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Jak pracovat s manuálem vizuální
identity města Kopřivnice
Jak pracovat s manuálem

Manuál identity Kopřivnice

Tento manuál je závazným předpisem pro používání jednotného vizuálního
stylu města Kopřivnice. Stanovuje jasné parametry pro užívání značky
města. Obsahuje soubor pravidel, principů a doporučení pro vytváření
formálních i méně formálních výstupů města.

Tato pravidla závazně stanovují, jak postupovat při aplikaci prvků
jednotného vizuálního stylu, při realizaci tiskových materiálů
i při tvorbě, aplikaci a užívání jednotlivých grafických prvků, které
značku spoluvytváří, v různých formátech a na různých nosičích.

Rádi bychom zdůraznili, že je i přesto tento manuál stále živým
dokumentem, který umožňuje používat nastíněné principy s určitou
mírou svobody, aplikovat je hravou formou, dále s aplikacemi pracovat
a rozšiřovat jejich užití. Vždy je ovšem nutné postupovat na základě
principů vykreslených na následujících stranách a v plném souladu s nimi.

Součástí tohoto manuálu jsou rovněž online šablony zpracované
pro jednotlivé aplikace vizuálního stylu. Ty mají pracovníkům úřadu
usnadnit jejich každodenní používání a pomoci jim při tvorbě
konkrétních výstupů tak, aby byly v souladu s principy vytyčenými
v tomto manuálu.

Identita města Kopřivnice
© 2022 Město Kopřivnice / www.koprivnice.cz / Verze 1.0
Vytvořili: Edurevolta s.r.o. / Petra & Petr Čaníkovi
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Pro zachování dlouhodobé jednotné komunikace města je
nutné stanovená pravidla respektovat. Jednotný vizuální
styl města Kopřivnice je nástrojem efektivní prezentace
města vůči veřejnosti. Je nositelem image města a pomáhá
zvyšovat povědomí o jeho charakteru, síle i prosperitě.
Jednotný vizuální styl je tvořen uceleným souborem značek,
symbolů, barev, písma, grafických prvků a souhrnem
pravidel a principů jejich použití. Dlouhodobé dodržování
vizuálního stylu jako celku vede k budování povědomí
o značce a zvyšování její důvěryhodnosti.

13.–19. 9. 2022

Zátopkův
maraton akcí
týden hlavních oslav 100 let od narození
Emila Zátopka, olympionika století
20. ročník Běhu rodným krajem Emila Zátopka
Odhalení sochy Emila Zátopka
Slavnostní večer s koncertem Mirai
Ocenění sportovních osobností
Další sportovní
a kulturní akce

Manuál, fonty a ikony jsou dostupné ke stažení
na www.identitakoprivnice.cz.
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Více na webu:

Vítězný kamion 10. ročníku
Rallye Paris Dakar 1988.
Foto: Muzeum nákladních
automobilů Tatra Kopřivnice, 2021.

2 Identita města Kopřivnice

Emil Zátopek, 1948.
Foto: Fotocollectie Anefo.
Nationaal Archief, Den Haag.

Rozhledna na Bílé hoře.
Foto: Petr Čaník.

Muzeum nákladních automobilů
Tatra Kopřivnice a depozitář Slovenské
strely, 2021. Foto: Petr Čaník.
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Od nezaznamenaného místa
na mapě po 2. největší město
regionu

Komenského mapa Moravy, vydána
pravděpodobně v roce 1624
(2. Visscherovo vydání z roku 1680)

Píše se začátek 17. století a Jan Amos Komenský právě dokončuje svou mapu Moravy. Kopřivnici
na ní ovšem nezaznamenává. Ani náznakem. Čas plyne a přichází 19. století. Sprint z nuly
na sto od té chvíle obec zvládá v rekordním čase. Opakovaně jménem svých rodáků dobývá
svět olympijských her, rallye Paříž-Dakar nebo uměleckých galerií. I když je Kopřivnice poměrně
mladým městem, její historie i současnost jsou velice bohaté.

