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Úvod

Pražská informační služba – 
Prague City Tourism

Pražská informační služba, příspěvková organizace 
hlavního města Prahy, byla založena 1. 1. 1958 
jako samostatné kulturně-informační a vzdělávací 
zařízení. Vznikla za účelem podpory cestovního 
ruchu v Praze a postupně ke službám pro zahraniční 
a české turisty přidávala také služby pro občany 
hlavního města Prahy a jejího okolí. Dnes poskytuje 
širokou škálu aktuálních informací o kulturním, 
dopravním i volnočasovém dění ve městě, radí 
s výběrem ubytování, restaurací, pořádá vlastivědné 
procházky, vydává Přehled kulturních pořadů 
v Praze a řadu dalších materiálů. 

Příspěvková organizace se nově cíleně zaměřuje 
na marketing a komunikaci hlavního města Prahy 
jako turistické destinace. Je aktivním manažerem 
cestovního ruchu a moderní servisní organizací. 
K tomu účelu potřebuje novou mezinárodně 
srozumitelnou identitu – nový název, značku 
a vizuální styl.

Jednotný vizuální styl 
a práce s grafickým manuálem

Jednotný vizuální styl je jednou z nejdůležitějších 
součástí prezentace společnosti na veřejnosti i pro 
účely interní komunikace. Kvalitně zpracovaný 
vizuální styl doplňuje a podporuje image společnosti 
a její hodnoty. Demonstruje její jednotu a stabilitu 
a zvyšuje povědomí o její existenci. V neposlední 
řadě posiluje dojem o důvěryhodnosti a solidnosti 
organizace – stává se tak neopominutelným 
komunikačním nástrojem. 

Jednotný vizuální styl Pražské informační služby – 
Prague City Tourism je tvořen značkou, barvami, 
písmem a prvky vizuálního stylu, které jsou 
představeny na následujících stránkách grafického 
manuálu. Grafický manuál je souborem závazných 
předpisů při tvorbě a výrobě konkrétních grafických 
výstupů, užívání značky a vizuálního stylu 
příspěvkové organizace. Určuje, jak postupovat 
při aplikaci prvků jednotného vizuálního stylu 
a při realizaci merkantilních tiskovin, prostorových 
a multimediálních aplikací, tištěných a dalších 
materiálů. Dodržování stanovených pravidel vede 
k budování povědomí o značce a její hodnověrnosti. 
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01 Značka
01 Obchodní jméno

Pražská informační služba – Prague City Tourism 
PIS – PCT
Prague City Tourism (v cizojazyčných textech)

Pražská informační služba

PIS-PCT

Pražská informační služba-Prague City Tourism

Prague City Tourism – Pražská informační služba

Pražská informační služba – Prague city tourism

Pražská Informační Služba – Prague City Tourism

PRAŽSKÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA – PRAGUE CITY TOURISM

Organizace                 zajišťuje…

Značka Prague City Tourism je veřejnou  
a nejviditelnější tváří organizace a bude figurovat 
na všech jejích prezentačních a komunikačních 
materiálech. V oficiálních textech se však bude  
i nadále objevovat původní oficiální název organizace  
Pražská informační služba, nově s dodatkem 
za pomlčkou Prague City Tourism. 

Musí být zachováno toto pořadí, tedy nejprve Pražská 
informační služba a následně Prague City Tourism. 
Anglická část názvu vychází z anglického pravopisu, 
a proto se vždy píšou počáteční písmena verzálkami 
(velkými písmeny). Pražská informační služba zůstává 
podle českých pravidel pravopisu pouze s velkým 
počátečním písmenem názvu – P. Je povoleno 
používat také zkratku názvu organizace PIS – PCT. 
V cizojazyčných materiálech se vždy používá pouze 
Prague City Tourism bez českého ekvivalentu. Název 
Pražská informační služba nesmí nadále figurovat 
samostatně bez anglického ekvivalentu, a to ani  
ve zkratce PIS.

Pokud je nutné rozdělit název organizace na dva 
řádky, pak zůstává pomlčka na prvním řádku.
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01 Značka
02 Základní provedení značky

Základním prvkem jednotného vizuálního stylu je 
značka, která se používá pro prezentaci organizace 
v České republice i zahraničí.

Značka organizace symbolizuje ukazatel, navigaci, 
která pomáhá návštěvníkům a obyvatelům Prahy 
zorientovat se v aktuálním turistickém a kulturním 
dění města. Informuje a směruje, stává se osobním 
průvodcem. Znázorňuje Prahu jako křižovatku 
cest a Pražskou informační službu – Prague City 
Tourism jako její marketingovou a servisní organizaci. 
Kombinace barev představuje čtyři základní směry 
a roční období, různorodé možnosti aktivit 
i široké spektrum služeb samotné organizace.

Do značky nelze zasahovat, nelze ji barevně ani  
jinak upravovat. 

Značka Prague City Tourism v různých formátech je 
součástí přiloženého CD.
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01 Značka
03 Přechodná verze značky

Přechodná verze značky vychází ze základního 
provedení značky Prague City Tourism a doplňuje  
ji vystětlujícím textem Pražská informační služba.  
Tato verze značky se používá pouze po dobu určitou, 
maximálně do konce roku 2014, a to pro usnadnění 
přechodu od původní značky organizace k jejímu 
novému názvu a grafické značce.

Přechodná verze značky je součástí přiloženého CD.
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01 Značka
04 Jednobarevná provedení značky

Alternativou k základnímu barevnému provedení 
značky v případech, kdy možnosti výroby neumožňují 
její použití (např. u výšivky), je značka v základních 
firemních barvách (A, B, C, D), specifikovaných 
v kapitole Barevnost (str. 21).

V černobílém tisku nebo v případech, kdy není 
z technických důvodů možné reprodukovat značku 
barevně, se používá černé provedení značky s bílým 
textem (E). 

Jednobarevná provedení značky jsou součástí 
přiloženého CD.

A

C

E

B

D
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01 Značka
05 Značka v negativu

Negativní verze značky je vždy bílá. Umisťuje se 
na sytější podkladové plochy, princip aplikace je 
popsán na následující straně grafického manuálu.  
Text uvnitř značky je vyřiznutý, takže přejímá  
barevnost podkladové plochy. 

Negativní verze značky je součástí přiloženého CD.
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01 Značka
06 Značka na podkladových plochách

Na této straně jsou vyobrazeny příklady užití značky 
na podkladových plochách různé barevnosti. 
Nejvhodnější je aplikovat značku na bílou či světlou 
podkladovou plochu. Značku v základní barevnosti 
je vhodné umisťovat do 50% sytosti jednobarevné 
podkladové plochy. Nad 51% sytost jednobarevné 
podkladové plochy se pak aplikuje negativní verze 
značky, bílá. Text uvnitř značky je vyříznutý a přejímá 
tedy barvu pozadí. 

Výjimku z tohoto systému tvoří černá barva. U ní 
figuruje na 90-100% sytosti plochy značka v základní 
firemní barevnosti. 

Značka Prague City Tourism se umisťuje také 
na fotografie, a to vždy v základní barevné verzi. 
Barevnost podkladové fotografie však nesmí narušovat 
viditelnost a čitelnost značky. 

0–50 %

51–100 %0–50 %

51–90 %

0–50 % 51–100 %

91–100 %

51–100 %0–50 %
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01 Značka
07 Rozkres značky

Pomocí rozkresu je přesně definován tvar značky, 
rozmístění jednotlivých elementů, jejich poměry 
a velikosti.

Rozkres je kontrolním nástrojem správnosti aplikace, 
není ale určen ke konstrukci značky.

Přesná podoba značky je součástí přiloženého CD.
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01 Značka
08 Ochranná zóna

Ochranná zóna značky vymezuje prostor, do kterého 
nesmí být umístěny žádné jiné grafické nebo 
typografické prvky. Jedná se o nejmenší možnou 
vzdálenost od dalších prvků, značek partnerů 
a motivů. Dodržování ochranné zóny je nezbytné 
pro rozpoznatelnost značky a její čitelnost v kontextu 
dalších vizuálních prvků. Ochranná zóna značky 
Prague City Tourism je určena 10% velikostí značky.

Stejná ochranná zóna je stanovena také pro 
přechodnou verzi značky.

100 %

100 %

10 %

10 %
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 %
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01 Značka
09 Kombinování s logem hl. m. Prahy

Značka Prague City Tourism se na většině materiálů 
objevuje společně se značkou hl. m. Prahy. Pokud 
figurují vedle sebe, umisťuje se logo hl. m. Prahy na 
vzdálenost ochranné zóny značky Prague City Tourism, 
tedy na vzdálenost odpovídající 10 % velikosti značky. 
Výška obou značek je totožná. 

