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Naše cíle...

O značce
Spojili jsme logo a claim do jednoho vizuál-
ního celku a zjednodušili tím jeho používání. 
Dvojtečka za slovem Praha znamená, že je 
nepřeberné množství emocí, které v ní můžete 
zažít a budou po dvojtečce textově následo-
vat: např. joy, bliss, love atd. Záleží jen na vás, 
jaké emoce v Praze prožijete. Praha patří mezi 
nejoblíbenější turistické destinace. Má pověst 
krásného města plného historických památek. 
Občas je však vnímána spíše jako skanzen, 
neměnný soubor budov, který stačí vidět jednou 
za život. Praha toho ale nabízí mnohem více! Je 
to místo, kde se snoubí starý design s novým, 
místo útulných kaváren, kde zažijete genia loci, 
koncertních sálů, kde prožijete koncert v místě, 
kde žil autor hudby.

Čeho chceme dosáhnout
Chceme přesvědčit návštěvníky, aby se do 
Prahy pravidelně vraceli. Emotivních zážitků je 
tu nekonečné množství. Praha je místo, kde se 
toho tolik dá prožít: 

 
— romantický víkend pro nás dva 
— výlet za uměním či hudbou 
— bohémské kouzlo kaváren a hospůdek 
— víkend se skvělým jídlem a pitím 
— pohoda na řece či v parku i s dětmi 
— oslava výročí či narozenin

Koho oslovujeme
I když se obecně ví, že Praha je krásná, lidé z celé 
řady zemí a teritorií světa netuší, jaké emocio-
nální zážitky zde mohou prožít. Chceme co nej-
širší škále lidí ukázat, že jedna návštěva Prahy 
nestačí, protože každá další jim přinese nové 
a nové emoce. Komunikace musí být obecně 
přijatelná, na žádnou demografickou skupinu se 
nezaměřuje ani se vůči žádné nevymezuje. 

Esence značky
Praha je nabitá emocemi, je s nimi přímo  
spojená. Praha a emoce patří k sobě.

Tonalita
Necháváme místo pro fantazii. Praha srostlá 
s emocemi a dvojtečkou znázorňuje, že emotivní 
zážitek bude následovat.

Prezentovat Prahu nejrůznějším cílovým 
skupinám (včetně bonitní klientely) jako atraktivní 
destinaci, která při každé návštěvě nabídne 
jedinečný zážitek. To docíleme zdůrazněním 
emocionálních prožitků. Zatímco krása pražské 
architektury je stále stejná, emoce mohou být při 
každé další návštěvě Prahy nové a opět jiné.  
A Praha nabízí tolik možností, jak emoce prožít!



Vizuální identita Prague:emotion 
 je unikátní designový systém 
složený z různorodých prvků, 
které až společnou souhrou 
vytvářejí osobitý vizuální styl. 

Insight
Uživatelé na internetu vyhledávají už konkrétní 
příležitosti, proč by rádi vycestovali – oslava 
výročí, romantický čas pro sebe, koncerty,
výstavy, muzea, festivaly. V tomto momentě je 
musíme získat na svou stranu.

Idea
V Praze můžete prožít své emoce naplno! Proto 
ukazujeme „life moments“, chvíle plné emocí, 
na které se nezapomíná. V Praze prožijete 
romantiku naplno. Můžete si dovolit mít čas jen 
pro sebe. Můžete si jít do kavárny, do skvělé 
restaurace, do opery, na výstavu, nebo oslavit 
vaše jubileum. Můžete bydlet v luxusním hotelu, 

nakoupit spoustu dárků. V Praze se dotknete 
genia loci — po stopách Kafky, Karla IV., 
Dvořáka... Dojme vás její krásná architektura, 
dotknete se atmosféry prvorepublikových 
kaváren, budete mít husí kůži na koncertě ve 
Smetanově síni, budete se smát při projížďce 
historickým autem, můžete si sednout na 
nábřeží a opět se zamilovat, uronit slzu dojetí 
v opeře... Tolik emocí nabízí Praha! 

Praha
Je oblíbenou turistickou destinací v Evropě, 
ročně ji navštíví přes sedm milionů českých 
i zahraničních turistů. Stále má ale nevyužitý 

potenciál. Díky svým osobitým vlastnostem, 
které ji odlišují od dalších měst, může oslovit 
jakéhokoliv cestovatele a nabídnout mu 
nezapomenutelný zážitek. Tento potenciál 
návštěvníka je třeba rozvinout, ukázat cizincům 
i tuzemským turistům přednosti města, získat 
je atmosférou a přesvědčit k návštěvě. Praha 
je v něčem velmi speciální. Pouhá její návštěva 
zanechá v každém něco, co jen těžko získáme 
v jiných místech světa: změť emocí, působivých 
momentů a silných prožitků. Svou strategickou 
polohou je v přímém kontaktu se státy západní 
i východní Evropy a tyto různorodé vlivy jí vtiskly 
jedinečný charakter.
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Základní prvky 
Přehled

Vizuální identita Prague:emotion je soubor 
pravidel a prvků, s jejichž pomocí komunikuje 
Prague City Tourism značku Prahy veřejnosti, 
ať už obyvatelům Prahy, jejím návštěvníkům/
turistům, nebo i svým vlastním zaměstnancům. 
Vizuální identita je páteří vizuálního stylu 
a pokrývá veškeré základní prvky jako je logotyp, 
barevná škála, zvolená písma a vzhled layoutů.

Logotyp a jeho použití Barevná škála a definice barev

Vybraná písma a jejich použití Konstrukce layoutu a základní šablony

Sans Display No.1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur ascing elit, sed do eiusmod 
tempor inci didunt ut labo. Amet sit forus dolores felt makzrash.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, felt gomers et magnus tempor et 
forvm seiti a dmur sed do eiusmod tempor inci didunt ut labore et dolore magna aliqua.

SHARP
Roboto

headline

headline

P Ř E H L E D

1.1
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Základní prvky
Koncept

Logotyp, základní verze Nepoužívejte žádnou z původních variant logotypu, a to ani v kombinaci s 
novým logotypem.

Slovo Prague jsme spojili se slovem Emotion do 
jednoho vizuálního celku. Logo Prague:emotion 
nahrazuje slovní spojení „Prague – pure 
emotion“. Citoslovce Wow, Ooh, Gosh, Olala, 
nahrazujeme emotivními sděleními ve formě 
headlinů: např. Prague:joy, Prague:bliss, 
Prague:love atd. 

Headliny jsou extenzí logotypu a tvoří s ním 
jeden významový celek — headline ilustruje 
fotografii a popisuje emoci, logotyp vše 
generalizuje a propojuje s ostatním.