8
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Kopřivnice a okolní krajina
Kopřivnice je součástí Lašské brány Beskyd – malebné turistické oblasti na severovýchodě Moravy, která
tvoří pomyslnou vstupní bránu do Beskyd. Region je oblíbeným cílem výletů a dovolených mimo jiné
i pro nádhernou krajinu, ve které je usazen. Okouzluje své návštěvníky neotřelými výhledy na beskydská
a podbeskydská panoramata.
Kopřivnice je i přes poměrně krátkou dobu své existence bohatá na historii automobilového průmyslu,
umění i sportu. Město bylo svědkem zrodu unikátních vynálezů, koncepcí a inovací. Může se pochlubit
velkým množstvím osobností, jež svými výkony či dílem dodnes ovlivňují celý svět. Kopřivnice má být
rozhodně nač hrdá.

Pocta a oslava
pohybu
Pohyb je součástí kopřivnické DNA. Olympionik století a kopřivnický
rodák Emil Zátopek*. Automobilový sport. Plochá dráha. Všechny
významné sportovní osobnosti a olympionici. Největší český výrobce kol.
A zapomenout nelze ani na legendární vozidla Tatra – od těch osobních
přes nákladní až po unikátní Slovenskou strelu.

* Na následujících stránkách zmiňujeme některé z osobností, které jsou úzce spjaty s Kopřivnicí. Uvědomujeme
si, že jejich výčet zdaleka není úplný, za všechny další zmiňme například i osobnost hudebního světa – Zdeňka
Petra. Věnovat se jim všem by však vystačilo na samostatnou publikaci. Při výběru světově známých jmen,
značek a pojmů spojovaných s Kopřivnicí si však všímáme jasné symboliky, která je pro ně všechny společná.
Inovace a pohyb, jejichž jednotící znak nacházíme v symbolu kruhu, jak ostatně popisujeme dále.

Od lidského
pohybu a síly

12

přes mobilitu
na kole

až po koňskou sílu,
železnici a automobilitu

Emil Zátopek
Olympionik století
Město Kopřivnice se může pyšnit hned
několika proslulými rodáky. Jedním
z celosvětově nejslavnějších
je bezpochyby Emil Zátopek.
Čtyřnásobný olympijský
vítěz je držitelem osmnácti
světových rekordů.

„Když nemůžeš,
tak přidej.“
Emil Zátopek

František Brůna

Kopřivnice
a olympijské hry

házená

Pavel Kubina
lední hokej

Emil Zátopek
atletika

11

Zdeňka Veřmiřovská
gymnastika

REPREZENTANTI
KOPŘIVNICE

Petra Klosová
plavání

KOPŘIVNIČTÍ
RODÁCI

9

Lenka Masná
atletika

Tomáš Fleischmann
lední hokej

Květa Peschkeová
tenis

ÚZCE SPJATÍ
S KOPŘIVNICÍ

Miroslav Bajgar
házená

Patrik Bartošák
lední hokej

10

13. Nominant
na olympijské hry

Dalibor Řehák
vzpírání

Dana Zátopková
atletika

Infografika vznikla ve spolupráci s kopřivnickou
olympioničkou Petrou Klosovou (nyní Lípovou) & Kamilem Mrvou.

12
VŠICHNI

Milan Špaček

lyžování
• člen Českého klubu olympioniků
• nominace na Zimní olympijské hry
ve Sv. Mořici (1948)
• pád a zranění ve Sv. Mořici

Za poskytnutí fotografie z rodinného
archivu ze srdce děkujeme manželce
Evě Váňové.

