
značky „M“ a slouží jako podkladová plocha pro logotyp a barevně slouží k umocnění sdělení brožury.
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Brožury Tiskoviny 
a multimediální 
aplikace

Při tvorbě tiskovin je důležité umístění  a velikost logotypu. Velikost logotypu je definována: formát A4 – 100  % (25 mm), formát A5 
a DL – 160  % (40 mm), formát A4 – 200  % (50 mm). Při tvorbě atypických formátů je nutné respektovat stejná pravidla a určit velikost 
logotypu podle nejbližšího zde uvedeného formátu. Důležité je i dodržení ochranných zón logotypu z kapitoly 1.3, strany 11. Podkladová 
fotografie dosahuje na všech stranách na spad formátu. V pravé spodní části materiálů je umístěn grafický prvek vycházející z tvaru 
značky „M“ a slouží jako podkladová plocha pro logotyp a barevně slouží k umocnění sdělení brožury.
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Pamětní listy Tiskoviny 
a multimediální 
aplikace

Desky jsou vyrobeny ze světlé kůže, obšité zlatou nití a uprostřed je vyražen historický heraldický znak spolu s moderním znakem „M“. 
Oba dva symboly jsou odděleny svislou červenou linkou a doplňuje je nápis MĚSTO ŠUMPERK. Oba symboly jsou zhotoveny technologií 
slepotisku, v pozitivní verzi – tedy oba z podkladu vystupují nahoru. Uvnitř desek je červenobílá stužka, papír o formátu A3, přeložený 
na formát A4, tištěný na bílý matný papír o minimální hmotnosti 250 g/m2. V levé části je žánrová fotografie s motivem města. Pravá 
část obsahuje logotyp města, údaje o osobnosti, která list přebírá, údaje o statutárním zástupci města, jméno a příjmení starosty 
města a podpis.
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Pamětní listy Tiskoviny 
a multimediální 
aplikace

Diplom je ve formátu A4, tištěný na bílý matný papír o minimální hmotnosti 250 g/m2. V horní části diplomu je umístěn logotyp 
v červené barvě, veškeré údaje jsou zarovnány na střed. Další část obsahuje údaje o osobnosti, která list přebírá, údaje o statutárním 
zástupci města. Ve střední části je grafický motiv „šumperských oken“. Ve spodní části je jméno starosty města a podpis.
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Inzerce Tiskoviny 
a multimediální 
aplikace

Periodika stanovují formáty, které se nedají všechny dopředu definovat. Důležité je umístění  a velikost logotypu. Dále musí být prostor 
inzerce vždy vyváženě rozdělen na textovou a obrazovou část. Informační pole je prostorem pro titulek a doplňkový text. Pozadí polí 
lze vyplňovat barvou, která umocní sdělení inzerce. Pro tento účel jsou definovány doplňkové barvy – viz kapitola 1.10, strana 18 .
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Inzerce Tiskoviny 
a multimediální 
aplikace

Periodika stanovují formáty, které se nedají všechny dopředu definovat. Důležité je umístění  a velikost logotypu. Dále musí být prostor 
inzerce vždy vyváženě rozdělen na textovou a obrazovou část. Informační pole je prostorem pro titulek a doplňkový text. Pozadí polí 
lze vyplňovat barvou, která umocní sdělení inzerce. Pro tento účel jsou definovány doplňkové barvy – viz kapitola 1.10, strana 18 .
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Prezentační stánek Tiskoviny 
a multimediální 
aplikace

Stánek vizuálně naplňuje princip jednotného vizuálního stylu města včetně kodifikace barevnosti. Pro jasné odlišení od konkurenčních 
okolních prezentací je ideální jednoduché, ale jasné barevné a grafické řešení. V barevnosti převládají bílé plochy ozvláštněné červenými 
logotypy nebo texty. Podlaha evokuje dřevo z Jeseníků. Nejzajímavějším prvkem prostoru jsou pulty volně rozmístěné po ploše, které 
tvarově vycházejí z grafického prvku „M“. Stěny jsou nosiči informací, grafických prvků nebo fotografií.
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Prezentační stánek Tiskoviny 
a multimediální 
aplikace