Headline jako extenze logotypu

headline

1.2
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Logotyp 
Základní verze

Základní plnobarevná verze; a bližší informace v kapitolách 2.4 a 2.5

Jednobarevná polotónová verze

Základní jednobarevná (černá) verze

Jednobarevná negativní (bílá) verze

Slovo Prague jsme spojili se slovem Emotion do 
jednoho celku. Logo Prague:emotion nahrazuje 
slovní spojení Pure Emotion. Citoslovce Wow, 
Ooh, Gosh, Olala, nahrazujeme emotivními 
sděleními ve formě headlinů: např. Prague:joy, 
Prague:bliss, Prague:love atd.

V zájmu správného a konzistentního používání 
je povoleno používat pouze původní elektronická 
data. Logotyp nesmí být překreslován nebo 
nahrazován napodobeninami ať už ve smyslu 
tvarů písma, proporcí nebo barevnosti atd.

Pantone 
4525 C
—
CMYK 9/12/55/19 
RGB 204/187/119 
#CCBB77

Pantone 
7452 C
—
CMYK 60/52/0/0 
RGB 114/123/186
#727BBA

60% barvy

100% barvy

2.1



9P R A G U E : M A N U A L

Logotyp 
Jazykové verze

Anglická univerzální verze

Anglická verze se používá v drtivé většině 
případů a také pro jazyky, které nepoužívají 
latinku (kromě ruštiny).

Česká verze

Španělská verze

Německá verze

Italská verze

Francouzská verze

Ruská verze

Logotyp se primárně používá v anglické 
univerzální verzi. Nicméně pro některé 
opodstatněné druhy aplikací je možné pracovat 
i s jazykovými verzemi uvedenými zde. Není ale 
možné libovolně generovat další jazykové verze.

Ve formě elektronických dat jsou vytvořeny 
tyto jazykové verze:

1. angličtina
2. čeština
3. němčina
4. francouzština
5. španělština
6. italština
7. ruština
—
8. polština (Praga:emocja)
9. portugalština (Praga:emoção)
10. švédština (Prag:känslor)
11. norština (Praha:følelser)
12. ukrajinština (Прага:емоція)
13. dánština (Prag:følelser)
14. finština (Praha:tunne)
15. holandština (Praag:emotie)

2.2
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Logotyp 
Minimální velikost & ochranná zóna

Minimální velikost
Nejmenší možné použití logotypu v tiskových materiálech odpovídá 
vzdálenosti 3,5 mm mezi horní a dolní dotažnicí písmen v logotypu 
a 15 px v případě použití na obrazovce. Pro českou jazykovou verzi 
je směrodatná výška písmene „P“, která je 2,7 mm, resp. 12 px. Berte 
však také v potaz kvalitu danné tiskové technologie a charakter pozadí 
logotypu a, vyžaduje-li to situace, použijte logotyp větší.

Ochranná zóna
Minimální ochrannou zónu kolem logotypu ze všech stran 
definuje výška písmene „P“. Nicméně pro dosažení lepší 
viditelnosti a odstupu logotypu od okolních prvků, doporučuje se 
zachovat odstup alespoň 2x větší.

3,5 mm / 15 px

2,7 mm / 12 px

Minimální ochranná zóna

Doporučená ochranná zóna

Při práci s logotypem Prague:emotion, prosím, 
dbejte na jeho minimální velikost a ochrannou 
zónu. 

Minimální velikost logotypu byla nastavena 
tak, aby při ní nedocházelo k nežádoucímu 
zkreslení. Ve velikostech do minimální velikosti 
je logotyp stále čitelný a poskytuje dobrou 
míru rozpoznatelnosti. V případě použití méně 
kvalitních tiskových technologií (např. sítotisku), 
doporučuje se použít logotyp větší. 

Ochranná zóna slouží pro zachování dobré 
viditelnosti logotypu tak, že garantuje minimální 
odstup od sousedících grafických prvků v 
jeho bezprostředním okolí (např. texty, jiná 
loga či fotografie atd.). Pak není logotyp rušen 
prostředím a je dostatečně oddělený od jiných 
prvků.

2.3
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Při umisťování do obrázku nebo na barevné či 
vzorované pozadí je důležité zachovat mezi 
logem a pozadím dostatečný kontrast. Logo 
se nesmí používat na pozadích, které od něj 
odvádějí pozornost nebo s ním jsou v konfliktu.

V zájmu správného a konzistentního používání 
je povoleno používat pouze původní elektronické 
verze. Logotyp nesmí být překreslován nebo 
nahrazován jeho napodobeninami ať už ve 
smyslu tvarů písma, proporcí, barevnosti atd.

Logotyp 
Barevnost logotypu

Nesprávné použití barev v logotypu

a Nelze měnit barvu ve slově Prague. Není možné použít pouze jednu 
barvu pro celý logotyp (kromě jednobarevných technologií), používat málo 
kontrastních barev, prohazovat barevnost slov apod.

Správné použití barev v logotypu

Lze upravovat barvu ve slově Emotion podle barev v bezprostředním okolí 
layoutu (např. dle fotografie). Slovo Emotion lze také bez obav obarvovat 
korporátními barvami Prague City Tourism.

2.4
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Logotyp 
Povolené úpravy barev

Při umisťování do obrázku nebo na barevné či 
vzorované pozadí je důležité zachovat mezi 
logem a pozadím dostatečný kontrast. Logo se 
nesmí používat na pozadích, které s ním splývají. 
Pokud pracujeme na plnobarevném pozadí, logo 
Prague:emotion by mělo být použito primárně 
v základní barevné verzi. Pokud je pozadí tmavší, 
slovo „emotion“ je negativní bílé. 

a Dbejte na harmonii celku a dostatečný 
kontrast barev. Prvořadým cílem je barevně 
harmonizovat barevnost layoutu. Je vhodné 
použít charakteristické a převládající barvy ve 
fotografii.

2.5
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Při umisťování do obrázku nebo na barevné či 
vzorované pozadí je důležité zachovat mezi 
logem a pozadím dostatečný kontrast. Logo 
se nesmí používat na pozadích, které od něj 
odvádějí pozornost nebo s ním jsou v konfliktu.

V zájmu správného a konzistentního používání 
je povoleno používat pouze původní elektronické 
verze. Logotyp nesmí být překreslován nebo 
nahrazován jeho napodobeninami ať už ve 
smyslu tvarů písma, proporcí, barevnosti atd.

Jednobarevné bílé logo může být použito 
v případech, kdy zlatá/fialová barva loga splývá 
s pozadím nebo barevnost loga jakkoliv koliduje 
s barevností pozadí.

Správná použití logotypu na pozadí Nesprávná použití logotypu na pozadí

 Nejsou povoleny žádné modifikace či distorze logotypu, změny jeho 
barevnosti, dále stínování logotypu na pozadí a efekty, které „laciným“ 
způsobem zvyšují kontrast s pozadím. V takových případech je NUTNÉ hledat 
lepší výřez, jinou fotografii nebo ji přirozeným způsobem lokálně upravit.