Pohyb, rychlost,
sport a výkony
Vyjmenovat všechny sportovní úspěchy a kopřivnické sportovní
osobnosti není rozhodně na krátké povídání. V Kopřivnici se sportu
vždy dařilo a město, spolu se svými partnery, vždy dbalo o jeho rozvoj.
Atletika. Gymnastika. Házená. Hokejisté. Automobilový sport. Dakar.
Plochá dráha. Všechny významné sportovní legendy a olympionici. Osobnosti jako Zdeňka Veřmiřovská (gymnastka a 1. kopřivnická olympionička),
Emil Zátopek (atlet a olympionik století), Květa Peschkeová (tenistka
a vítězka Wimbledonu v ženské čtyřhře), Alfred Neubauer (průkopník
světového automobilového sportu), Josef a jeho syn Adolf Veřmiřovský
(automobiloví závodníci) a jejich další potomek Lubomír Veřmiřovský
(házená), nebo třeba plochodrážní legenda Čestmír Váňa.
A dlouhý výčet by mohl pokračovat...

Legendární kopřivnický
plochodrážní jezdec
Čestmír Váňa

Hanzelka a Zikmund
Na cestách za poznáním světa

Legendární dvojice
cestovatelů proslavila
Kopřivnici ve světě

Jejich touha cestovat a poznávat svět měla velkou sílu.
Kopřivnická automobilka Tatra pomohla tyto touhy rozhýbat
a dát jim jasný směr. Slavná cestovatelská dvojice tak dostala
jméno kopřivnické Tatry daleko do světa.

„Svět nekončí tam,
kam dohlédnete.“
Jiří Hanzelka

Automobilka Tatra Kopřivnice
Historie i současnost jedné z nejstarších
automobilek světa s nepřerušenou výrobou
Kopřivnická automobilka Tatra se řadí mezi nejstarší automobilky
světa a svou více než 170letou nepřetržitou činností značným
způsobem ovlivnila automobilový průmysl nejen v České republice,
ale i v zahraničí.

20

Největší výrobce kol
V bývalém ředitelství Tatry sídlí již 20 let největší český výrobce kol
BIKE FUN International. Přirozený pohyb na městském kole Frappé až
po závodní kola Superior nebo elektrokola Rock Machine. 500 lidí. 200
000 kol ročně a export do 30 zemí světa.

„Víme, jaké je to vítězit
v Čechách, na světovém poháru i na mistrovství světa.
Další metou je pro nás
olympiáda.“

Zdeněk Burian
Světoznámý malíř a ilustrátor
Vysoce respektovaný a proslulý umělec, malíř a ilustrátor
je celosvětově uznávaným mistrem a vizionářem. V dílech
jeho vědecké paleontologické a antropologické umělecké
rekonstrukce objevíte mnohde krajinné prvky jeho rodné
Kopřivnice a nedalekého Štramberka.

Zdeněk Burian
Mammuthus (Parelephas) columbi,
1961, olej na plátně, 60 x 50 cm
Foto z výstavy Širým světem
v Obecním dom, Praha, 2019.
Foto: Petr Čaník

„Mou věcí
je vyjádřit
pohyb...“
Zdeněk Burian
24

Kachlovka, keramika,
ornamenty
Keramická továrna byla vůbec prvním průmyslovým podnikem v obci Kopřivnice.
Byla založena na začátku 19. století Ignácem Raškou. Vyráběla keramiku nejen
pro běžnou denní spotřebu (hrnky, vázy, talíře, misky, džbány apod.), ale také
kachle či majoliková kamna.
„Továrna vyráběla nejprve lidovou keramiku, později bíle polévanou kameninu
a od 80. let 19. století také bohatě zdobenou majoliku a fajáns, která se vyvážela
až do Německa, Anglie nebo Ameriky.“1