Stánek vizuálně naplňuje princip jednotného vizuálního stylu města včetně kodifikace barevnosti. Nejdůležitějším prvkem je tzv. límec 
okolo stánku. Ten obsahuje logotyp, webovou adresu a prvek „M“, který je umístěn vždy v rohu stánku. Barevnost je červenobílá, 
a to jak v pozitivní, tak v negativní variantě. Dalším prostorem, kde je možné aplikovat prvky jednotného vizuálního stylu, jsou panely 
tvořící stěny stánku. Většinou mají rozměry 1 x 2 m. Stěny jsou nosiči informací, grafických prvků nebo fotografií.
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Standardní prezentační stánek
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Prezentační a dárkové předměty5

Komplexní vizuální styl města Šumperka



Logotyp s doplňujícím textem Prezentační 
a dárkové 
předměty

Logotyp města je doplněn o větu informující o podpoře akce. Text je vysázen písmem Franklin Gothic Medium ve verzálkách v šedé 
barvě a je zarovnán na střed, na šířku logotypu. Tato varianta logotypu se užívá na materiálech, nebo na bannerech akcí, které město 
Šumperk finančně nebo jinak podporuje. Logotyp se užívá jak v pozitivní variantě, tak i v negativních a černobílých variantách. Okolo 
logotypu spolu s doplňkovým textem platí pravidla ochranné zóny, která jsou popsána na straně 11.
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Logotyp s doplňujícím textem

5.1



Logotyp se sloganem

Logotyp města je zde doplněn o slogan „Živá brána Jeseníků“ a užívá se především na materiálech a výstupech týkajících se kultury nebo 
cestovního ruchu. Slogan je vysázen písmem Franklin Gothic Medium v šedé barvě. Pod logotyp je zarovnán tak, že horní účaří sloganu 
je usazeno na dolní účaří logotypu a věta začíná na pravé svislici litery „p“. Logotyp se užívá jak v pozitivní variantě, tak i v negativních 
a černobílých variantách.
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Logotyp se sloganem

5.2 Prezentační 
a dárkové 
předměty



Poznámkový blok

Na levé straně záhlaví je logotyp města, v dolní části formátu je umístěn grafický prvek šumperských oken. Blok se tiskne kvalitním 
ofsetovým tiskem na bílý hlazený ofsetový papír o plošné hmotnosti 100 g/m2. Blok je po horní straně formátu slepen po 50 listech.
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Poznámkový blok, formát DL

5.3 Prezentační 
a dárkové 
předměty



Venkovní bannery

Na akce, které město pořádá nebo je zaštiťuje, je možné použít transparent z PVC o rozměru 2 000 x 1 000 mm, opatřený kolem 
obvodu oky pro snadné uchycení. Transparent se skládá z logotypu, sloganu Živá brána Jeseníků, nebo doplňkového textu o podpoře 
města a webové adresy.
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Venkovní bannery

5.4 Prezentační 
a dárkové 
předměty



Venkovní bannery

Na akce, které město pořádá, nebo je zaštiťuje je možné použít transparent z PVC o rozměru 2 000 x 1 000 mm, opatřený kolem 
obvodu oky pro snadné uchycení. Transparent se skládá z logotypu, sloganu Živá brána Jeseníků, nebo doplňkového textu o podpoře 
města a webové adresy.

122

Venkovní bannery

5.4 Prezentační 
a dárkové 
předměty



Trika

Trika se používají ve dvou variantách. Polo triko s límečkem v šedé barvě se značkou „M“ zhotovenou výšivkou v červené  barvě na levé 
straně hrudi. Klasické bílé triko s červeným logotypem Šumperk na přední části uprostřed hrudi a s motivem šumperských šedo-
červených oken na zádech. Zde je použita technologie dvoubarevného sítotisku.
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Trika

5.5 Prezentační 
a dárkové 
předměty



Tužky

Na plastové tužky se tiskne logotyp města v červené barvě na povrch spony, nebo na tělo tužky. Zde je použita technologie tampoprintu. 
Na hodnotnější tužky a pera z kovových materiálů se používá bezbarvá metoda leptání, laserování, nebo gravírování do povrchu 
předmětu.
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Tužky

5.6 Prezentační 
a dárkové 
předměty



Hrnky

Na porcelánové hrnky se užívá potisk metodou tampoprintu. Podkladová barva je vždy bílá. Na malé šálky používající se na presso 
se tiskne symbol „M“ v červené barvě. Na klasické hrnky je možné použít logotyp města v červené barvě, nebo větší motiv šumperských 
oken v kombinaci šedé a červené. Symbol „M“ a logotyp se umisťují vždy do středu plochy, motiv šumperských oken je řešen 
celoplošně.
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Hrnky