100 % 10 %

10
 %

100 %

logo

10 %

v

v

100 %

10
 %

100 %

logo

logo
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01 Značka
10 Rozměrová řada, minimální velikost

Rozměrová řada nabízí spektrum doporučených 
velikostí pro různá užití. Základní 100% velikost 
představuje optimální rozměr při užití značky 
na formátu A4 (např. hlavičkový papír). 

Minimální velikost značky je nejmenší možný rozměr, 
který zaručuje její čitelnost. V případě značky Prague 
City Tourism se jedná o výšku značky 5,5 mm, tj. 25 % 
základní velikosti značky. U přechodné verze značky 
(str. 7) se jedná o výšku 10 mm. Používat značku 
v menších velikostech je nevhodné, jelikož může být 
narušena její čitelnost.

100 % (55 x 22 mm)

hlavičkový papír

materiály formátu A4

60 % (33 x 13,2 mm)

vizitky

25 % (13,75 x 5,5 mm)

minimální velikost 

základního provedení značky

35 % (19,25 x 10 mm)

minimální velikost 

přechodné verze značky
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01 Značka
11 Značka v materiálu

Značka v materiálu se používá v případě prostorových 
aplikací, kde je možné pomocí různých technologií 
(ražba, gravírování, pískování) aplikovat značku 
trojrozměrně. Plastická verze značky se používá 
například na kůži, dřevo a různé typy textilií, či kovů.

Při aplikaci trojrozměrné verze značky lze volit dva 
přístupy – buď se pracuje s celou značkou nebo 
pouze s její částí. Varianty A, B znázorňují aplikaci 
celé značky nad rovinu materiálu. Varianta C ukazuje 
vystoupení části značky (šipek) nad rovinu materiálu, 
přitom text zůstává v jeho rovině. U varianty D je 
naopak část značky (šipky) zahloubena do materiálu  
a písmo opět zůstává v jeho rovině.

A B

C D
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PRAGUE
CITY TOURISM

Prague
City Tourism

01 Značka
12 Zakázané varianty značky

Povolené podoby značky jsou definovány v tomto 
manuálu a jsou k dispozici v elektronickém formátu 
na přiloženém CD. Jakékoliv další úpravy celku 
i jednotlivých částí jsou nepřípustné. Není dovoleno 
značku deformovat (A, B, C), natáčet a stínovat  
(D, E, F), měnit barevnost (G, H, I), ani zasahovat 
do textu (J, K, L, M, N, O). 

A

D

G

J

M

B

E

H

K

N

C

F

I

L

O
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02 Písmo
01 Základní písmo

Písmo je důležitou součástí jednotného vizuálního  
stylu. Základním písmem organizace je písmo  
Hurme Geometric Sans 3. Lze používat všechny řezy  
z jeho rodiny. Základní písmo se používá  
v prezentačních a komunikačních materiálech,  
ve sloganech i souvislém textu apod.

Hurme Geometric Sans 3 Hairline
abcdefgh i j k lmnopqrs tuvwxyz
abcdefghi jklmnopqrstuvwxyz
ěščřžýá íéěščřžýáíé? !&@%$←↑→↓
01234567890 123456789№©¼

Hurme Geometric Sans 3 Hairline Oblique
abcdefgh i j k lmnopqrs tuvwxyz
abcdefghi jklmnopqrstuvwxyz
ěščřžýá íéěščřžýáíé? !&@%$←↑→↓
01234567890 123456789№©¼

Hurme Geometric Sans 3 Regular
abcdefgh i j k lmnopqrs tuvwxyz
ABCDEFGHI JKLMNOPqRSTUVwxyZ
ěščřžýá íéěšČřžýáíé? !&@%$←↑→↓
01234567890123456789№©¼

Hurme Geometric Sans 3 Regular Oblique
abcdefgh i j k lmnopqrs tuvwxyz
abcdefghi jklmnopqrstuvwxyz
ěščřžýá íéěščřžýáíé? !&@%$←↑→↓
01234567890123456789№©¼

Hurme Geometric Sans 3 Thin
abcdefgh i j k lmnopqrs tuvwxyz
abcdefghi jklmnopqrstuvwxyz
ěščřžýá íéěščřžýáíé? !&@%$←↑→↓
01234567890123456789№©¼

Hurme Geometric Sans 3 Thin Oblique
abcdefgh i j k lmnopqrs tuvwxyz
abcdefghi jklmnopqrstuvwxyz
ěščřžýá íéěščřžýáíé? !&@%$←↑→↓
01234567890123456789№©¼

Hurme Geometric Sans 3 SemiBold
abcdefgh i jk lmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGhIJKLMNOPqRSTUVwxYz
ěščřžýá íéěšČřŽýÁÍé? !&@%$←↑→↓
01234567890123456789№©¼

Hurme Geometric Sans 3 SemiBold Oblique
abcdefgh i jk lmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ěščřžýá íéěščřžýáíé? !&@%$←↑→↓
01234567890123456789№©¼

Hurme Geometric Sans 3 Light
abcdefgh i j k lmnopqrs tuvwxyz
abcdefghi jklmnopqrstuvwxyz
ěščřžýá íéěščřžýáíé? !&@%$←↑→↓
01234567890123456789№©¼

Hurme Geometric Sans 3 Light Oblique
abcdefgh i j k lmnopqrs tuvwxyz
abcdefghi jklmnopqrstuvwxyz
ěščřžýá íéěščřžýáíé? !&@%$←↑→↓
01234567890123456789№©¼

Hurme Geometric Sans 3 Bold
abcdefghi jk lmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ěščřžýáíéěščřžýáíé? !&@%$←↑→↓
01234567890123456789№©¼

Hurme Geometric Sans 3 Bold Oblique
abcdefghi jk lmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ěščřžýáíéěščřžýáíé? !&@%$←↑→↓
01234567890123456789№©¼

Hurme Geometric Sans 3 Black
abcdefghi jk lmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKlMNOPqRSTUVwxyZ
ěščřžýáíéěščřžýáíé?!&@%$←↑→↓
01234567890123456789№©¼

Hurme Geometric Sans 3 Black Oblique
abcdefghi jk lmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ěščřžýáíéěščřžýáíé?!&@%$←↑→↓
01234567890123456789№©¼
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02 Písmo
02 Doplňkové písmo

Doplňkovým písmem jednotného vizuálního stylu 
příspěvkové organizace je Arial. Používá se tam, 
kde není možné aplikovat písmo základní, například 
v rámci běžné tištěné a elektronické komunikace 
(při vyplňování elektronických dokumentů na PC, 
v programu PowerPoint, merkantilních tiskovin apod.). 
Velkou předností tohoto písma je jeho všeobecná 
dostupnost. Pro běžný text se hodí řez Regular, pro 
zvýraznění řez Bold.

Arial Regular
abcdefghi jk lmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ěščřžýáíéěščřžýáíé?!&@%$
0123456789№©¼

Arial Regular Italic
abcdefghi jk lmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ěščřžýáíéěščřžýáíé?!&@%$
0123456789№©¼

Arial Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ěščřžýáíéěščřžýáíé?!&@%$
0123456789№©¼

Arial Bold Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ěščřžýáíéěščřžýáíé?!&@%$
0123456789№©¼
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03 Barevnost
01 Základní barvy

Barevnost je jedním ze základních stavebních prvků 
jednotného vizuálního stylu. Základní barvy zásadně 
usnadňují identifikaci společnosti v tištěných i dalších 
materiálech. Pražskou informační službu – Prague City 
Tourism reprezentují čtyři barvy – červená, oranžová, 
fialová a světle modrá. Na této straně jsou uvedeny 
jejich přesné definice RGB (pro subtraktivní zobrazení), 
Pantone (pro přímý tisk), CMyK (pro soutisk) a RAL 
(pro nátěrové barvy).

CMyK 5/96/76/22
RGB 184/27/47
PANTONE 1805 C
RAl 3000

CMyK 67/92/0/0
RGB 114/50/136
PANTONE 2593 C
RAl 4008

CMyK 0/72/100/0
RGB 234/101/13
PANTONE 166 C
RAl 2010

CMyK 100/0/11/2
RGB 0/154/205
PANTONE 313 C
RAl MíCHAT DlE PANTONE
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03 Barevnost
02 Doplňkové barvy

Tato strana uvádí přesné definice doplňkových barev 
značky. Ty se používají pouze výjimečně, např.  
v případě, kdy je nutné barevně odlišit různé kategorie 
(např. u vstupenek). 

CMyK 50/0/100/0
RGB 151/191/13

CMyK 35/60/80/50
RGB 110/71/41

CMyK 0/25/90/0
RGB 252/197/29

CMyK 0/90/0/0
RGB 229/45/135



04 
Vizuální styl
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04 Vizuální styl
01 Ukázky aplikací

Vizuální styl organizace Pražská informační služba – 
Prague City Tourism je tvořen značkou, základními 
firemními barvami, písmem a grafickými motivy. Princip 
tvorby vizuálního stylu je popsán na následující straně 
grafického manuálu.