Logotyp 
Příklady použití2.6
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Barevnost 
Primární škála

Barvy jsou důležitou součástí výsledného 
charaktru značky Prague:emotion, protože i díky 
nim lze tuto značku snadno a rychle rozpoznat. 
Při konzistentním používání tyto barvy tvoří 
vizuální pojítko mezi různými dokumenty a 
komunikací. Není proto dovoleno tyto barvy 
libovolně upravovat. 

Primární barevná škála se používá pro základní 
tvar logotypu:

1) Zlatá se používá zejména na slovo „Prague:“ 
v logotypu a na barvení ploch či elementů v 
sazbě. Tuto barvu přebíráme z dříve používané 
identity a navazujeme tak na ni.

2) Violeta je doplňková barva logotypu. Lze 
ji volně využívat v layoutech pro obarvování 
různých prvků. Nesmí se ale používat pro slovo 
„Prague:“.

Violeta

Pantone 
7452 C
—
CMYK 60/52/0/0 
RGB 114/123/186
#727BBA

Zlatá

Pantone 
4525 C
—
CMYK 9/12/55/19 
RGB 204/187/119 
#CCBB77

RAL 
4005
—

RAL 
1000
—

3.1
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Barevnost 
Sekundární škála

Tato sekundární barevná škála se používá 
zejména pro barvení grafických elementů 
v rámci sazby tiskových materiálů (např. DL 
brožury, průvodce, vycházky apod.) a v online 
prostoru. Lze ji využít také pro barvení slova 
„emotion“ v logotypu. 

Každá z barev inklinuje ke svému specifickému 
použití, např. odstíny zelené k přírodě, modré 
k vodě apod. Nicméně použití barev není 
dogmatické a lze je libovolně zaměňovat podle 
aktuální potřeby.

Kultura

CMYK 67/92/0/0 
RGB 115/59/150 
#733B96

Fashion

CMYK 20/100/0/0 
RGB 115/59/150 
#733B96

Architektura

CMYK 100/75/0/0 
RGB 0/84/165
#0054A5

Voda

CMYK 65/35/0/0 
RGB 90/144/203
#5A90CB

Info

CMYK 100/0/0/0 
RGB 0/173/238 
#00ADEE

Natura

CMYK 80/0/55/0 
RGB 0/179/148 
#00B394

Sport

CMYK 45/0/80/0 
RGB 149/202/100 
#95CA64

Energy

CMYK 25/0/100/0 
RGB 149/202/100 
#95CA64

Pop

CMYK 0/5/100/0 
RGB 149/202/100 
#95CA64

Daydream

CMYK 40/0/5/0 
RGB 162/217/240 
#A2D9F0

Neutral

CMYK 0/0/0/60 
RGB 139/141/142 
#8B8D8E

Karamel

CMYK 18/30/60/0 
RGB 139/141/142 
#8B8D8E

Zlatá Tmavá

CMYK 15/18/80/27 
RGB 168/151/65 
#A89741

Slunce

CMYK 0/7/80/12 
RGB 230/204/73 
#E6CC49

Oranž 

CMYK 0/60/65/0 
RGB 244/131/94 
#F4835E

Inspirace

CMYK 0/50/90/0 
RGB 244/131/94 
#F4835E

Gastro

CMYK 10/100/80/0 
RGB 217/31/61 
#D91F3D

Mapy

CMYK 75/100/60/10 
RGB 95/43/82 
#5F2B52

3.2
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Písmo 
Korporátní písma

Korporátní písmo je základní částí vizuálního 
stylu a napomáhá dosáhnout jedinečného 
a konzistentního vzhledu všech dokumentů 
Prague:emotion. Tato písma je nutné používat 
na všech tištěných materiálech v komunikaci 
a pokud je to možné, také na internetových 
stránkách v online komunikaci. 

Používání alternativních písem vede ke změně 
celkového dojmu a fragmentaci identity, proto je 
alternativní písmo určeno pouze pro situace, kdy 
není technicky dostupné primární písmo. 
Jazykové alternativy slouží pro sazbu v jazycích, 
které nepoužívají latinkovou sadu znaků (např. 
ruština, čínština, korejština apod.). 

p Více o používání písma v kapitole  
Styl odstavce 7.1

Roboto Bold 
Roboto Regular
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis viverra diam non justo. Proin in tellus sit amet 
nibh dignissim sagittis. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit

Roboto Italic
lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis viverra diam non justo. Proin in tellus sit amet 
nibh dignissim sagittis. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit

Display No.1 Book
Display No.1 Medium

Display No.1 Semibold
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur ascing elit, sed do eiusmod 
tempor inci didunt ut labo. Amet sit forus dolores felt makzrash?

Display No.1 Bold

Sharp Sans Display No.1 Medium
Headliny (H1, H3)
 

Sharp Sans Display No.1 Book
Headliny (H2) 

Sharp Sans Display No.1 Semibold
Titulky (T1, T2)
Perexy a bodycopy v inzerci

Sharp Sans Display No.1 Bold
Subheadliny (H4)

Roboto Bold
Adresy a zvýraznění v textech průvodců a brožur

Roboto Regular
Běžné texty průvodců a brožur

Roboto Italic
Informace a data v textech průvodců a brožur

4.1
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Základní prvky 
Rychlý přehled
Písmo 
Jazykové alternativy

Jazykové alternativy slouží pro sazbu v jazycích, 
které nepoužívají latinkovou sadu znaků (v tomto 
případě čínština/simplified chinese).

诶 比 西 迪 伊 艾 
诶 比 西 迪 伊 艾

诶 比 西 迪 伊 艾

表休部第識祭不害媒講経応広子結。要箱値必学使設後横倍納細何室町家薄芸売。面財順禁落辞表黒会法前置事図賀結
電膳属詳。前古気件走次打挙側現前治記。分観月毒伏覧基行化導超涯設気演。児聞連 与次時企供止続書区崎的用

表休部第識祭不害媒講経応広子結。要箱値必学使設後横倍納細何室町家薄芸売。面財順禁落辞表黒会法前置事図賀結
電膳属詳。前古気件走次打挙側現前治記。分観月毒伏覧基行化導超涯設気演。児聞連 与次時企供止続書区崎的用

诶 比 西 迪 伊 艾弗 吉
诶 比 西 迪 伊 艾弗 吉 艾尺

诶 比 西 迪 伊 艾弗 吉 艾尺
表休部第識祭不害媒講経応広子結。要箱値必学使設後横倍納細何室町家薄芸売。面財順
禁落辞表黒会法前置事図賀結電膳属詳。前古気件走次打挙側

诶 比 西 迪 伊 艾弗 吉 艾

Source Han Sans Medium
Headliny (H1, H3)
 

Source Han Sans Normal
Headliny (H2) 

Source Han Sans Bold
Titulky (T1, T2)
Perexy a bodycopy v inzerci

Source Han Sans Heavy
Subheadliny (H4)

Source Han Sans Heavy
Adresy a zvýraznění v textech průvodců a brožur

Source Han Sans Normal
Běžné texty průvodců a brožur

Source Han Sans Light
Informace a data v textech průvodců a brožur

1.014.2
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Písmo 
Styl nadpisů

Typografie a styl odstavce hraje klíčovou roli v 
identitě Prague:emotion a napomáhá k dosažení 
jednotného a konzistentního vzhledu všech 
materiálů. Zde jsou použita písma ve fromě 
přednastavených stylů.

