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1.
Základní
prvky
jednotného
vizuálního
stylu

Základními prvky jednotného vizuálního

Součástí tohoto manuálu je elektronická

Soubory, které mají ve svém názvu

stylu města Břeclavi jsou městský znak

příloha, která obsahuje písmo a všechny

označení „text“, obsahují textové pole,

a městský prapor. Manuál jednotného

varianty znaku v elektronické podobě.

v němž lze editovat doplňkový text.

vizuálního stylu kodifikuje používání

Tuto přílohu lze stáhnout na adrese:

Při tom je nutné dodržovat pravidla

těchto prvků, definuje základní elementy,

http://www.bizart.cz/breclav/znak.zip

stanovená tímto manuálem.

způsoby práce s výše uvedenými

Každá varianta znaku je vyhotovena

Použití písma se řídí licenčními

prvky a elementy.

ve vektorových datech v barevných

podmínkami, které jsou součástí

prostorech CMYK, RGB, Pantone

složky „písmo“ v příloze.

které tvoří tyto prvky, a stanovuje

a v černobílém provedení.
Vektorová data jsou ve formátu „eps“.
Znak je k dispozici také v bitmapové
podobě ve formátech „jpg“ a „png“.
Formát „png“ má tu výhodu, že podporuje
transparentnost, tj. pozadí kolem znaku
je průhledné. Naproti tomu formát „jpg“
má pozadí znaku bílé.
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2.
Znak
města

2. 1 Popis znaku
Znak města Břeclavi je popisován takto:
„Na modrém štítě je u spodu zelené
trojvrší, na něm stojí při levé straně
stříbrná jednopatrová věž s oknem
v přízemí a oknem v patře; mezi patry
má římsu a vrcholí cimbuřím o třech
stínkách.
Po pravé straně stojí na trojvrší zlatý
lev jednoocasý, vztyčený a obrácený
doleva, se stříbrnými drápy, jazykem
a zlatou korunou. Předními tlapami
se opírá o věž.“
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2.
Znak
města

2. 2 Ochranná zóna znaku

a

Ochranná zóna určuje oblast, v níž se
nesmí ocitnout žádný grafický prvek,
který nesouvisí přímo s konstrukcí

b

b

loga nebo případně s doplňkovým
textem. Tato ochranná zóna
vychází z velikosti rámování pater
věže, která je součástí znaku.
V případě varianty loga s doplňkovým
textem se rozšiřuje ochranná zóna
i na oblast kolem tohoto textu.

b

a
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2.
Znak
města

2. 3 Definice barev
Žlutá
cmyk:
C 0 , M 0, Y 100, K 0
rgb:
R 255, G 242, B 0
pantone: 803 C

Znak ve své barevné variantě je tvořen
čtyřmi barvami (žlutou, zelenou, modrou
a černou). Tyto barvy jsou definovány jak
v barevných prostorech CMYK a RGB, tak
v přímých barvách Pantone.

Zelená
cmyk:
C 100 , M 0, Y 100, K 0
rgb:
R 0, G 166, B 81
pantone: 361 C

V elektronické podobě je definována i bílá
barva, aby při použití na jiném než bílém
podkladě zůstala zachována bílá barva

10 % K

50 % K

věže a lemování znaku a nebyla nahrazena barvou pozadí.

Modrá
cmyk:
C 100 , M 50, Y 0, K 0
rgb:
R 0, G 114, B 188
pantone: 285 C

V černobílé variantě mají všechny barvy
svoje ekvivalenty ve stupních šedi.