Pražská informační služba – Prague City Tourism
Arbesovo náměstí 70/4 / Praha 5 / 150 00 / CZ
T: +420 123 456 789 / F: +420 123 456 789
E: jmeno.prijmeni@prague.eu
www.prague.eu

Titul Jméno Příjmení 
funkce / Function

Pražská informační služba – Prague City Tourism
Arbesovo náměstí 70/4 / Praha 5 / 150 00 / CZ
www.prague.eu

S pozdravem
With compliments

Název PowerPoint 
prezentace na dva řádky,
případně tři řádky

11. 10. 2013

www.prague.eu

www.prague.eu
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04 Vizuální styl
02 Princip tvorby

Prvky vizuálního stylu vycházejí ze šipek ve značce 
Prague City Tourism a jsou jejím rozehráním 
do prostoru. Na této straně je představen princip 
větvení šipek a jejich prolínání.

Grafické motivy se aplikují do různých formátů, jejich 
velikost a rozmístění je odvislé od množství informací, 
které je na konkrétním materiálu třeba sdělit. Grafické 
motivy se umisťují jak na bílou podkladovou plochu, tak 
na podkladové plochy v základní firemní barevnosti. 
V druhém případě se pak na materiál aplikuje značka 
v negativní verzi, bílá (str. 9).

Ukázky grafických motivů jsou součástí přiloženého CD. 



05 
Merkantilní 
tiskoviny
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05 Merkantilní tiskoviny
01 Základní pravidla

Merkantilní tiskoviny organizace Pražská informační 
služba – Prague City Tourism mají jednotnou podobu, 
značka ve 100% velikosti zpravidla figuruje v levé horní 
části formátu. V pravé horní části formátu se objevuje 
specifikace tiskoviny. V samotném textu pracujeme 
se zvýrazňováním pomocí základních firemních 
barev, zejména červené. Texty se do tiskovin vpisují 
doplňkovým firemním písmem Arial o velikosti 10 až 11 
bodů. Text se u merkantilních tiskovin vždy zarovnává 
na optický střed značky Prague City Tourism.

Merkantilní tiskoviny mají dvě podoby – preferovanou 
barevnou a černobílou. Pokud se materiály tisknou  
na černobílé tiskárně, je nutné použít černobílou verzi.

Dodavatel

Společnost
Ulice / Město / 123 45
IČ: 12345678 / DIČ: CZ12345678

Objednávka

Bus, ipsaperorrum qui ut quae aliquiat. Vit estiossi aut et qui aut aut ut omnia cuptae nesti doluptae dolumquiae iur, 
consedia aut ventistorum, omnihitio esendisci consed es doloribus, totatem hillecero doluptatur.
Rio earibus pero beaque sapero beate offi citiae et invendae doluptatum eaquatus, ero occationse volupis ratium 
none sam ventota nos deliscia dollttterum dis es dolorepro bla ne ped quatur aces exces inim aturio

Odběratel

Pražská informační služba – Prague City Tourism
Arbesovo náměstí 70/4 / Praha 5 / 150 00 / CZ
IČ: 00064491 / DIČ: CZ00064491
Číslo účtu: 538011/0100

Kontakt: Jméno Příjmení
T: +420 123 456 789

Číslo objednávky: XX-00-000
Datum: 00. 00. 0000

Jméno Příjmení, funkceFakturu zašlete na adresu:
Ulice / Město / 123 45

Zboží zašlete na adresu:
Ulice / Město / 123 45

Dodací list přiložte k faktuře.

Objednávka

Dodavatel

Společnost
Ulice / Město / 123 45
IČ: 12345678 / DIČ: CZ12345678

Objednávka

Bus, ipsaperorrum qui ut quae aliquiat. Vit estiossi aut et qui aut aut ut omnia cuptae nesti doluptae dolumquiae iur, 
consedia aut ventistorum, omnihitio esendisci consed es doloribus, totatem hillecero doluptatur.
Rio earibus pero beaque sapero beate offi citiae et invendae doluptatum eaquatus, ero occationse volupis ratium 
none sam ventota nos deliscia dollttterum dis es dolorepro bla ne ped quatur aces exces inim aturio

Odběratel

Pražská informační služba – Prague City Tourism
Arbesovo náměstí 70/4 / Praha 5 / 150 00 / CZ
IČ: 00064491 / DIČ: CZ00064491
Číslo účtu: 538011/0100

Kontakt: Jméno Příjmení
T: +420 123 456 789

Číslo objednávky: XX-00-000
Datum: 00. 00. 0000

Jméno Příjmení, funkceFakturu zašlete na adresu:
Ulice / Město / 123 45

Zboží zašlete na adresu:
Ulice / Město / 123 45

Dodací list přiložte k faktuře.

Objednávka

Smluvní strany

Organizace:
Pražská informační služba – Prague City Tourism
Arbesovo náměstí 70/4 / Praha 5 / 150 00 / CZ

Zastoupená:
Jméno Příjmení

Dále jen zaměstnavatel

uzavírají tuto smlouvu estiossi aut et qui aut aut ut omnia cuptae nesti doluptae dolumquiae iur, consedia aut ventis-
torum, omnihitio esendisci consed es doloribus, totatem hillecero doluptatur. Rio earibus pero beaque sapero beate 
offi citiae et invendae doluptatum eaquatus, ero occationse volupis ratium none sam ventota nos deliscia dollorepe-
rum dis es dolorepro bla ne ped quatur aces exces inim aturio.

1. Nadpis
  Maecenas id condimentum sapien, et gravida lectus. In nisl magna, posuere et enim in, cursus fringilla nibh. 

Aenean orci lorem, tincidunt id odio nec, cursus lacinia lacus. Mauris luctus ante turpis, non laoreet felis varius 
et. Maecenas tincidunt fringilla eros rhoncus bibendum. Etiam sit amet malesuada mauris. Morbi rhoncus, 
enim non facilisis rutrum, magna tortor euismod velit, at imperdiet orci ipsum quis quam. Vivamus turpis sapien, 
varius luctus ipsum et, molestie condimentum orci. Suspendisse iaculis justo non nibh placerat, at suscipit elit 
tincidunt.

2. Nadpis
  1.  Maecenas id condimentum sapien, et gravida lectus. In nisl magna, posuere et enim in, cursus fringilla nibh. 

Aenean orci lorem, tincidunt id odio nec, cursus lacinia lacus. Mauris luctus ante turpis, non laoreet felis 
varius et. 

 2.  Maecenas tincidunt fringilla eros rhoncus bibendum. Etiam sit amet malesuada mauris. Morbi rhoncus, enim 
non facilisis rutrum, magna tortor euismod velit, at imperdiet orci ipsum quis quam. Vivamus turpis sapien, 
varius luctus ipsum et, molestie condimentum orci. Suspendisse iaculis justo non nibh placerat, at suscipit 
elit tincidunt.

3. Nadpis
  Maecenas id condimentum sapien, et gravida lectus. In nisl magna, posuere et enim in, cursus fringilla nibh. 

Aenean orci lorem, tincidunt id odio nec, cursus lacinia lacus. Mauris luctus ante turpis, non laoreet felis varius 
et. Maecenas tincidunt fringilla eros rhoncus bibendum. Etiam sit amet malesuada mauris. Morbi rhoncus, 
enim non facilisis rutrum, magna tortor euismod velit, at imperdiet orci ipsum quis quam. Vivamus turpis sapien, 
varius luctus ipsum et, molestie condimentum orci. Suspendisse iaculis justo non nibh placerat, at suscipit elit 
tincidunt.

a pan/paní:
Jméno Příjmení

Trvalé bydliště:
Ulice / Město / 123 45 / Stát

Místo narození:
Město / Stát

Datum narození:
00. 00. 0000

Dále jen zaměstnanec

Pracovní smlouva

Smluvní strany

Organizace:
Pražská informační služba – Prague City Tourism
Arbesovo náměstí 70/4 / Praha 5 / 150 00 / CZ

Zastoupená:
Jméno Příjmení

Dále jen zaměstnavatel

uzavírají tuto smlouvu estiossi aut et qui aut aut ut omnia cuptae nesti doluptae dolumquiae iur, consedia aut ventis-
torum, omnihitio esendisci consed es doloribus, totatem hillecero doluptatur. Rio earibus pero beaque sapero beate 
offi citiae et invendae doluptatum eaquatus, ero occationse volupis ratium none sam ventota nos deliscia dollorepe-
rum dis es dolorepro bla ne ped quatur aces exces inim aturio.