Headlinový font
Jde o rodinu písem Sharp Sans, přičemž jsou 
využívány řezy Bold, Medium i Book tak, aby 
bylo dosaženo podobného dojmu při různých 
velikostech písma. Je nutné používat fixní 
poměr mezi velikostí písma a prokladem mezi 
řádky.

Titulkový font
Vzhledem k používání v menších velikostech jde 
o tučnější řezy z rodiny písem Sharp Sans.

Textový font
Pro texty v inzerci se používá Sharp Sans, pouze 
v textech brožur a průvodců se používají písma 
rodiny Roboto.

Titulek T1

Perex úvodník: Návštěvníky z celého světa láká 
do Prahy jedinečná symbióza zachovalých 
památek všech slohových období, od románských 
rotund, přes gotické katedrály a barokní kostely, 
renesanční paláce a zahrady až po stavby secesní, 
kubistické i ryze moderní.

Titulek T2

Podtitulek T3, Jména a názvy
q Ulice 00, Praha – Městská část w www.internetlink.cz e
Pražský hrad je významným symbolem českého státu již více 
než tisíc let. Založen byl v 9. století a stal se sídlem českých 
panovníků a posléze i prezidentů. Jeden z největších hradních 
komplexů na světě je tvořen historickými palácovými, úředními, 
církevními a fortifikačními budovami, zahradami a malebnými 
zákoutími, jako je například známá Zlatá ulička. r Areál 
Pražského hradu: denně 6:00–22:00 t Zdarma e Návštěvnické 
a výstavní objekty mají bezbariérové vstupy r Kavárna: denně 
11:00–20:00 o Zdarma.

Podtitulek T3, Jména a názvy
q Ulice 00, Praha – Městská část w www.internetlink.cz
Gotická katedrála, duchovní symbol českého státu, byla zalo-
žena r. 1344 na místě původní románské rotundy. Stavba trvala 
téměř 600 let, definitivně byla dokončena až v r. 1929. V jejím 
impozantním interiéru se nachází mj. malbami a polodraho-
kamy nádherně vyzdobená Svatováclavská kaple s hrobem 
sv. Václava, v podzemí hrobka českých králů a Korunní komora, 
kde jsou uloženy korunovační klenoty. r po–so 9:00–17:00, ne 
12:00–17:00 (duben–říjen) a po–so 9:00–16:00, ne 12:00–16:00 
(listopad–březen) r Velká jižní věž: za příznivého počasí denně 
10:00–17:00, v letní sezoně 10:00–18:00.

Headline
H1

Headline
H2
Headline
H3

Subheadline 
H4

H1 Headline 
Sharp Sans Display 
No.1 Medium
—

 Proklad mezi 
řádky má fixní poměr 
k výšce písma 1:1 
(př.: pro výšku písma 
50 b je proklad 50 b

H2 Headline
Sharp Sans Display 
No.1 Book
výška 40 b / proklad 
38 b

H3 Headline
Sharp Sans Display 
No.1 Medium
22 b / 22 b

H4 Subheadline
Sharp Sans Display 
No.1 Bold
15 b / 15 b

p Jednotlivé velikosti písem jsou definovány 
pro běžné tiskoviny „do ruky“ (DL–A3). 

T1 Titulek 
Sharp Sans Display 
No.1 Semibold
výška 16 b / 16 b

Perex
Sharp Sans Display 
No.1 Semibold
9 b / 12 b

T2 Titulek
Sharp Sans Display 
No.1 Semibold
13 b / 13 b

T3 Poditulek
Sharp Sans Display 
No.1 Bold
9,3 b / 10 b

Adresy
Roboto Bold
7,3 b / 10 b 

Text
Roboto Regular
7,3 b / 10 b

Info
Roboto Italic
7,3 b / 10 b

4.3
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Headline 
Vztah logotypu a headlinu H1

Naše identita je postavena na kombinaci slov 
Prague: a emotion (emoce) vyjadřující zážitek 
či pocit. V prostředí Prahy prožíváme širokou 
škálu emocí, pocitů a zažitků – radost, vzrušení, 
inspiraci. 

Užíváním slova „Prague:“ jako předpony 
můžeme vytvářet celou řadu sdělení ve vztahu k 
fotografii, produktu, tématu nebo aktivitě (např. 
Prague:joy (letní aktivity), Prague:inspiration 
(procházky), Prague:delight (kavárny).

headline
love
wonder

5.1
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豆贝尔维

Headline 
Konstrukce headlinu H1

Headliny H1 jsou navrženy tak, aby navazovaly 
na předponu Prague: stejným způsobem, jako  
je to v samotném logotypu Prague:emotion,  
tzn. že výška písmen v H1 musí odpovídat výšce 
písmen v předponě Prague:. Jako vodítko může 
posloužit znak „r“.

Pro H1 se používá řez písma Sharp Sans Display 
No.1 Medium.

p Poznámka: mezery mezi písmeny v headlinu 
by měly být opticky vyrovnány podobně jako v 
předponě „Prague:“  (cca mezi -40 and -50).

headline
love
wonder

5.2
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Základní prvky 
Rychlý přehled

wonder
love
joy

radost

Headline 
Barevnost headlinu H1

Pro barevnost písma v headlinu H1 můžete 
primárně zvolit libovolnou barvu ze sekundární 
škály barev, sekundárně lze barvu doladit na 
míru použitému vizuálu tak, aby s ním více ladila.

p Předponu Prague: lze pro použití na tmavých 
podkladech přebarvit do bílé.

5.3



22P R A G U E : M A N U A L

Základní prvky 
Rychlý přehled
Headline 
Ukázky barevnosti

Při použití headlinu na fotografii platí stejné 
zásady jako pro viditelnost loga (viz 2.6). 
Výchozí barva pro „Prague:“ je primárně zlatá při 
použití na velmi světlých pozadích a pro pozadí 
tmavší je to negativní verze bílá.