Černá
cmyk:
C 0 , M 0, Y 0, K 100
rgb:
R 33, G 33, B 33
pantone: Black C
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2.
Znak
města

2. 4 Písmo

2. 4. 1

Písmo je v souvislosti se znakem použito

aábcčdďeéfghiíjklmnňoópqrřsštťuúůvwxyýzž
AÁBCČDĎEÉFGHIÍJKLMNŇOÓPQRŘSŠTŤUÚŮVWXYÝZŽ
1234567890

ke dvěma hlavním účelům:
1. 	doplnit znak o bližší specifikaci
„Město Břeclav“
2. 	přidat ke znaku případný doplňkový
text vztahující se k určitým specifickým
příležitostem, kdy je znak použit.
K tomu slouží dva základní řezy
písma Nexa. Nexa Book (1. účel)
a Nexa Thin (2. účel).
Rodina písma Nexa nabízí dalších
14 řezů, které je možné použít pro
přípravu tiskovin, v nichž je potřeba
pracovat s většími bloky textu
a odlišovat různé významové roviny textu
(např. tento manuál využívá pro hlavní
titulky řez Nexa Bold, pro běžný text řez
Nexa Light a pro citace a zvýraznění
Nexa Light Italic).

2. 4. 2

aábcčdďeéfghiíjklmnňoópqrřsštťuúůvwxyýzž
AÁBCČDĎEÉFGHIÍJKLMNŇOÓPQRŘSŠTŤUÚŮVWXYÝZŽ
1234567890
2. 4. 3

aábcčdďeéfghiíjklmnňoópqrřsštťuúůvwxyýzž
aábcčdďeéfghiíjklmnňoópqrřsštťuúůvwxyýzž
aábcčdďeéfghiíjklmnňoópqrřsštťuúůvwxyýzž
aábcčdďeéfghiíjklmnňoópqrřsštťuúůvwxyýzž
aábcčdďeéfghiíjklmnňoópqrřsštťuúůvwxyýzž
aábcčdďeéfghiíjklmnňoópqrřsštťuúůvwxyýzž
aábcčdďeéfghiíjklmnňoópqrřsštťuúůvwxyýzž
2. 4. 4

aábcčdďeéfghiíjklmnňoópqrřsštťuúůvwxyýzž
AÁBCČDĎEÉFGHIÍJKLMNŇOÓPQRŘSŠTŤUÚŮVWXYÝZŽ
1234567890

2. 4. 1 / Nexa Book
2. 4. 2 / Nexa Thin
7

2. 4. 3 / Další řezy rodiny Nexa (výběr)
2. 4. 4 / Times New Roman

2.
Znak
města

2. 5 Pozadí
Znak smí být díky svému bílému lemu
použit na jakémkoli jednobarevném
pozadí, případně na pozadí
s jednoduchým gradientem.
V žádném případě nelze znak vložit přímo
do fotografie nebo složitého grafického
pozadí. V případě takového pozadí je
nutné podložit znak bílým obdélníkem
minimálně o velikosti ochranné zóny.
V případě použití doplňkového textu
je potřeba zvolit buď černý, nebo bílý
doplňkový text v závislosti na barvě
podkladu. Vždy je nutné zajistit maximální možnou čitelnost doplňkového
textu.
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2.
Znak
města

2. 6 Varianty znaku
Znak existuje ve dvou variantách podle

2. 6. 1

2. 6. 3

2. 6. 2

2. 6. 4

velikosti, v níž bude použit. Základní variantu lze v závislosti na technologii tisku
použít do minimální výšky znaku zhruba
12 mm. Rozhodujícím kritériem je, aby
nedocházelo ke slévání linek lemujících
znak.
Pro menší velikosti nebo pro případ
tisku s malým rozlišením je nutné použít
zmenšenou variantu. V žádném případě
nelze znak použít ve velikosti menší než
5 mm na výšku.
Dále je definována též černobílá
varianta a varianty s textem „Město
Břeclav“, a to buď vertikálního, nebo
horizontálního charakteru. Nakonec
varianty s doplňkovým textem
různého znění.
Varianty s doplňkovým textem
vždy vycházejí z varianty s textem
„Město Břeclav“.