Zdroj:
1
Český rozhlas, Ručně malovaná, bohatě zdobená i zlacená majoliková kamna jsou skvostem Lašského muzea v Kopřivnici, 18. března 2019
https://region.rozhlas.cz/rucne-malovana-bohate-zdobena-i-zlacena-majolikova-kamna-jsou-skvostem-lasskeho-7788048
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Tématika kruhů se prolíná celou vizuální
identitou města. Od miniaturních kruhů, které
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...vizuální identita města Kopřivnice
je dotvářena také většími
kruhovými objekty,...
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vše se točí kolem kruhu
coby symbolu pohybu

32

město v pohybu

3 Logo města Kopřivnice

34

Logo města Kopřivnice
Základní verze loga (resp. logotypu) města Kopřivnice.
Použitá barva: tmavě modrá (CMYK 100 80 40 20).

36

Dvě povolené varianty loga
města Kopřivnice

1. NEJBĚŽNĚJŠÍ VARIANTA POUŽITÍ LOGA KOPŘIVNICE

2. POVOLENÁ (DOPLŇKOVÁ) VERZE LOGA

Nejběžnější a nejpraktičtější je tato verze loga, tzn. logo
bez linie automobilu, resp. kopců.

Stále je možné používat i verzi s linií automobilu, která
je součástí loga města Kopřivnice od roku 2008.

Na dalších stránkách tohoto manuálu budeme prezentovat
použití loga především dle této verze (tzn. bez použité linie
automobilu - viz 2. povolená (doplňková) verze loga).

Na dalších stránkách tohoto manuálu budeme prezentovat
použití loga především dle verze č. 1 (tzn. bez použité linie
automobilu). Stejně tak lze ale používat verzi č. 2.

37

Konotace a významy
v logu města
Kopřivnice
ZAKULACENÉ TVARY PÍSMEN
Kulatost a symbol kruhu
prostupuje celou vizuální
identitou města Kopřivnice.
Je pro nás tím nejtypičtějším
grafickým symbolem pro pohyb.

KOPR: POUŽÍVANÁ ZKRÁCENINA
NÁZVU MĚSTA VERZÁLKAMI
„Přijeď do Kopru.“ „V Kopru zahrají Tatáči.“ „Vem
to z Valmezu přes Kopr.“ Nejde o oficiální název
města, ale přesto chceme akcentovat, že se
tato zkrácenina stala běžnou součástí mluvené
i písemné komunikace.

NICE [najs] ČILI PĚKNÉ
ZVÝRAZNĚNÁ BŘÍŠKA PÍSMEN
Odkazujeme na používání této
typografické/logotypové hříčky
u starších log Tatry Kopřivnice.

Kopřivnice to s architekturou
neměla a nemá jednoduché. Zatím.
Ale zato okolí; to je nádherné,
kouzelné, ..., prostě pěkné. Najs.

38

„Wow, oni v logu používají
malá i velká písmena.“
Ano, Kopřivnice se řadí do party těch log (logotypů), která si hrají s kombinací velkých i malých písmen. Nejsme
a nebudeme jediní, ale v rámci (nejen) českých městských log budeme příjemnou výjimkou. Tato kombinace
nám dává smysl, pomáhá nám lépe odvyprávět, o co nám v logu jde... A logo celkově působí kompaktněji
a harmoničtěji.

39

Ochranná zóna loga Kopřivnice
Ochranná zóna loga je prostor, do kterého nemohou zasahovat žádné cizí objekty, grafické prvky, fotky, text apod. Doporučuje se používat ochrannou zónu
větší, než předepisuje manuál. Ochranná zóna značky je definována velikostí čtverce Q, který vznikne následujícím způsobem – viz obrázek.

Q

40

Q
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Dostatečný kontrast
loga a pozadí

42

Zakázaná použití loga Kopřivnice
Povolené podoby loga města Kopřivnice jsou stanoveny tímto manuálem. Jakékoli další úpravy jsou nepřípustné. Není dovoleno
značku jakkoli deformovat, nedodržovat dostatečný kontrast od pozadí, barevně značku měnit nebo měnit její typografii.

Logo města na nevhodném podkladu.