Snažte se přiblížit barvou headlinu barevnému 
akcentu ve fotografii. Vedle jsou uvedeny 
příklady správného užití barev v headlinech. 
Pomocí sekundární palety barev můžete zvolit 
barvu pro příslušné slovo v headlinu, která 
odpovídá popsaným emocím. Důležitější je však 
celkové barevné vyznění fotografie, na které jsou 
headliny umístěny.

1.015.4
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Abychom našim layoutům dodali více charak-
teru, používáme tento flexibilní grafický prvek 
(branding device), který je určen pro vkládání 
dalších informací na určitých typech layoutů.
Je vhodný pro vkládání podtitulků, bodycopy, 
náhledů titulů brožur a webových adres.

Další prvky 
Grafický prvek6.1
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A

A

B B

Radius = 
0 % šířky

Radius = 
0 %  šířky

Radius = 
5 % šířky

Radius = 
5 %  šířky

Výška obdelníku B = 
20 % šířky obdélníku A

100 %

10 %

10 %

Další prvky 
Konstrukce grafického prvku

Grafický prvek je konstruován pomocí dvou 
obdélníků A a B, přičemž rohy na pravé straně 
obou obdélníků jsou zakulacené. Šířka obou 
obdélníků je proměnná v závislosti na množství 
a charakteru obsahu, který je nutné vložit. Výška 
obdélníku A je také flexibilní. 

p Je připravena sada prvků o různých rozměrech 
ke stažení, které mohou být upraveny dle aktuál-
ních potřeb a formátů.

6.2
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Subheadline
Sharp Sans Display No.1 Bold
Lorem ispum
Bodycopy
Sharp Sans Display No.1 Semibold
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur ascing elit, 
sed do eiusmod tempor inci didunt ut labo. Amet sit 
forus dolores felt makzrash

Prague.eu/subdomain

x

x = 5 % šířky

A

B

Obdélník A je vyhrazen pro podtitulky, bodycopy 
a náhledy titulů brožur. Vše se zarovnává na levý 
horní roh prvku v předepsaném odstupu.
Obdélník B je vyhrazen pouze pro webové adre-
sy, které jsou zarovnány na levý spodní roh.

Další prvky  
Obsah grafického prvku6.3
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Další prvky 
Adjustace povinných log

x

x
Mandatorní loga Hl. města Prahy a Prague City 
Tourism by měly v layoutech fungovat jako 
uzamčený celek v pevném vztahu k logotypu 
Prague:emotion. To vše v pozici na spodní hraně 
formátu.

a Je nutné respektovat minimální velikost 
a ochranné zóny logotypů Hl. města Prahy 
http://www.praha.eu/pub-
lic/8d/93/2f/1525909_342842_Vizualni_styl.pdf
a Prague City Tourism
https://www.praguecitytourism.cz/file/
edee/2017/10/pct_layout.pdf.

1/2 X

1/5 X

1/5 X

Minimální výška loga Prague City Tourism je 
9mm. Při aplikaci na formáty menší než A5 je 
třeba prověřit výslednou velikost loga Prague City 
Tourism a zajistit jeho min. výšku 9mm.

6.4
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Další prvky
Druhy a vzhled ikon

Pro přehledný systém řazení faktických 
informací v textu brožur a průvodců byl vyvinut 
systém ikon. Tento systém se skládá se tří 
sad ikon řazených podle velikosti, charakteru 
používání.

Ikony v textu
se používají v rámci sazby ve velikosti 
odpovídající okolním znakům. Složí k rychlejší 
orientaci oka v blocích, které obsahují faktické 
heslovité informace nebo data.

Ikony v nadpisech
se používají v rámci nadpisů. Složí k vkládání 
doplňujících informací k názvům podniků, 
kaváren a restaurací.

Velké ikony
se používají v rámci bloků jako úvodní symbol 
danné sekce. Používají se v odpovídající 
barevnosti.

Trasy a navigace

Doprava a transport

Kontakty a spojení

Gastronomie

Informace a upozornění

Vstupné

Tipy, Boxy atd.

Socialní média

Mapa

Symbol aktivity

tra
sa
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web
počáteční

místo tr
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é

místo tr
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prů
běh tr

asy

ko
nec t
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bar

facebook
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m
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festiv
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nákupy

diva
dlo
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é

umění
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řeka parky
sport

term
ín

info pozo
r

za
jím

avo
st

tip opravy

nebezp
ečí

úrazu
bezb
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r
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arié

ro
u

pro
hlíd
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vyh
líd
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audioguide

lís
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fre
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Další prvky
Ikony míst

Zde je uvedena kolekce ikon, které symbolizují 
formou vizuální zkratky jednotlivé konkrétní 
lokace Prahy. Tyto ikony mohou přibývat dle 
aktuální potřeby a zde vyobrazené nemusí 
reprezentovat jejich kompletní škálu.

6.6
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Sazba 
Styl odstavce

Ukázky na této straně představují konkrétní  
použití definovaných stylů odstavce v ukázkové 
sazbě v průvodcích a brožurách. 

Jsou zde naznačena vizuální specifika 
vycházející z odlišného obsahu, přesto 
nevyčerpávají všechny možné varianty.

Perex

T1 

T3
Adresy
Text

Info

T2

T3

T1 

Perex

Info
T3

Text

Info

Text

Neopakovatelnému panoramatu vévodí 
Pražský hrad tyčící se nad řekou Vltavou, v níž 
se zrcadlí městské dominanty, věže, chrámové 
kupole, paláce a domy, zeleň zahrad a ostrovů.

Praha do kapsy

Pražský hrad
 Praha 1 - Hradčany   www.hrad.cz 

Pražský hrad je významným symbolem českého státu již 
více než tisíc let. Založen byl v 9. století a stal se sídlem 
českých panovníků a posléze i prezidentů. Jeden z největ-
ších hradních komplexů na světě je tvořen historickými 
palácovými, úředními, církevními a fortifikačními budovami, 
zahradami a malebnými zákoutími, jako je například známá 
Zlatá ulička. r Areál Pražského hradu: denně 6:00–22:00  
t Zdarma e Návštěvnické a výstavní objekty mají bezbarié-
rové vstupy r Kavárna: denně 11:00–20:00 o Zdarma.

Hlavní historické objekty  
Pražského hradu

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha
 Hradčanské náměstí 1, Praha 1 - Staré Město,   
 www.katedralasvatehovita.cz

Gotická katedrála, duchovní symbol českého státu, byla 
založena r. 1344 na místě původní románské rotundy. 
Stavba trvala téměř 600 let, definitivně byla dokončena 
až v r. 1929. V jejím impozantním interiéru se nachází 
mj. malbami a polodrahokamy nádherně vyzdobená 
Svatováclavská kaple s hrobem sv. Václava, v podzemí 
hrobka českých králů a Korunní komora, kde jsou uloženy 
korunovační klenoty. r po–so 9:00–17:00, ne 12:00–17:00 
(duben–říjen) a po–so 9:00–16:00, ne 12:00–16:00 (listo-
pad–březen) r Velká jižní věž: za příznivého počasí denně 
10:00–17:00, v letní sezoně 10:00–18:00.