1. Nadpis
  Maecenas id condimentum sapien, et gravida lectus. In nisl magna, posuere et enim in, cursus fringilla nibh. 

Aenean orci lorem, tincidunt id odio nec, cursus lacinia lacus. Mauris luctus ante turpis, non laoreet felis varius 
et. Maecenas tincidunt fringilla eros rhoncus bibendum. Etiam sit amet malesuada mauris. Morbi rhoncus, 
enim non facilisis rutrum, magna tortor euismod velit, at imperdiet orci ipsum quis quam. Vivamus turpis sapien, 
varius luctus ipsum et, molestie condimentum orci. Suspendisse iaculis justo non nibh placerat, at suscipit elit 
tincidunt.

2. Nadpis
  1.  Maecenas id condimentum sapien, et gravida lectus. In nisl magna, posuere et enim in, cursus fringilla nibh. 

Aenean orci lorem, tincidunt id odio nec, cursus lacinia lacus. Mauris luctus ante turpis, non laoreet felis 
varius et. 

 2.  Maecenas tincidunt fringilla eros rhoncus bibendum. Etiam sit amet malesuada mauris. Morbi rhoncus, enim 
non facilisis rutrum, magna tortor euismod velit, at imperdiet orci ipsum quis quam. Vivamus turpis sapien, 
varius luctus ipsum et, molestie condimentum orci. Suspendisse iaculis justo non nibh placerat, at suscipit 
elit tincidunt.

3. Nadpis
  Maecenas id condimentum sapien, et gravida lectus. In nisl magna, posuere et enim in, cursus fringilla nibh. 

Aenean orci lorem, tincidunt id odio nec, cursus lacinia lacus. Mauris luctus ante turpis, non laoreet felis varius 
et. Maecenas tincidunt fringilla eros rhoncus bibendum. Etiam sit amet malesuada mauris. Morbi rhoncus, 
enim non facilisis rutrum, magna tortor euismod velit, at imperdiet orci ipsum quis quam. Vivamus turpis sapien, 
varius luctus ipsum et, molestie condimentum orci. Suspendisse iaculis justo non nibh placerat, at suscipit elit 
tincidunt.

a pan/paní:
Jméno Příjmení

Trvalé bydliště:
Ulice / Město / 123 45 / Stát

Místo narození:
Město / Stát

Datum narození:
00. 00. 0000

Dále jen zaměstnanec

Pracovní smlouva
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05 Merkantilní tiskoviny
02 Hlavičkový papír

Hlavičkový papír slouží k běžné obchodní 
korespondenci a je základním vzorem pro vzhled 
dalších formulářů a písemností organizace. 

Hlavičkové papíry je možné předtisknout na ofsetové 
tiskárně. Doporučujeme použít papír o plošné hmotnosti 
90 g/m2. Textové informace se do hlavičkového papíru 
vpisují doplňkovým firemním písmem Arial.

Hlavičkový papír je součástí přiloženého CD. 
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Pražská informační služba – Prague City Tourism
Arbesovo náměstí 70/4 / Praha 5 / 150 00 / CZ
T: +420 221 714 301 / F: +420 222 221 101

E: info@prague.eu / www.prague.eu
IČ: 0006449 1 / DIČ: CZ00064491
bankovní spojení: 538011/0100

Vážený pane,

Prague City Tourism, příspěvková organizace hlavního města Prahy (dříve Pražská informační 
služba), byla založena 1. 1. 1958 jako samostatné kulturně-informační a vzdělávací zařízení, 
které vzniklo za účelem podpory cestovního ruchu v Praze. Převzala však také služby, které 
mají své počátky již v roce 1929, a patří tedy mezi nejstarší turistické služby svého druhu 
v Evropě.

Postupně jsme k původnímu poslání začali přidávat další služby nejen pro turisty, ale i pro 
občany hlavního města Prahy a blízkého okolí. Dnes jsme schopni našim klientům poskytnout 
širokou škálu objektivních a aktuálních informací, poradit s výběrem ubytování v Praze, 
na přání je také zprostředkujeme. Turistům představujeme i jednotlivé nabídky a události 
v metropoli. Vydáváme nejpřehlednější a nejobsáhlejší kulturní periodikum „Přehled kulturních 
pořadů v Praze". 

V našich informačních centrech na turisticky frekventovaných místech Prahy má veřejnost 
možnost získat zdarma mapy a brožury s informacemi o dopravě, důležitých telefonních 
číslech, volnočasových aktivitách ve městě a zejména o historických pamětihodnostech Prahy. 
Poskytováním těchto služeb se stal Prague City Tourism unikátním a jediným svého druhu 
v metropoli.

S přátelským pozdravem

Jméno Příjmení
funkce

Oslovení
Jméno Příjmení
Společnost XY
Ulice 123/45
123 45 MěstoV Praze dne 00. 00. 0000

198
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05 Merkantilní tiskoviny
03 Tisková zpráva

Tisková zpráva vychází z obdobného rozložení 
na stránce jako hlavičkový papír. Textové informace se 
do šablony tiskové zprávy vpisují doplňkovým písmem 
Arial o velikosti 10 až 11 bodů. 

Tisková zpráva je součástí přiloženého CD.
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Nadpis tiskové zprávy

Text tiskové zprávy ipsaperorrum qui ut quae aliquiat. Vit estiossi aut et qui aut aut ut omnia cuptae nesti doluptae 
dolumquiae iur, consedia aut ventistorum, omnihitio esendisci consed es doloribus, totatem hillecero doluptatur. 
Rio earibus pero beaque sapero beate offi citiae et invendae doluptatum eaquatus, ero occationse volupis ratium 
none sam ventota nos deliscia dolloreperum dis es dolorepro bla ne ped quatur aces.

Tisková zpráva
00. 00. 0000

98



Pražská informační služba – Prague City Tourism 30

05 Merkantilní tiskoviny
04 Zápis z jednání

Zápis z jednání vychází z obdobného rozložení 
na stránce jako hlavičkový papír. Textové informace 
se do šablony zápisu z jednání vpisují doplňkovým 
písmem Arial o velikosti 10 až 11 bodů.

Zápis z jednání je součástí přiloženého CD. 
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Nadpis zápisu z jednání

Přítomni:
Jméno Příjmení

Téma:
Téma zápisu z jednání Ibus exero qui temquam asperum natem.

Hlavní body:
– Ibus exero qui temquam asperum natem
– Ibus exero qui temquam asperum natem
– Ibus exero qui temquam asperum natem

Závěry z jednání:
– Bus, ipsaperorrum qui ut quae aliquiat. Vit estiossi aut et qui aut aut ut omnia cuptae nesti doluptae dolumquiae 

iur, consedia aut ventistorum, omnihitio esendisci consed es doloribus, totatem hillecero doluptatur.
– Rio earibus pero beaque sapero beate offi citiae et invendae doluptatum eaquatus, ero occationse volupis 

ratium none sam ventota nos deliscia dolloreperum dis.
– Es dolorepro bla ne ped quatur aces exces inim aturio esendisci consed es doloribus.

Zápis z jednání
00. 00. 0000

Vypracoval/a: 
Jméno Příjmení
00. 00. 0000

98
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05 Merkantilní tiskoviny
05 Faktura

Faktura organizace Pražská informační služba – 
Prague City Tourism vychází z nastavení fakturovacího 
programu. Do levé horní části formátu se umisťuje 
značka v černobílé verzi. 

0
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FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD číslo: 000000 Strana: 1 / 1

Variabilní symbol: 000000
Dodavatel IČ 00064491 DIČ CZ00064491 Druh dodávky

Pražská informační služba –
Prague City Tourism

Arbesovo náměstí 70/4
150 00 Praha 5

Konstantní symbol

akvándejbo-avuolmS
Odběratel IČ 00000000 DIČ CZ00000000

Společnost

Ulice
123 45 MěstoBankovní spojení KB Praha

Číslo účtu 538011/0100
IBAN

SWIFT

Datum splatnosti 00.00.0000
Příjemce Forma úhrady PP
Středisko Datum vystavení faktury 00.00.0000

Datum uskutečnění zd. plnění 00.00.0000
Specifikace Množství MJ Cena/MJ Cena bez DPH Sazba DPH Cena s DPH

bez DPH celkem DPH % celkem celkem
1

info 1 -1,00 -1,00 -1,00

info 1 1,00 1,00 1,00

Daň je vypočtena ze základu daně.

Rekapitulace DPH Cena bez DPH DPH Cena celkem

Faktura celkem včetně DPH: CZK CZK
CZK
CZK

0,00
0,00
0,00

Přijaté zálohy:
Celková částka k úhradě: 

Vystavil:
Telefon:
E-mail: j.prijmeni@prague.eu
Dne: 00.00.0000 v Praze

  Fakturováno programem KOF firmy GORDIC
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05 Merkantilní tiskoviny
06 Objednávka

Objednávka musí být přehledným a graficky 
jednoduchým materiálem. Po vzoru hlavičkového 
papíru figuruje značka Prague City Tourism ve 100% 
velikosti v levé horní části formátu A4. Informace  
se do formuláře vpisují doplňkovým písmem Arial  
o velikosti 10 až 11 bodů v černé barvě.