Ignorace ochranné zóny loga.

Stínování loga nebo jiné dodatečné efekty.

Jakákoli deformace loga.

Použití bez háčku nad písmenem R.

Jakýkoli náklon loga města Kopřivnice.

43

Znak města
Kopřivnice
Španělský štít svisle rozpolcený, vpravo bílý a vlevo červený. Barvy symbolizují Bílou horu
a Červený kámen, město leží mezi těmito dvěma horami. Přes celý štít stojí doprava obrácený,
ve zlaté barvě namalovaný obraz prvního kopřivnického automobilu Präsident z roku 1897,
který charakterizuje zdejší průmysl. Nad ním je v pravém horním rohu štítu červený štítek
s bílým kopřivovým listem, obráceným řapíkem vzhůru a špičkou dolů (štítek s listem kopřivy).
Řapík je ve zlaté barvě.
Znak města byl schválen v orgánech města v dubnu 1949 a k jeho vlastní realizaci došlo až
v roce 1966 Dr. Jaroslavem Palavským. Znak byl v roce 1967 úředně schválen ministerstvem
vnitra. Heraldickou komisí pro otázky znaků měst byl potvrzen roku 1976.
V tomto manuálu vizuální identity města Kopřivnice zůstává znak města nezměněn.

44

Prapor města
Kopřivnice
List praporu tvoří dva vodorovné pruhy, horní bílý, dolní červený. V horním
bílém pruhu je u žerdi umístěn znak z městského znaku – červený štítek
s bílým kopřivovým listem. Poměr šířky k délce listu je 2:3.
Prapor byl městu udělen rozhodnutím č. 10 Poslanecké sněmovny ČR
ze dne 15. července 1993.
Prapor byl vysvěcen 1. září 1999 v kostele sv. Bartoloměje.
V tomto manuálu vizuální identity města Kopřivnice zůstává
prapor města nezměněn.
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4 Barevnost
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Základní barvy
Barevnost usnadňuje identifikaci města na úrovni všech výstupů. Značku města Kopřivnice reprezentují čtyři základní barvy (viz níže).
Pro komunikační materiály města (letáky, brožury apod.) lze samozřejmě s citem používat libovolné barvy, které podtrhnou charakter
propagovaného předmětu nebo akce.

CMYK 100% 80% 40% 20%
RGB 25 58 95
HEX/HTML #193A5F
PANTONE 534 C

CMYK 70% 20% 0% 0%
RGB 62 163 220
HEX/HTML #3EA3DC
PANTONE 298 C

CMYK 20% 0% 0% 0%
RGB 212 237 252
HEX/HTML #D4EDFC
PANTONE 290 C

CMYK 70% 0% 80% 0%
RGB 77 176 91
HEX/HTML #4DB05B
PANTONE 7738 C
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13.–19. 9. 2022

Zátopkův
maraton akc

13.–19. 9. 2022

Zátopkův
maraton akcí

týden hlavních oslav 100 let od naro
Emila Zátopka, olympionika století
20. ročník Běhu rodným krajem Emila Zátopka
Odhalení sochy Emila Zátopka

týden hlavních oslav 100 let od narození
Emila Zátopka, olympionika století

Slavnostní večer s koncertem Mirai
Ocenění sportovních osobností
Další sportovní
a kulturní akce

20. ročník Běhu rodným krajem Emila Zátopka
Odhalení sochy Emila Zátopka
Slavnostní večer s koncertem Mirai
Ocenění sportovních osobností
Další sportovní
a kulturní akce

Více na webu:

www.zatopek100.cz
Sledujte nás také na: www.koprivnice.cz

Více na webu:

www.zatopek100.cz
Sledujte nás také na: www.koprivnice.cz

m.koprivnice

mestokoprivnice

Komunikační
a marketingový
plán Kopřivnice
2022 - 2024
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m.koprivn