Pět procházek

Návštěvníky z celého světa láká do Prahy jedi-
nečná symbióza zachovalých památek všech 
slohových období, od románských rotund, přes 
gotické katedrály a barokní kostely.

 1  Ořechovka k 

  2  Schody k Müllerově vile Všem fanouškům 
moderní architektury doporučujeme návštěvu Müllerovy 
vily, ikonického díla architekta Adolfa Loose z let 1928–
1930. Vila na první pohled zaujme strohým exteriérem; 
uvnitř se však skrývá fascinující členitý prostor, ve kterém 
se jednotlivá podlaží a místnosti do sebe dynamicky vlévají 
v duchu Loosovy teorie „Raumplanu“.

a Prohlídku vily lze absolvovat pouze s průvodcem  
a je třeba si konkrétní termín s předstihem rezervovat  
na www.mullerovavila.cz

  náměstí Před bateriemi   ulice U Šesté baterie   ulice 
Pod bateriemi   ulice Nad Hradním vodojemem 

  3  Kostel sv. Norberta Dominantou Sibeliovy ulice je 
kostel sv. Norberta, novorománská trojlodní bazilika pochá-
zející z konce 19. století. V tomto období se Střešovice osa-
mostatnily od závislosti na klášteru strahovských premon-
strátů. V názvu a tedy patronaci kostela však zůstal odkaz 
zakladatele premonstrátského řádu, sv. Norberta.

 Pokud budete z náměstí Před Bateriemi pokračovat 
ulicí U Páté baterie stále rovně, přijdete k další zajímavé 
stavbě a to vile slavného architekta Otto Rothmayera. 

  4  Rothmayerova vila Dvoupatrová vila je ukázkou 
detailně propracované architektury, inspirované prvky 
kvádru a válce.

  ulice Střešovická   ulice Na Dračkách 

  5  Vila Václava Špály Zhruba v polovině ulice Na 
Dračkách na parcele č. 5 si nechal postavit vilu s ateliérem 
malíř a grafik Václav 

7.1
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Sazba 
Styl odstavce II

Ukázky na této straně představují konkrétní  
použití definovaných stylů odstavce v ukázkové 
sazbě v průvodcích a brožurách. 

Jsou zde naznačena vizuální specifika 
vycházející z odlišného obsahu, přesto 
nevyčerpávají všechny možné varianty.

T1 

Adresy
Info

Text

T1 
Perex

Adresy
Info

Text

Restaurant 

 Rybná 13, Staré Město, Praha 1   www.rest.cz
r Po–Pá 12:00–15:00, 18:00–22:00, So 18:00–23:00  
z +420 222 210 230

Klidná francouzská restaurace s intimním prostředím, které 
nejlépe vynikne při večeři ve dvou. V Pot-au-feu připravují 
pestrou denní nabídku a krátké menu plné tradičních fran-
couzských specialit. Šéfkuchař se v kuchyni nenechává 
svazovat klišé a do svých jídel přidává vždy kus osvěžující 
inovace. 
 Výběr vína zůstává pevně usazený ve Francii a vinná 
karta přesně kopíruje styl kuchyně. Sommeliér se tedy 
pohybuje výhradně na území Francie a s důrazem na tradici 
a renomované producenty. Vína po sklence jsou v Pot-au-
feu dostupná jen v omezené míře.  V Pot-au-feu připravují 
pestrou denní nabídku a krátké menu plné tradičních fran-
couzských specialit. Šéfkuchař Jan Kracík do svých jídel 
přidává vždy kus osvěžující inovace. 

Café    

 Celetná 14, Staré Město, Praha 1   www.cafe.cz
r Po–Pá 12:00–15:00, 18:00–22:00, So 18:00–23:00  
z +420 609 012 147 e

V Café připravují pestrou denní nabídku a krátké menu plné 
tradičních francouzských specialit. Šéfkuchař Jan Kracík 
se v kuchyni nenechává svazovat klišé a do svých jídel 
přidává vždy kus osvěžující inovace. Výběr vína zůstává 
pevně usazený ve Francii a vinná karta přesně kopíruje styl 
kuchyně. Sommeliér se tedy pohybuje výhradně na území 
Francie a s důrazem na tradici a renomované producenty. 
Vína po sklence jsou v Pot-au-feu dostupná jen v omezené 
míře.  V Pot-au-feu připravují pestrou denní nabídku a 
krátké menu plné tradičních francouzských specialit osvě-
žující inovace. 

Pražské jaro 
73. mezinárodní hudební festival

 Praha   www.festival.cz
g 12.5.– 2.6. 2018 u www.tickets.cz 
z +420 245 214 145 e

Mezinárodní hudební festival Pražské jaro nabídne na 
čtyricet pět koncertů. Všem fanouškům klasické hudby 
doporučujeme návštěvu. Na první pohled zaujme strohým 
exteriérem, uvnitř se však skrývá fascinující členitý prostor, 
ve kterém se jednotlivá podlaží a místnosti do sebe dyna-
micky vlévají v duchu Loosovy teorie.

Designblok 
Prague Design & Fashion Week

 Praha   www.festival.cz
g 12.5.– 2.6. 2018 u www.tickets.cz 
z +420 245 214 145 e

Mezinárodní hudební festival Pražské jaro nabídne na 
čtyricet pět koncertů. Všem fanouškům klasické hudby 
doporučujeme návštěvu. Na první pohled zaujme strohým 
exteriérem, uvnitř se však skrývá fascinující členitý prostor, 
ve kterém se jednotlivá podlaží a místnosti do sebe dyna-
micky vlévají v duchu Loosovy teorie.

 Pokud budete z náměstí Před Bateriemi pokračovat 
ulicí U Páté baterie stále rovně, přijdete k další zajímavé 
stavbě a to vile slavného architekta Otto Rothmayera.
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Sazba 
Vkládání  fotografií

Zde je zobrazen styl vkládání fotografií nebo 
grafiky do sazby. Obojí je možné vkládat na 
zrcadlo (magentová linie), nebo s přesahem na 
spad. Zejména větší nebo rohové fotografie s 
přesahem omladí celkový dojem z úpravy sazby.

Odstup fotografií od textu pak činí 1 řádek 
běžného textu zhora a 2 řádky textu zespodu 
fotografie.