Objednávka je součástí přiloženého CD. 
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Dodavatel

Společnost
Ulice / Město / 123 45
IČ: 12345678 / DIČ: CZ12345678

Objednávka

Bus, ipsaperorrum qui ut quae aliquiat. Vit estiossi aut et qui aut aut ut omnia cuptae nesti doluptae dolumquiae iur, 
consedia aut ventistorum, omnihitio esendisci consed es doloribus, totatem hillecero doluptatur.
Rio earibus pero beaque sapero beate offi citiae et invendae doluptatum eaquatus, ero occationse volupis ratium 
none sam ventota nos deliscia dollttterum dis es dolorepro bla ne ped quatur aces exces inim aturio

Odběratel

Pražská informační služba – Prague City Tourism
Arbesovo náměstí 70/4 / Praha 5 / 150 00 / CZ
IČ: 00064491 / DIČ: CZ00064491
Číslo účtu: 538011/0100

Kontakt: Jméno Příjmení
T: +420 123 456 789

Číslo objednávky: XX-00-000
Datum: 00. 00. 0000

Jméno Příjmení, funkceFakturu zašlete na adresu:
Ulice / Město / 123 45

Zboží zašlete na adresu:
Ulice / Město / 123 45

Dodací list přiložte k faktuře.

Objednávka

60
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05 Merkantilní tiskoviny
07 Smlouva

Smlouva vychází obdobně jako další merkantilní 
tiskoviny z layoutu hlavičkového papíru. V levé horní 
části figuruje značka Prague City Tourism ve 100% 
velikosti. Informace se do smlouvy vpisují doplňkovým 
písmem Arial o velikosti 10 až 11 bodů v černé barvě.

Smlouva je součástí přiloženého CD.
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Smluvní strany

Organizace:
Pražská informační služba – Prague City Tourism
Arbesovo náměstí 70/4 / Praha 5 / 150 00 / CZ

Zastoupená:
Jméno Příjmení

Dále jen zaměstnavatel

uzavírají tuto smlouvu estiossi aut et qui aut aut ut omnia cuptae nesti doluptae dolumquiae iur, consedia aut ventis-
torum, omnihitio esendisci consed es doloribus, totatem hillecero doluptatur. Rio earibus pero beaque sapero beate 
offi citiae et invendae doluptatum eaquatus, ero occationse volupis ratium none sam ventota nos deliscia dollorepe-
rum dis es dolorepro bla ne ped quatur aces exces inim aturio.

1. Nadpis
  Maecenas id condimentum sapien, et gravida lectus. In nisl magna, posuere et enim in, cursus fringilla nibh. 

Aenean orci lorem, tincidunt id odio nec, cursus lacinia lacus. Mauris luctus ante turpis, non laoreet felis varius 
et. Maecenas tincidunt fringilla eros rhoncus bibendum. Etiam sit amet malesuada mauris. Morbi rhoncus, 
enim non facilisis rutrum, magna tortor euismod velit, at imperdiet orci ipsum quis quam. Vivamus turpis sapien, 
varius luctus ipsum et, molestie condimentum orci. Suspendisse iaculis justo non nibh placerat, at suscipit elit 
tincidunt.

2. Nadpis
  1.  Maecenas id condimentum sapien, et gravida lectus. In nisl magna, posuere et enim in, cursus fringilla nibh. 

Aenean orci lorem, tincidunt id odio nec, cursus lacinia lacus. Mauris luctus ante turpis, non laoreet felis 
varius et. 

 2.  Maecenas tincidunt fringilla eros rhoncus bibendum. Etiam sit amet malesuada mauris. Morbi rhoncus, enim 
non facilisis rutrum, magna tortor euismod velit, at imperdiet orci ipsum quis quam. Vivamus turpis sapien, 
varius luctus ipsum et, molestie condimentum orci. Suspendisse iaculis justo non nibh placerat, at suscipit 
elit tincidunt.

3. Nadpis
  Maecenas id condimentum sapien, et gravida lectus. In nisl magna, posuere et enim in, cursus fringilla nibh. 

Aenean orci lorem, tincidunt id odio nec, cursus lacinia lacus. Mauris luctus ante turpis, non laoreet felis varius 
et. Maecenas tincidunt fringilla eros rhoncus bibendum. Etiam sit amet malesuada mauris. Morbi rhoncus, 
enim non facilisis rutrum, magna tortor euismod velit, at imperdiet orci ipsum quis quam. Vivamus turpis sapien, 
varius luctus ipsum et, molestie condimentum orci. Suspendisse iaculis justo non nibh placerat, at suscipit elit 
tincidunt.

a pan/paní:
Jméno Příjmení

Trvalé bydliště:
Ulice / Město / 123 45 / Stát

Místo narození:
Město / Stát

Datum narození:
00. 00. 0000

Dále jen zaměstnanec

Pracovní smlouva

120
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Pražská informační služba – Prague City Tourism
Arbesovo náměstí 70/4 / Praha 5 / 150 00 / CZ
T: +420 123 456 789 / F: +420 123 456 789
E: jmeno.prijmeni@prague.eu
www.prague.eu

Titul Jméno Příjmení 
funkce / Function

05 Merkantilní tiskoviny
08 Vizitka

Vizitka je tištěným materiálem, který utváří jeden 
z prvních dojmů o organizaci a její činnosti. Přední 
strana vizitky je věnována organizaci PIS – PCT 
– značce v 60% velikosti v levém horním rohu 
a kontaktním údajům ve firemní barevnosti a písmu. 
Zadní strana vizitky je určena pro marketingovou 
propagaci turistické destinace Praha. 

Vizitky se tisknou na ofsetové tiskárně v euroformátu 
85 x 55 mm na papír o plošné hmotnosti 350 g/m2.

Vizitka je součástí přiloženého CD.
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Jméno Příjmení 
funkce / Function

05 Merkantilní tiskoviny
09 Jmenovka, průkaz zaměstnance

U jmenovky a průkazu zaměstnance platí obdobná 
pravidla jako u dalších merkantilních tiskovin. Značka 
Prague City Tourism se umisťuje do levé horní části 
formátu, texty se zarovnávají na její optický střed. 
Texty v různých řezech základního firemního písma 
mění svou barevnost podle významu sdělení. Důležité 
informace nesou červenou firemní barvu, doplňkové 
informace pak barvu oranžovou.
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Průkaz zaměstnance

Číslo: 12345

Jméno Příjmení
Datum narození: 00. 00. 000

Držitel tohoto průkazu je oprávněn:
– ke vstupu do vyhrazených prostor PIS – PCT
– provádět veškeré činnosti související se šetřením mimořádných událostí

Vlastníkem karty je Pražská informační služba – Prague City Tourism, 
Arbesovo náměstí 70/4 / Praha 5 / 150 00 / CZ. 
Zneužití karty je trestné. V případě nálezu vraťte kartu na adresu vlastníka.
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Pražská informační služba – Prague City Tourism
Arbesovo náměstí 70/4 / Praha 5 / 150 00 / CZ
www.prague.eu

S pozdravem
With compliments

05 Merkantilní tiskoviny
10 Komplimentka 

Komplimentka slouží k vyjádření díků partnerům. 
Doplňuje se vlastnoručním podpisem a krátkým vzkazem. 

Přední strana obsahuje české a anglické znění 
komplimentky, které je zarovnané na optický střed 
značky, figurující v levé horní části formátu. Zadní část 
komplimentky je určena pro marketingovou prezentaci 
turistické destinace Praha.

Komplimentku je doporučeno tisknout ofsetovým 
tiskem na papír (hlazená matná křída) o minimální 
plošné hmotnosti 300 g/m2 a následně přelakovat. 
Formát odpovívá DL, tedy 210 x 100 mm.

Komplimentka je součástí přiloženého CD.
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05 Merkantilní tiskoviny
11 Obálky 

Na poštovní obálky všech formátů (DL, C4, C5) se 
značka Prague City Tourism umisťuje do levé horní 
části formátu a kontaktní údaje do levé spodní části. 
Text se zarovnává na optický střed značky a sází 
v základní firemní barevnosti a firemním písmu.

Obálka je součástí přiloženého CD.

Pražská informační služba – Prague City Tourism
Arbesovo náměstí 70/4 / Praha 5 / 150 00 / CZ
www.prague.eu
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05 Merkantilní tiskoviny
12 Razítka

Text se v případě razítek zarovnává na levý praporek, 
název organizace a číslo razítka je tučně, kontaktní 
údaje v základním firemním písmu v řezu regular.