5.7 Prezentační 
a dárkové 
předměty



Textilní šňůry na krk

Textilní šňůry jsou ve dvou barevných provedeních. Červená a bílá s opakujícím se rastrem logotypu. Na bílém povrchu je logotyp 
v pozitivní variantě v červené barvě, na červeném povrchu je v negativní bílé verzi. Potisk je řešen technologií tampoprintu.
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Textilní šňůry na krk

5.8 Prezentační 
a dárkové 
předměty



Deštník

Deštník je navržen ve dvouch podobách. Bílá varianta je na jednom z dílů potištěna logotypem města v červené barvě a další díl 
je potištěn motivem šumperských oken technologií sítotisku. Červený deštník je potištěn v jednom z textilních dílů logotypem města, 
technologií sítotisku v bílé barvě.
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Deštník

5.9 Prezentační 
a dárkové 
předměty



Kravata

Jako vhodný a stylový dárek působí pánská kravata v šedostříbrné barvě opatřená rastrem sestávajícím z motivu „M“. Kravata je tkaná 
a grafický motiv je tvořen změnou směru tkaného vlákna. Celkově pak působí velmi decentně.
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Kravata

5.10 Prezentační 
a dárkové 
předměty



Sportovní čepice

Sportovní čepice s kšiltem jsou ve dvou barevných provedeních, v červené a šedé. Na červené je v pravém čelním dílu ve spodní třetině 
umístěn logotyp v negativním provedení, na pravém bočním dílu je webová adresa v bílé barvě. Na šedé čepici jsou grafické prvky stejné 
i ve stejných místech, pouze barevné provedení je v pozitivní variantě.
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Sportovní čepice

5.11 Prezentační 
a dárkové 
předměty



Šátek

Jako vhodný a stylový dárek pro ženy působí šátek. Má rozměry čtverce o straně 800 mm, je šedo-stříbrný, na jeho povrchu je rozprostřen 
čtvercový rastr a v každém poli je umístěn symbol „M“ v šedé barvě. Jako materiál je použito umělé hedvábí a potisk je realizován 
metodou sublimačního tisku.
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Šátek

5.12 Prezentační 
a dárkové 
předměty



Odznak

Odznak do klopy tvoří symbol „M“ o velikosti 20x20 mm. Je odlit ze speciální kovové slitiny imitující stříbro. Vzadu je opatřen zapínacím 
mechanizmem.
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Odznak

5.13 Prezentační 
a dárkové 
předměty



Tašky

Tašky se používají ve třech různých provedeních a materiálech. Nejluxusnější je čtvercová bílá taška z lesklého křídového papíru 
se šňůrovými uchy. Uprostřed formátu je červený logotyp, v dolní části je webová adresa. Tato varianta tašky je také papírová, ale 
je  z matného surového papíru s papírovými uchy. Potisk je opět umístěn na střed formátu, obsahuje logotyp v červené barvě a webovou 
adresu. Třetí varianta tašky je z PVC materiálu s otvory pro uchopení v horní části. Materiál je bílé PVC, potisk je umístěn do středu 
formátu a obsahuje červený logotyp a webovou adresu.
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Tašky

5.14 Prezentační 
a dárkové 
předměty



Pohlednice

Pohlednice města Šumperka jsou navrženy ve dvou základních formátech. Klasická pohlednice ve formátu A6 s barevným motivem na 
lícové straně s umístěným logotypem v negativním provedení. Na zadní straně jsou v pravé části formátu povinné poštovní údaje, v levé 
horní části je popiska vztahující se k fotografii a v prostoru pro psaní textu je umístěn symbol „M“ jako podtisk 15 % černé barvě. V levé dolní 
části jsou údaje o autorovi fotografie, vydavateli atd. Tato varianta pohlednice existuje ještě ve verzi, kdy na lícové straně jsou 4 fotomotivy 
a uprostřed je propojuje symbol „M“ v 15 % černé barvě. Pohlednice jsou tištěny na tzv. pohlednicový papír o minimální hmotnosti  
250 g/m2.
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Pohlednice

5.15 Prezentační 
a dárkové 
předměty



Pohlednice

Pohlednice města Šumperka jsou navrženy ve dvou základních formátech. Druhá pohlednice je ve formátu DL, opět na lícové straně 
s fotografií města a s logotypem v negativní variantě. Zadní strana pohlednice obsahuje v pravé části formátu povinné poštovní údaje, 
v levé horní části je popiska vztahující se k fotografii a v prostoru pro psaní textu je umístěn symbol „M“ jako podtisk 15 % černé 
barvy. V levé dolní části jsou údaje o autorovi fotografie, vydavateli atd. Pohlednice jsou tištěny na tzv. pohlednicový papír o minimální 
hmotnosti 250 g/m2.
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Pohlednice