Odstup textu 
od obrázku

zhora 1 řádek

zespodu 
2 řádky

7.3
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Sazba 
Práce s mapou

Na této straně je ukázka stylu zakreslování tras 
do mapových podkladů včetně všech detailů, 
ikon a informací.

Tachovské nám.

Sladkovského
nám.

Kostnické nám.

Škroupovo
nám.

Komenského
nám.nám.

Winstona
Churchilla

Prokopovo
nám.

Žižkovo
nám.

Havlíčkovo
nám.

nám.
Míru

nám. Jiřího
z Poděbrad

Senovážné
nám.

U
 T

rž
ni

ce

Blodkova

U 
Bu

lh
ar

a

Kunětická

Laubova
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Slezská
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8
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12
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17

  1

  3

6

7

13

16

  2

  2

15

Trasa A
70 minut

Trasa B
35 minut

Náměstí
Míru

Náměstí Jiřího 
z Poděbrad

  2
4

17
18

6

3

3

6

km

km

km

km

  1   1

  3

18

Legenda 
Délka trasy

Trasa: počátek  ...... průběh  ...... konec 

Významné 
pamětihodnosti 
po trase

Body zájmu po cestě

Ikony trasy

Ikony doprava

Ikony ostatní

1  1
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Layout 
Konstrukce vertikálních formátů

Konstrukční princip layoutu je primárně odvozen 
od délky kratší strany formátu. U vertikálních 
formátů se jedná o celkovou šířku. Tento princip 
je danný a nesmí být volně modifikován.

Pozice a velikost logotypu
Logotyp je umístěn vpravo dole v odstupu 
hodnoty x a u úzkých formátů nesmí přesahovat 
1/2 jejich celkové šířky. U formátů podobných A 
to jsou 2/3 šířky.

 p Základní tiskové formáty jsou připraveny ve 
formě elektronické šabony pro Adobe InDesign 
CS6.

1/2 z celkové 
šířky formátu

2/3 z celkové 
šířky formátu

Úzké formáty 
x = 7 % šířky

Formáty cca v poměru A 
x = 5 % šířky

xx

8.1
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Layout 
Konstrukce horizontálních formátů

Konstrukční princip layoutu je primárně odvozen 
od délky kratší strany formátu. U horizontálních 
formátů se jedná o celkovou výšku. Tento 
princip je daný a nesmí být volně modifikován.

Pozice a velikost logotypu
Logotyp je umístěn vpravo dole v odstupu 
hodnoty x a u širokých formátů nesmí 
přesahovat 3/4 jejich celkové šířky. U formátů 
podobných horizontálně k A to jsou 3/4 šířky.

Široké form
áty: x = 7 %

 výšky

3/4 z celkové šířky formátu

3/4 z celkové šířky formátu

H
orizontální form

áty pom
ěru A 

x = 5 %
 výšky

x

x
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Základní prvky 
Rychlý přehled
Layout 
Formáty s grafickým prvkem

Formáty s grafickým prvkem
Grafický prvek je určen pro použití na formá-
tech/materiálech, které obsahují více informací, 
jako např. tituly brožur, tisková inzerce a které 
vyžadují zvláštní místo pro vkládání bodycopy, 
náhledů titulů brožur a jiné informace a sdělení.

Formáty bez grafického prvku
Venkovní formáty (citylighty, billboardy atd.) 
vyžadující kratší a přehlednější sdělení s malým 
obsahem informací nevyžadují použití graf. 
prvku.

Pozice
Umístění grafického prvku je flexibilní a závisí od 
obsahu podkladového vizuálu.

Úzké tiskové formáty / brožury Široké tiskové formáty

Vertikální tiskové formáty A / brožury

Horizontální tiskové formáty A / brožury

8.3
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Konstrukce layoutu 
Internetové formáty

Zde jsou zobrazeny ukázky několika základních 
formátů internetových banerů. S ohledem na 
omezené možnosti se doporučuje využívat 
animací, s jejichž pomocí lze rozvrhnout sdělení 
na několik slidů.

Long horizontal formats
x = 3 % šířky

Narrow vertical formats
x = 3 % výška

Square form
ats

x = 7 %
 výška

x

2/3 z celkové šířky formátu

x

1/3 z celkové 
šířky formátu

x

8.4
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Fotografie 
Exteriér

Obrazové vizuály jsou jednou z nejvíce 
viditelných a podstatných stránek 
Prague:emotion identity. Díky těmto vizuálům 
lze snadno, rychle a lépe komunikovat sdělení 
než přes headline nebo text. Nádherné 
fotografie není třeba překládat a jsou 
pochopitelné kdekoliv na světě.

Fotografie hrají klíčovou roli ve vytváření 
celkového dojmu komunikace Prague:emotion. 
Tyto fotografie mohou snadno, rychle a lépe 
komunikovat sdělení než headline nebo text.

V komunikaci Prague:emotion používáme dva 
základní druhy fotografií: 

1) pražské scenérie, panoramata, krásná místa
2) pozitivní emotivní zážitek lidí v ní

Důležitý aspekt pro tvorbu skvělé fotografie 
je dostatek času na přípravu, focení i post-
produkci.

9.1
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Fotografie 
Lidé

Obrazové vizuály jsou jednou z nejvíce 
viditelných a podstatných stránek 
Prague:emotion identity. Díky těmto vizuálům 
lze snadno, rychle a lépe komunikovat sdělení 
než přes headline nebo text. Nádherné 
fotografie není třeba překládat a jsou 
pochopitelné kdekoliv na světě.

Vizuály v této sekci reprezentují současný styl ve 
formě ukázek z vlastní obrazové banky.

9.2
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Předlohy 
A4 vertikálně

Zde je detailní popis konstrukce vertikálního 
formátu A4. Veškeré definice jsou součástí 
elektronické šablony.

H1 Headline (flexibilní pozice)
Sharp Sans Display No.1 Bold
Velikost ideálně 62b / 62 b

H4 Subheadline
Sharp Sans Display No.1 Bold
Velikost ideálně 16b / 16 b

Bodycopy v inzerci
Sharp Sans Display No.1 Semibold
Velikost ideálně 10b / 12 b

Web-address
Sharp Sans Display No.1 Bold
Velikost ideálně 10b

Grafický prvek
šířka, výška 
a pozice jsou 
flexibilní

10
.5

 m
m

10.5 mm

Logotyp šířka 59 mmLogo blok šířka 38 mm

Lorem ipsum dolor sit amet 
consectetur adipiscing elitsed do 
eiusmod tempor

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate 
velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, 
sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est

Prague.eu/subdomain

headline

210 x 297 mm

10.1
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Předlohy 
A4 horizontálně

297 x 210 mm

Zde je detailní popis konstrukce horizontálního 
formátu A4. Veškeré definice jsou součástí 
elektronické šablony.