Do středu kulatého razítka se umisťuje značka  
Prague City Tourism v jednobarevné pozitivní verzi. 
Název organizace a číslo razítka se aplikuje  
po obvodu razítka.

Razítka jsou součástí přiloženého CD.
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06 Firemní tištěné materiály
01 Blok A4, A5

Poznámkové bloky jsou vhodným dárkem i praktickým 
předmětem ke každodennímu používání. Značka 
Prague City Tourism se umisťuje do levé horní části 
poznámkových bloků různých formátů (A4, A5, A6). 
Kontaktní údaje v základním firemním písmu se aplikují 
do levé spodní části formátu a zarovnávají se  
na optický střed značky.

Poznámkový blok je součástí přiloženého CD. 

Pražská informační služba – Prague City Tourism
Arbesovo náměstí 70/4 / Praha 5 / 150 00 / CZ
www.prague.eu

Pražská informační služba – Prague City Tourism
Arbesovo náměstí 70/4 / Praha 5 / 150 00 / CZ
www.prague.eu
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06 Firemní tištěné materiály
02 Prezentační desky

Prezentační desky slouží ke vkládání dokumentů 
formátu A4 a menších. Na přední části figuruje 
značka Prague City Tourism, aplikace vizuálního stylu 
a webová adresa organizace. Zadní strana je určena 
pro konktatní údaje, které se zarovnávají na optický 
středy značky.

Prezentační desky se tisknou na ofsetové tiskárně 
na bílou matnou křídu o plošné hmotnosti 350 g/m2. 
Chlopeň je tvořena zámkem bez lepení a obsahuje 
výsek na vizitku o velikosti 85 x 55 mm. Desky je 
vhodné opatřit matnou laminací.

Prezentační desky a rozkres výsekové raznice jsou 
součástí přiloženého CD. 

Arbesovo náměstí 70/4
Praha 5 / 150 00 / CZ
www.prague.eu

www.prague.eu
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06 Firemní tištěné materiály
03 Princip tvorby inzerce

Tištěná i online inzerce kombinuje prvky vizuálního 
stylu a rozmisťuje je podle množství textu a obsahu 
sdělení. Větvící se šipky, které tvoří základ vizuálního 
stylu, vycházejí z okraje formátu. Jejich směr, konkrétní 
tvar a velikost se odvíjí od formátu a volného místa. 
Textové informace se sází v různých základních 
firemních barvách organizace a různých řezech 
základního firemního písma Hurme Geometric Sans. 
Pokud to rozsah textu a velikost formátu umožňuje,  
je vhodné do inzerátů umisťovat fotografie. 

Nadpis inzerátu
Nulla facilisis, libero a congue tristique, nibh orci molestie augue, a pharetra risus magna 
vel mauris. Suspendisse potenti. Pellentesque ut hendrerit leo. Duis sed malesuada turpis, 
eu rutrum lectus. Cras tellus quam, malesuada vitae porttitor in, eleifend id orci. Phasellus 
auctor neque in mattis rutrum. Praesent sed nulla sem. Nunc ac dui rutrum, faucibus lectus 
at, adipiscing quam.

Podnadpis inzerátu

první bod  Vestibulum sodales cursus dolor ut vehicula. Pellentesque placerat imperdiet tellus 
nec tincidunt. Cras aliquet metus diam, at pretium metus ornare a. Quisque interdum 
tristique sem in aliquam. Aenean eget lectus convallis, posuere quam cursus, 
dapibus lacus.

druhý bod Nam et consectetur velit. Suspendisse dapibus mattis risus ac venenatis.
třetí bod Proin mattis turpis vitae enim molestie lobortis.
čtvrtý bod Etiam dictum, elit in condimentum fermentum, sem lacus tincidunt nisi, at lacinia 

ante eros at mauris. Phasellus imperdiet non orci at malesuada. Morbi purus libero, 
consectetur nec interdum at, lacinia at tortor.

pátý bod  Cras aliquet metus diam, at pretium metus ornare a. Quisque interdum tristique sem 
in aliquam. 

šestý bod Aenean eget lectus convallis, posuere quam cursus, dapibus lacus.
sedmý bod Phasellus imperdiet non orci at malesuada. 
osmý bod Proin mattis turpis vitae enim molestie lobortis. 
devátý bod Vestibulum sodales cursus dolor ut vehicula. Pellentesque placerat imperdiet tellus 

nec tincidunt. Cras aliquet metus diam, at pretium metus ornare a.  
desátý bod Quisque interdum tristique sem in aliquam. 
jedenáctý bod Proin mattis turpis vitae enim molestie lobortis.
dvanáctý bod Vestibulum sodales cursus dolor ut vehicula. Pellentesque placerat imperdiet tellus 

nec tincidunt. Cras aliquet metus diam, at pretium metus ornare a. Quisque interdum 
tristique sem in aliquam. 

www.prague.eu

Nadpis inzerátu

Nulla facilisis, libero a congue tristique, nibh orci molestie augue, a 
pharetra risus magna vel mauris. Suspendisse potenti. Pellentesque ut 
hendrerit leo. Duis sed malesuada turpis, eu rutrum lectus. Cras tellus 
quam, malesuada vitae porttitor in, eleifend id orci. Phasellus auctor 
neque in mattis rutrum. Praesent sed nulla sem. 

Nunc ac dui rutrum, faucibus lectus at, adipiscing quam. Aenean id 
sapien arcu. Nulla facilisi. Sed molestie eu sapien vitae sagittis. Donec 
adipiscing turpis dapibus sodales ullamcorper.

Prostor pro fotografi i

www.prague.eu

www.prague.eu

– quisque odio neque, convallis quis pellentesque eu
– liquam erat volutpat. Sed feugiat, lectus a gravida placerat
– cras sed dapibus sapien
– etiam viverra elementum diam, at facilisis ipsum luctus at
– morbi vel velit nec neque laoreet imperdiet. 

Proin at suscipit augue. Phasellus commodo suscipit pharetra. 
Fermentum congue ipsum, in vehicula purus hendrerit nec. Morbi 
tempus felis ac sagittis feugiat. Aenean nec volutpat leo. Phasellus 
mattis quam et turpis porta tristique. Nullam vel sapien non tellus 
feugiat ornare et non ipsum. 

Dlouhý nadpis inzerátu
přesahující na dva řádky

Dlouhý nadpis inzerátu 
na dva řádky
Lorem ipsum dolor sit amet
Mauris tincidunt nisl at pellentesque dapibus. Cras convallis arcu ac 
eros fermentum mattis. Etiam sagittis vehicula pharetra. In felis orci, 
gravida convallis dolor in, mollis viverra odio. Curabitur diam massa, 
condimentum ac fringilla quis, vehicula posuere elit. Nullam tortor felis, 
eleifend mollis odio eu, eleifend rhoncus odio. 

Cras vel magna placerat, sagittis eros sit amet, egestas sem. Nullam 
euismod consectetur accumsan. Donec lobortis fermentum diam, 
vitae commodo urna ultricies at. 

Cras convallis arcu ac eros fermentum mattis
– cras vel magna placerat, sagittis eros sit amet egestas sem
– nullam euismod consectetur accumsan
–  donec lobortis fermentum diam, vitae commodo urna ultricies at 
duis malesuada hendrerit diam et eleifend

Donec lobortis fermentum diam, vitae commodo urna ultricies at. Duis 
malesuada hendrerit diam et eleifend. Cras in congue tellus. 

www.prague.eu
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06 Firemní tištěné materiály
04 Princip tvorby letáků a brožur

Vizuální podoba letáků a brožur vychází ze stejných 
principů jako inzerce – aplikuje plnobarevnou značku, 
vizuální styl podle možností formátů a barevně 
i velikostí textu zvýrazňuje webové stránky organizace. 
Texty na letácích a brožurách jsou sázeny základním 
firemním písmem Hurme Geometric Sans a zarovnány 
na levý praporek. Pro odlišení nadpisů a podnadpisů 
je vhodné používat základní firemní barvy.

Dlouhý nadpis 
letáku na tři 
řádky

Prostor pro fotografii

Nadpis letáku
Phasellus semper sit amet augue nec pulvinar. Sed 
eleifend at tortor ac molestie. Cras convallis ante 
placerat pretium bibendum. Phasellus volutpat 
libero at leo consequat posuere. 

Podnadpis
Nulla facilisis, libero a congue tristique, nibh orci 
molestie augue, a pharetra risus magna vel mauris. 
Suspendisse potenti. Pellentesque ut hendrerit leo. Duis 
sed malesuada turpis, eu rutrum lectus. Cras tellus quam, 
malesuada vitae porttitor in, eleifend id orci. Phasellus 
auctor neque in mattis rutrum. Praesent sed nulla sem. 