5.15 Prezentační 
a dárkové 
předměty



Novoročenky

Novoročenky jsou navrženy ve dvou základních provedeních. Základní varianta je v podobě karty o rozměrech 210 x 100 mm, situovaná 
na šířku. Celý podklad tvoří fotografie města, v levé horní části je logotyp v negativní variantě, v pravé části je text novoročenky. Druhá 
varianta je v rozměru 420 x 100 mm, která po přeložení má formát 210 x 100 mm. Titulní strana je v červené barvě s průhledem ve tvaru 
symbolu „M“, který je zhotoven výsekovou formou, uvnitř je na pravé straně žánrová fotografie s motivem města, v levé části jsou ostatní 
údaje a prostor pro podpisy. Obě varianty je doporučeno tisknout na lesklý, bílý křídový papír o minimální hmotnosti 250 g/m2.
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Novoročenky

5.16 Prezentační 
a dárkové 
předměty



Novoročenky

Novoročenky jsou navrženy ve dvou základních provedeních. Základní varianta je v podobě karty o rozměrech 210 x 100 mm, situovaná 
na šířku. Celý podklad tvoří fotografie města, v levé horní části je logotyp v negativní variantě, v pravé části je text novoročenky. Druhá 
varianta je v rozměru 420 x 100 mm, která po přeložení má formát 210 x 100 mm. Titulní strana je v červené barvě s průhledem ve tvaru 
symbolu „M“, který je zhotoven výsekovou formou, uvnitř je na pravé straně žánrová fotografie s motivem města, v levé části jsou ostatní 
údaje a prostor pro podpisy. Obě varianty je doporučeno tisknout na lesklý, bílý křídový papír o minimální hmotnosti 250 g/m2.
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Novoročenky

5.16 Prezentační 
a dárkové 
předměty



Informační mapa města

Turistická informační mapa města je ve formátu A4. Na lícové straně je v horní levé části logotyp v pozitivní variantě, v pravé části 
je název mapy ve čtyřech jazykových mutacích. Největší plochu formátu zabírá mapa města s vyznačenými a očíslovanými zajímavostmi. 
V levé dolní části se pak nacházejí další důležité kontakty, pro snadnější přehled doplněné piktogramy. Zadní strana mapy obsahuje 
nejvýznamnější a nejdůležitější zajímavosti z historie města i jeho okolí. Jednotlivé bloky textů a fotografií jsou pro lepší přehlednost 
rozděleny do bloků vymezených horizontálními linkami. Mapa se tiskne na ofsetový papír o minimální hmotnosti 100 g/m2 a po horní 
straně formátu je slepena do bloků po 50 listech.
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Informační mapa města

5.17 Prezentační 
a dárkové 
předměty



Lázeňské oplatky

Obal na lázeňské oplatky má předem daný čtvercový tvar. Na jeho čelní straně je mozaika z fotografií města Šumperka. V horní části 
je vlevo umístěn logotyp v pozitivní barevné variantě, v pravé části název produktu. Boční stěny nesou název produktu a jsou na nich 
umístěny symboly „M“ v negativním barevném provedení. Zadní strana obsahuje jednu panoramatickou fotografii města, logotyp 
v negativním provedení, motiv šumperských oken a povinné údaje.
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Vlaječka na stůl

Vlaječka na stůl je oboustraně potištěná, vyrobená z bílé perleťové textílie. Z jedné strany je logotyp města Šumperka v červené pozitivní 
variantě, na druhé straně je heraldický znak města a podklad tvoří žlutá a modrá barva z městského praporu. Vlaječka je obšita červeno 
bílou tkanicí. Její rozměry jsou  115 x 165 mm.
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Samolepka na úřední desku

Samolepka je obdélníkového tvaru o rozměrech 600 x 100 mm. Je vyrobena z kvalitní reflexní samolepky. Samolepka se umísťuje 
nahoru doprostřed úřední desky.
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Označení automobilů

Osobní automobily se označují na předních dveřích logotypem města Šumperka pomocí samolepicích fólií. Užívá se barevné pozitivní 
provedení značky. Pokud to typ vozidla dovoluje, nabízí se i červený polep střechy. Doporučuje se používání automobilů bílé barvy.
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Kanalizační víko

Příklad užití logotypu a symbolu na kanalizační víko odllité ze slitiny.
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