headline

Lorem ipsum dolor sit amet 
consectetur adipiscing elitsed do 
eiusmod tempor

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate 
velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, 
sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est

Prague.eu/subdomain

H4 Subheadline
Sharp Sans Display No.1 Bold
Velikost ideálně 16b / 16 b

Bodycopy v inzerci
Sharp Sans Display No.1 Semibold
Velikost ideálně 10b / 12 b

Webová adresa
Sharp Sans Display No.1 Bold
Velikost ideálně 10b

Logo blok šířka 29 mm

H1 Headline (flexibilní pozice)
Sharp Sans Display No.1 Bold
Velikost ideálně 62b / 62 b

10
.5

 m
m

10.5 mm

Logotyp šířka 63,5 mm

Grafický prvek
šířka, výška 
a pozice jsou 
flexibilní

10.2
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Předlohy 
CLV plakát 

Zde je detailní popis konstrukce vertikálního 
venkovního plakátu CLV (118,5 x 185 cm). 
Veškeré definice jsou součástí elektronické 
šablony.

a Udané hodnoty odpovídají poměru 1:10

118,5 x 185 cm

Logotyp šířka 33,5 cm

Viditelná zóna

Logo blok šířka 16,5 cm

Prague.eu/subdomain

headlineH1 Headline (flexibilní pozice)
Sharp Sans Display No.1 Bold
Velikost ideálně 400b / 400b nebo větší

H4 Subheadline (flexibilní pozice)
Sharp Sans Display No.1 Bold
Velikost ideálně 100b / 100b

Webová adresa
Sharp Sans Display No.1 Bold
Velikost ideálně 70b

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor

6 
cm

6 cm

10.3
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Zde je detailní popis konstrukce DL formátu.
Veškeré definice jsou součástí elektronické 
šablony.

Předlohy 
DL brožura

7 
m

m

7 mm 7 mm

Lorem ipsum dolor 
sit amet consectetur 
adipiscing elitsed do 
eiusmod tempor

Duis aute irure dolor in reprehenderit 
in voluptate velit esse cillum dolore 
eu fugiat nulla pariatur. 

Prague.eu/subdomain

headline

Logotyp šířka 43 mm

H1 Headline (flexibilní pozice)
Sharp Sans Display No.1 Bold
Velikost ideálně 32b / 32 b nebo 
větší

H4 Subheadline
Sharp Sans Display No.1 Bold
Velikost ideálně 14b / 14 b

Text
Sharp Sans Display No.1 Semibold
Velikost ideálně 9b / 11 b

Web-address
Sharp Sans Display No.1 Bold
Velikost ideálně 9b

Grafický prvek
šířka, výška 
a pozice jsou 
flexibilní

Symbol jazykové verze 
15 x 10 mm

100 x 210 mm

10.4
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Předlohy 
Billboard

Zde je popis konstrukce a vzhledu billboardu. 
Veškeré definice jsou součástí elektronické 
šablony.

Prague.eu/subdomain

headline
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur

7%
 v

ýš
ky

7% výšky

1/4 délky

10.5
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Předlohy 
Tisková inzerce

Zde je popis konstrukce a vzhledu tiskové 
inzerce. Veškeré definice jsou součástí 
elektronické šablony.

188x 118 mm
6 

m
m

6 mm

headline

Lorem ipsum dolor sit amet 
consectetur adipiscing 
elitsed do eiusmod tempor

 Duis aute irure dolor in   
 reprehenderit in voluptate  
 velit esse cillum dolore eu  
 fugiat nulla pariatur. 

Prague.eu/subdomain

H4 Subheadline
Sharp Sans Display No.1 Bold
Velikost ideálně 12b / 12 b

Bodycopy v inzerci
Sharp Sans Display No.1 Semibold
Velikost ideálně 9b / 11 b

Webová adresa
Sharp Sans Display No.1 Bold
Velikost ideálně 9b

Logo blok šířka 21 mm

Grafický prvek
šířka, výška 
a pozice jsou 
flexibilní

Logotyp šířka 41 mmVyobrazení titulu brožury
Pozice přes graf. prvek, ve flexibilní 
velikosi a pozici s ohledem na 
délku textu

H1 Headline 
(flexibilní pozice)
Sharp Sans 
Display No.1 Bold
Velikost ideálně 
40b / 40b

10.6



47P R A G U E : M A N U A L

Inspirace 
Merkantilie

Zde je ukázka práce s prvky identity v aplikaci na 
merkantilní tiskoviny, jako jsou hlavičkový papír, 
vizitky a karta s pozdravem.
Ukázky nejsou závazné vzhledem k tomu, 
že merkantilie podléhají zejména principům 
samotné identity Prague City Tourism.

Ukázky přístupu k tvorbě merkantilií

11.1
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Inspirace 
Merchandising

Ukázky několika dárkových předmětů s aplikací 
logotypu, barev, extenze logotypu, fotografií atd. 

Způsob aplikace není nijak svázán, je možné 
pracovat také s headliny (sdělením), které 
mají významovou vazbu na použitý předmět, 
případně situaci pro kterou jsou určeny.

pera / propisky

zápisník

taška

11.2
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Inspirace 
Sociální sítě

Profilový image na sociálních sítích má tyto dvě 
varianty.

Použitím širokého základního loga dochází 
k nežádoucímu zmenšení. Používáme proto 
pouze nápis Prague: (včetně dvojtečky).

Speciální příležitosti
Pokud je zvláštní příležitost pro krátkodobou 
změnu/proměnu profilového obrázku (viz 
Google), toto je možné pouze na omezenou 
dobu a s jasným úmyslem.

Alternativy logotypu

a Pro použití na sociálních sítích je z důvodu 
omezeného místa a zároveň obecné dobré 
znalosti významů emotikonů nahradit slovo 
„emotion“ za emotikony.

Alternativní verze je možné použít i na jiná 
specifická použití, pokud vyhovují kontextu a jsou 
srozumitelná.
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Aplikace 
Mobilní aplikace

Zde je ukázka uživatelského rozhraní pro 
mobilní aplikace. Základní stránka, obsah, resp. 
procházení obsahu a interaktivní mapa pro 
navigaci včetně POI.

Základní stránkaIkona aplikace / button Obsah, rozcestník Navigace (mapa)

Pocket 
Guide

Urban 
Walks

What’s 
On
Music Clubs
Festivals

Essential Guide 
to Prague

  1  2

  5

  3

  6

  7

  8

  4

map food transport events infomap food transport events infomap food transport events info

Industrial 
Architecture

Essential Guide 
to Prague

11.4



...zde to nekončí. Zde to teprve 
začíná. Buďte otevření, kreativní 
a také svědomití. Inspirujte.

2018; Touch Branding s.r.o.
www.touchbranding.com