Podnadpis
Morbi laoreet accumsan mollis. Aliquam hendrerit nunc 
eu varius feugiat. Phasellus semper sit amet augue nec 
pulvinar. Sed eleifend at tortor ac molestie. Cras convallis 
ante placerat pretium bibendum.

Nunc ac dui rutrum, faucibus lectus at, adipiscing quam. 
Aenean id sapien arcu. Nulla facilisi. Sed molestie eu 
sapien vitae sagittis. 

Maecenas gravida bibendum urna at dignissim. Ut 
non nisi eu ante sodales volutpat quis sit amet turpis. 
Ut faucibus sodales iaculis. Ut hendrerit tempor velit 
eget feugiat. Morbi non lorem auctor, iaculis ante ac, 
sollicitudin justo. Mauris vel dolor viverra, tincidunt metus 
id, varius risus. 

Pellentesque ut hendrerit leo. Duis sed malesuada turpis, 
eu rutrum lectus. Cras tellus quam, malesuada vitae 
porttitor in, eleifend id orci. Phasellus auctor neque in 
mattis rutrum. Praesent sed nulla sem. 

Podnadpis
Aliquam hendrerit nunc eu varius feugiat. Phasellus 
semper sit amet augue nec pulvinar. Sed eleifend at 
tortor ac molestie. Cras convallis ante placerat pretium 
bibendum. Phasellus volutpat libero at leo consequat 
posuere. Aliquam blandit lacus nibh. Sed vel lacus ac 
ligula suscipit congue. 

www.prague.eu

Prostor pro fotografi i
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06 Firemní tištěné materiály
05 Vstupenky

Vstupenky vycházejí z jednoduchého principu, využívají 
základní i doplňkovou firemní barevnost k odlišení typů 
vstupenek. Podle výše ceny vstupenky se mění barva 
textu na vstupence a na kontrolním ústřižku.

Doplňkové texty a kontaktní údaje zůstávají v neutrální 
černé barvě. Na veškeré texty se používá základní 
firemní písmo Hurme Geometric Sans. 

Vstupenky jsou součástí přiloženého CD. 

Pražská informační služba
Arbesovo náměstí 70/4, 150 00 Praha 5

IČO: 00064491, DIČ: CZ00064491
Plnění je podle §61 zákona č. 235/2004 Sb. osvobozeno od DPH.
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Pražská informační služba
Arbesovo náměstí 70/4, 150 00 Praha 5

Vstupenka 70 CZK # 8888888

Pražská informační služba
Arbesovo náměstí 70/4, 150 00 Praha 5

Vstupenka 140 CZK # 8888888

Pražská informační služba
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Pražská informační služba
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Pražská informační služba
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Pražská informační služba
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Pražská informační služba
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06 Firemní tištěné materiály
06 Karty

Karty vydávané organizací PIS – PCT mají bílou 
podkladovou plochu. Na ni se aplikuje plnobarevná 
značka a texty v základním firemním písmu Hurme 
Geometric Sans a základních firemních barvách.  
Podle rozsahu textu se dále aplikuje vizuální styl  
a případně také fotografie. 

Karta (5+1 pražských vycházek) je součástí  
přiloženého CD.

pražských 
vycházek

+

Karta +
Vycházky Pražské vlastivědy zakoupíte 
na eshopprague.eu nebo na turistických 
informačních centrech Pražské informační 
služby – Prague City Tourism.

Vždy 23. dne v měsíci zveřejňujeme nový 
program na našem webu.

Vždy 25. dne v měsíci zahajujeme 
předprodej vstupenek na následující měsíc

Pražská informační služba – Prague City 
Tourism Vám nabízí tyto výhody: za 5 akcí 
Pražské vlastivědy získáte 1 akci zdarma 
jako bonus a volný vstup do podzemí 
Staroměstské radnice za symbolickou 1 Kč. 
Při zakoupení každé akce Pražské vlastivědy 
obdržíte jednu nálepku s logem organizace. 
Program akcí Pražské vlastivědy naleznete 
na www.prazskevychazky.cz

Program si můžete také vyžádat na 
vlastiveda@prague.eu

Na shledanou při další akci 
Pražské informační služby – 
Prague City Tourism!

místo pro
. akci

Pražské 
vlastivědy

místo pro
2. akci

Pražské 
vlastivědy

místo pro
4. akci

Pražské 
vlastivědy

místo pro
3. akci

Pražské 
vlastivědy

místo pro
5. akci

Pražské 
vlastivědy

vycházka
zdarma

Podzemí Staroměstské radnice za 1 Kč

pražských 
vycházek

+

Karta +
Vycházky Pražské vlastivědy zakoupíte 
na eshopprague.eu nebo na turistických 
informačních centrech Pražské informační 
služby – Prague City Tourism.

Vždy 23. dne v měsíci zveřejňujeme nový 
program na našem webu.

Vždy 25. dne v měsíci zahajujeme 
předprodej vstupenek na následující měsíc

Pražská informační služba – Prague City 
Tourism Vám nabízí tyto výhody: za 5 akcí 
Pražské vlastivědy získáte 1 akci zdarma 
jako bonus a volný vstup do podzemí 
Staroměstské radnice za symbolickou 1 Kč. 
Při zakoupení každé akce Pražské vlastivědy 
obdržíte jednu nálepku s logem organizace. 
Program akcí Pražské vlastivědy naleznete 
na www.prazskevychazky.cz

Program si můžete také vyžádat na 
vlastiveda@prague.eu

Na shledanou při další akci 
Pražské informační služby – 
Prague City Tourism!

místo pro
. akci

Pražské 
vlastivědy

místo pro
2. akci

Pražské 
vlastivědy

místo pro
4. akci

Pražské 
vlastivědy

místo pro
3. akci

Pražské 
vlastivědy

místo pro
5. akci

Pražské 
vlastivědy

vycházka
zdarma

Podzemí Staroměstské radnice za 1 Kč
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06 Firemní tištěné materiály
07 Potisk CD

Potisk na CD pracuje s bílým pozadím. Na něj se 
v základním firemním písmu a barvách vpisují textové 
informace. Důležité informace jako je název CD, 
popřípadě název organizace, se zvýrazňují tučným 
řezem písma. Značka Prague City Tourism může měnit 
své umístění podle potřeby, vždy se zarovnává nalevo 
s textem.

Potisk na CD je součástí přiloženého CD. 

Pražská informační služba – Prague City Tourism
Arbesovo náměstí 70/4 / Praha 5 / 150 00 / CZ
www.prague.eu

NÁZEV DISKU, 00. 00. 0000

Nulla tristique tortor et gravida 
consectetur sem risus euismod dui 
sed eleifend lectus nunc vel

Pražská informační služba – 
Prague City Tourism

Dlouhý název disku přesahující
na dva řádky

Datum: 00. 00. 0000

2424 00
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07 Multimediální aplikace
01 E-mailový podpis

Emailová zpráva bývá stejně jako vizitka mnohdy 
prvním kontaktem se společností. Jméno, funkce 
a kontaktní adresa jsou na konci emailu zarovnány 
na levý praporek se značkou Prague City Tourism. 
Používá se doplňkové firemní písmo Arial. 
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07 Multimediální aplikace
02 PowerPoint

Prezentace zpracovaná v programu PowerPoint 
využívá pro sdílení informací zejména heslovité 
informace, tabulky, grafy, případně fotografie. 
Podkladová barva celé prezentace je bílá. Titulní, 
předělový a závěrečný slide obsahuje značku Prague 
City Tourism a vizuální styl. Ostatní slidy jsou jednodušší 
a přehlednější. V PowerPoint prezentaci je doporučeno 
pracovat se základními firemními barvami. 

PowerPoint prezentace je součástí přiloženého CD. 

Název PowerPoint 
prezentace na dva řádky,
případně tři řádky

11. 10. 2013

Název PowerPoint prezentace

11. 10. 2013

Děkujeme za pozornost

11. 10. 2013Název PowerPoint prezentace 02

Název strany prezentace

— Ehicius voluptatiam haruptaquae 

— Volorat ibusdae gia dolut es aspedis am ipid 

— Nnum ipsam, conseque doluptatur 
 — Gent reictius maio Oditatiam
 — Plitatempor raeptatusa veratur none pro qui officiur

— Resequi demolorrupta ditiate nate re sed et occus sam

11. 10. 2013Název PowerPoint prezentace 100

Název strany prezentace

prostor pro umístění obrázku, grafu, tabulky

11. 10. 2013Název PowerPoint prezentace 15

Název strany prezentace
na dva řádky

Cearibus delitam utat porem ium dolut plitatempor raeptiusa 
veratur. None pro qui officiu occus qui voles quo et unt. Ique nonem 
qui volums 
aute vitia iliae. Gent reictius maio, quid estint magnis perum fugia. 
Nem utaspel inctature explibu sciam, samquis dolorest doluptio 
hueym 
num earchil illitatur, consequ iberum evel molora coneque parunday 
simeniscitas enihilique quis modipiduci as venis acculla.