2. 6. 1 / základní varianta
2. 6. 2 / zmenšená varianta
9

2. 6. 3 / základní čb varianta
2. 6. 4 / zmenšená čb varianta

2.
Znak
města

2. 6 Varianty znaku
(podélně orientované)
Na této straně jsou zobrazeny
a okótovány různé podélně orientované
varianty znaku s doplňkovým textem.
Všechny tyto varianty samozřejmě
existují i v černobílém provedení.

2. 6. 5

a

2. 6. 6
b

a
b

Písmo „Nexa Book“
c

c

c

c

a/2

c

Písmo „Nexa Thin“

Písmo „Nexa Book“

2. 6. 5 / podélně orientovaná varianta s textem „Město Břeclav“
2. 6. 6 / podélně orientovaná varianta s textem různého znění
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2.
Znak
města

2. 6 Varianty znaku
(svisle orientované)

e

Na této straně jsou zobrazeny a okótová-

2. 6. 7

ny různé vertikálně orientované varianty
znaku s doplňkovým textem. Všechny

d

tyto varianty samozřejmě existují
i v černobílém provedení.
Doplňkový text různého znění by měl
být vždy zarovnán na vertikální osu

e

vzhledem k textu „Město Břeclav“

d

a neměl by přesáhnoutšířku znaku.

Písmo „Nexa Book“

V případě delšího doplňkového textu
je doporučeno rozdělit tento text

e

do více řádek

2. 6. 8

d

f

Písmo „Nexa Book“
d
e

Písmo „Nexa Thin“

2. 6. 7 / vertikálně orientovaná varianta s textem „Město Břeclav“
2. 6. 8 / vertikálně orientovaná varianta s textem různého znění
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2.
Znak
města

2. 6 Varianty znaku
(zmenšená varianta s textem)
Zmenšenou variantu lze doplnit textem
pouze v podélné konfiguraci. Zmenšená
varianta znaku je určená pro použití
v malých rozměrech, a proto by ve
svislé konfiguraci text nemusel být
čitelný. Zmenšenou variantu znaku
je doporučeno kombinovat pouze
s textem „Město Břeclav“

2. 6. 9
a

Tato varianta samozřejmě existuje

b

i v černobílém provedení.
a
a

Písmo „Nexa Book“

2. 6. 9 / zmenšená varianta znaku s textem „Město Břeclav“
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2.
Znak
města

2. 7 Zakázané varianty
Znak nesmí být nijak deformován, nesmí
být použita jiná než v tomto manuálu
definovaná barevnost, nesmí být použito
jiné než v tomto manuálu definované
písmo. Základní varianta znaku nesmí
být použita pro menší výšku znaku než
10 mm. Dále nesmí být znak použit
v rozporu s kapitolou 2. 5 Pozadí.
V neposlední řadě, protože znak je
heraldický symbol, je nutno zvážit
vhodnost jeho použití na různých
předmětech, kde by jeho zobrazení

Město
Břeclav

mohlo „odporovat dobrým mravům“.
Jedná se zejména o popelnice,
odpadkové koše a další předměty,
které by mohly znak města uvést
do nelichotivých souvislostí.
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3.
Prapor

3. 1 Popis praporu
Ve smyslu Zákona o obcích č. 367/1990
Sb. čl. 5 bylo městu Břeclav uděleno
předsedou Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky panem
Václavem Klausem dne 9. 4. 2002
č. 104 právo používat vedle svého
historického znaku i prapor.
Barvy praporů, udělovaných obcím
a městům, vycházejí z podoby znaku.
Tak je tomu i v případě praporu
města Břeclavi.
Proto i barvy městského praporu
jsou voleny tak, že zelený pruh u žerdi
symbolizuje trávník, žlutý pruh zlatého
lva, bílý pruh stříbrnou věž a poslední
modrý pruh opakuje barvu štítu.
Barevnost praporu vychází z barevnosti
znaku, jak je definována v kapitole
2.3 Definice barev.
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4.
Příklady
použití

4. 1 Použití znaku
Znak i prapor města Břeclavi lze použít
na celé škále propagačních předmětů.

4. 1. 1
Odbor kanceláře tajemníka / Oddělení informatiky a vnitřní správy
Městský úřad Břeclav / nám. T. G. Masaryka 42/3
Břeclav / 690 81 / Česká republika

Hlavním kritériem volby, kde symboly
použít lze, je, aby při jejich zobrazení
nedošlo k porušení tohoto manuálu.
Na této i dalších stránkách naleznete
některé doporučené příklady použití
obou symbolů, v žádném případě
ale nejde o vyčerpávající seznam

Mgr. Eliška Windová
referentka pro vnější vztahy

všech možností.

nám. T. G. Masaryka 42/3 / Břeclav / 690 81
e-mail / eliska.windova@breclav.eu
tel. / 731 428 212 / 519 311 334
www.breclav.eu

4. 1. 1 Tiskoviny
Základní tiskoviny, jako je vizitka,
hlavičkový papír a obálka, využívají

Městský úřad Břeclav / nám. T. G. Masaryka 42/3
Břeclav / 690 81 / Česká republika

logo v podélné variantě s nápisem
„Město Břeclav“. Logo je vždy umístěné
v levém horním rohu.
Hlavičkový papír existuje také v černobílé
variantě, která se od barevné liší pouze
použitím černobílé varianty znaku.
4. 1. 2 Vizitka

4. 1. 2

Zadní strana vizitky může být oživena
použitím pruhů charakteristických
pro městský prapor.

Josef Hlavňovský
vedoucí oddělení informatiky a vnitřní správy

4. 1. 1 / tiskoviny
4. 1, 2 / vizitka (zadní a přední strana)
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nám. T. G. Masaryka 42/3 / Břeclav / 690 81
e-mail / josef.hlavnovsky@breclav.eu
tel. / +420 731 428 215 / +420 519 311 418
www.breclav.eu

4.
Příklady
použití

4. 1 Použití znaku
4. 1. 3 Hrnek
4. 1. 4 Kšiltovka

4. 1. 3

4. 1. 4

Předměty víceméně středově
souměrné jsou vhodné pro použití
základní svisle orientované varianty
znaku s doplňkovým textem
„Město Břeclav“
4. 1. 5 Tužky a propisovačky
Vzhledem k malému prostoru
pro umístění znaku je zde použita
zmenšená varianta s doplňkovým
textem „Město Břeclav“

4. 1. 5

4. 1. 3 / hrnek
4. 1. 4 / kšiltovka
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4. 1. 5 / tužky

4.
Příklady
použití

4. 1 Použití znaku
4. 1. 6 Tričko
Na tričko se umísťuje základní

4. 1. 6

svisle orientovaná varianta
znaku s doplňkovým textem
„Město Břeclav“.
Pozice znaku je tzv. „na srdce“,
tj. na levou stranu hrudi.

4. 1. 1 / tričko (základní var. s textem)
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4.
Příklady
použití

4. 1 Použití znaku
4. 1. 7 Označení služebních
automobilů

4. 1. 7

Na označení služebních automobilů
se používá základní varianta znaku
s doplňkovým textem v podélné variantě.
Pokud bude znak umístěn na tmavém
podkladu, je třeba zvolit bílou barvu
doplňkového textu.
Znak se umísťuje na přední dveře
po obou stranách vozu. Znak je
možné umístit také na levou
stranu zadního zavazadlového
prostoru.

4. 1. 7 / označení služebních automobilů
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4.
Příklady
použití

4. 2 Použití praporu
Prapor by měl vlát na budově radnice
i na obecních budovách, na školách

4. 2. 1

v majetku města i těch, které se na
teritoriu města nacházejí, neboť jeho
symbolika zdůrazňuje příslušnost
k Břeclavi, k obci, v níž žije svobodný
občan této země.

4. 2. 1 / prapor nad vchodem radnice města Břeclavi
19