— Ehicius voluptatiam haruptaquae ventem reium 
— Volorat ibusdae. Ugia dolut es aspedis am ipid minumquae 
— Nnum ipsam, conseque doluptatur Qui idesti cuscide 
— Resequi demolorrupta ditiate nate re sed et occus sam
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07 Multimediální aplikace
03 Facebook

Do prostoru pro profilovou fotografii na Facebooku 
se na bílou podkladovou plochu aplikuje značka 
v základní firemní barevnosti. Značka se zarovnává 
na střed okna. Prostor pro cover photo je věnován 
prezentaci turistické destinace Praha.

Prostor pro fotografii

150 px

180 px
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07 Multimediální aplikace
04 Aplikace do mobilního telefonu

Aplikace do mobilního telefonu pracuje se značkou, 
základní barevností a základním firemním písmem. 
Usiluje o co nejpřehlednější formu a co nejintuitivnější 
komunikaci s uživatelem. Neobsahuje žádné 
nadbytečné vizuální prvky.

Prostor pro fotografii
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08 Prostorové aplikace
01 Naváděcí systém

Naváděcí systém pracuje se značkou Prague City 
Tourism na bílé podkladové ploše. Na její šířku a výšku 
se umištuje směrová šipka. Pokud to formát cedule 
umožňuje, doplňuje směrovou šipku ještě přesný údaj 
o vzdálenosti k sídlu organizace. Informace udávající 
vzdálenost se zarovnává na konec šipky.Pražská informační služba – 

Prague City Tourism

Arbesovo náměstí 70/4

200 m

50 m
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08 Prostorové aplikace
02 Značka na budově

Při označování budovy organizace Pražská informační 
služba – Prague City Tourism se pracuje se značkou 
v základním barevném provedení a webovou adresou 
organizace v základní firemní červené barvě.
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08 Prostorové aplikace
03 Výstrč

Výstrč, která se umisťuje na budovu sídla organizace 
Pražská informační služba – Prague City Tourism, 
má obdélníkový tvar. Značka v základním barevném 
provedení figuruje na obou stranách výstrče. 
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08 Prostorové aplikace
04 Označování provozoven

Pro označování provozoven, zejména turistických 
informačních center, se informace vpisují do formátu 
A4, aby bylo možné je často obměňovat. Vychází se 
z umístění prvků na hlavičkovém papíru organizace 
– značka ve 100% velikosti v levé horní části formátu 
a text v základní firemní barvě zarovaný na optický 
střed značky. Nadpisy v textu jsou kvůli přehlednosti 
zvýrazněny tučným řezem základního firemního písma 
Hurme Geometric Sans. 

Doporučujeme umisťovat do prostoru mimo vstupní 
dveře do výšky očí.

Pražská informační služba – Prague City Tourism 

Příspěvková organizace
Cestovní agentura

Se sídlem Arbesovo náměstí 70/4
150 00 Praha 5

IČ: 00064491

Provozovna:
Název provozovny
Název ulice 123 / 123 45 Město
Telefon: +420 123 456 789 / Fax: +420 123 456 789
E-mail: jmeno.prijmeni@prague.eu

Provozní doba:
Po–Ne
8.00–20.00

Odpovědná osoba:
Jméno Příjmení

www.prague.eu

Pražská informační služba – Prague City Tourism 

Příspěvková organizace
Cestovní agentura

Se sídlem Arbesovo náměstí 70/4
150 00 Praha 5

IČ: 00064491

Provozovna:
Název provozovny
Název ulice 123 / 123 45 Město
Telefon: +420 123 456 789 / Fax: +420 123 456 789
E-mail: jmeno.prijmeni@prague.eu

Provozní doba:
Po–Ne
8.00–20.00

Odpovědná osoba:
Jméno Příjmení

www.prague.eu
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08 Prostorové aplikace
05 Vlajky

Vlajky se značkou Prague City Tourism, vizuálním 
stylem a webovou adresou organizace se umisťují  
na budovu sídla organizace. Vlajky se aplikují 
symetricky nad vchod do budovy. Mají shodné 
rozmístění prvků, liší se rozmístěním barev. 

Vlajky jsou součástí přiloženého CD.
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08 Prostorové aplikace
06 Vnitřní orientační systém

Pro snadnou orientaci je ve vstupním prostoru budovy 
a na každém patře umístěna cedule orientačního 
systému. Hlavní vstupní cedule barevně odlišuje 
jednotlivá patra. Primárně se využívají základní firemní 
barvy, následně barvy doplňkové. Barva určená pro 
konkrétní patro se pak objevuje na všech cedulích 
v daném patře, včetně úředních hodin a jmenovek.  
Text se sází základním firemním písmem Hurme 
Geometric Sans. 

4. PATRO

3. PATRO

2. PATRO

PŘÍZEMÍ

1. PATRO

ODDĚLENÍ STATISTIK A ANALÝZ

SEKTOR PUBLIC RELATIONS

ODDĚLENÍ IT

ŘEDITELKA ORGANIZACE

SEKRETARIÁT

EKONOMICKÝ SEKTOR

SEKTOR MARKETINGU

ODBORNÝ SEKTOR

KNIHOVNA

ODDĚLENÍ IT

SEKTOR EDICE A WEBU

RECEPCE

PŘEDNÁŠKOVÉ SÁLY

ODBORNÝ SEKTOR

EKONOMICKÝ SEKTOR

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

202

101

401

301

302

303

304

201

203

204

205

002

003001

004

102

PŘÍZEMÍ

RECEPCE

EKONOMICKÝ SEKTOR

PŘEDNÁŠKOVÉ SÁLY

001

002

004

PŘÍZEMÍ

ODBORNÝ SEKTOR

Pražská univerzita pro každého

Doškolování průvodců

Vlastivědné vycházky

ODDĚLENÍ STATISTIK
A ANALÝZ

202
 

  

Jméno Příjmení

T: +420 123 456 789
E: j.prijmeni@prague.cz

RECEPCE 001
 

  

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8 00—17 00
8 00—17 00
8 00—17 00
8 00—17 00
8 00—16 00

003
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08 Prostorové aplikace
07 Piktogramy

Pro usnadnění orientace v budově zahrnuje orientační 
systém stylizované piktogramy. Jejich barevnost se 
odvíjí od barvy podkladové plochy tak, aby byla 
dostatečně kontrastní. Ideálně by se mělo pracovat 
s jednou ze základních firemních barev. Navržený 
základní systém piktogramů je otevřený a lze ho podle 
potřeby rozšířit. 

Piktogramy jsou součástí přiloženého CD.
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08 Prostorové aplikace
08 Reklamní předměty

Mezi dárkové předměty organizace Pražská 
informační služba – Prague City Tourism patří různé 
předměty. Na této stránce jsou vyobrazeny některé 
z nich a princip jejich označování.

Při označování reklamních předmětů se pracuje 
se značkou v základní firmení barevnosti, nebo se 
značkou v negativní variantě umístěné na podkladové 
ploše v základní firemní barevnosti. Podle typu 
a formátu dárkového předmětu se dále umisťuje 
webová stránka organizace, vizuální styl a/nebo 
fotografie.

www.prague.eu
www.prague.eu

www.prague.eu
www.prague.eu

www.prague.eu

w.prague.euwww.prague.eu
www.prague.eu

www.prague.eu
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08 Prostorové aplikace
09 Oděvy

Oděvy organizace Pražská informační služba – 
Prague City Tourism vycházejí z pravidel vizuálního 
stylu. V případě bílé podkladové plochy se na oděvy 
aplikuje značka a prvky vizuálního stylu v základní 
barevné verzi. Pokud je využita podkladová plocha 
v jedné ze základních firemních barev, pak se na ni 
umisťuje logo v negativní bílé verzi.

www.prague.eu

www.prague.eu
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09 Vozový park
01 Označování osobních automobilů

Osobní automobily organizace mohou být bílé, černé 
nebo v základní firemní barevnosti. Značka Prague 
City Tourism se aplikuje na dveře řidiče. Na kufru pak 
figuruje značka a webové stránky organizace. Jsou 
symetricky zarovnány na osu automobilu. 

www.prague.eu

www.prague.eu
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09 Vozový park
02 Označování užitkových automobilů

Užitkové automobily slouží primárně k marketingové 
prezentaci turistické destinace Praha, patří jí tudíž 
většina povrchu automobilu. Značka Prage City 
Tourism se objevuje uprostřed kapoty automobilu  
a na vertikální ose kufru.