5 Typografie
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Primární font:
Red Hat Display
Primárním fontem, který definuje charakter
značky, je font Red Hat Display. Písmo je
použito u znaku města ve variantě Black 900.
Písmo je vhodné používat zejména pro nadpisy
dokumentů, komunikačních a prezentačních
materiálů, webových stránek, pro zdůraznění
ve sloganech, merkantilních tiskovinách apod.
Písmo je součástí Google Fonts a má volnou
licenci. K dispozici je tedy všem pracovníkům
města, kteří se písemně vyjadřují.
V případě potřeby je možné použít také
monospace podobu fontu, tj. Red Hat Moto.

Ukázka Red Hat Display Regular — 12 bodů
Kopřivnice. Město v pohybu. Město Kopřivnice se může pyšnit hned
několika proslulými rodáky.
AÁÄBCČDĎEÉFGHCHIÍJKLĹĽMNŇOÓÔPQRŔSŠTŤUÚVWXYÝZŽ
aáäbcčdďeéfghchiíjklĺľmnňoóôpqrŕsštťuúvwxyýzž
1234567890¼–!?*()&@#§µ$ß

Ukázka Red Hat Display Bold — 12 bodů
Kopřivnice. Město v pohybu. Město Kopřivnice se může pyšnit hned
několika proslulými rodáky.
AÁÄBCČDĎEÉFGHCHIÍJKLĹĽMNŇOÓÔPQRŔSŠTŤUÚVWXYÝZŽ
aáäbcčdďeéfghchiíjklĺľmnňoóôpqrŕsštťuúvwxyýzž
1234567890¼–!?*()&@#§µ$ß

Ukázka Red Hat Display Black — 12 bodů
Kopřivnice. Město v pohybu. Město Kopřivnice se může pyšnit hned
několika proslulými rodáky.
AÁÄBCČDĎEÉFGHCHIÍJKLĹĽMNŇOÓÔPQRŔSŠTŤUÚVWXYÝZŽ
aáäbcčdďeéfghchiíjklĺľmnňoóôpqrŕsštťuúvwxyýzž
1234567890¼–!?*()&@#§µ$ß
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Sekundární font:
Barlow Condensed
Sekundárním (doplňkovým) fontem je font Barlow Condensed.
Písmo je součástí Google Fonts a má volnou licenci. Písmo
je určeno pro užití ve všech písemných výstupech města.
Pracovníci města, kteří se jménem města písemně vyjadřují,
jsou povinni používat jej podle předepsaných pravidel
v běžném administrativním styku.

Ukázka Barlow Condensed Regular — 12 bodů
Kopřivnice. Město v pohybu. Město Kopřivnice se může pyšnit hned
několika proslulými rodáky.
AÁÄBCČDĎEÉFGHCHIÍJKLĹĽMNŇOÓÔPQRŔSŠTŤUÚVWXYÝZŽ
aáäbcčdďeéfghchiíjklĺľmnňoóôpqrŕsštťuúvwxyýzž
1234567890¼–!?*()&@#§µ$ß

Ukázka Barlow Condensed Bold — 12 bodů
Kopřivnice. Město v pohybu. Město Kopřivnice se může pyšnit hned
několika proslulými rodáky.
AÁÄBCČDĎEÉFGHCHIÍJKLĹĽMNŇOÓÔPQRŔSŠTŤUÚVWXYÝZŽ
aáäbcčdďeéfghchiíjklĺľmnňoóôpqrŕsštťuúvwxyýzž
1234567890¼–!?*()&@#§µ$ß

Substituční font: Arial
Pokud nelze použít ani primární font (Red Hat Display), ani
sekundární font (Barlow Condensed), použijeme substituční písmo
fontu Arial, které je běžně dostupné v základní nabídce písem.

Ukázka Arial Regular — 12 bodů
Kopřivnice. Město v pohybu. Město Kopřivnice se může pyšnit hned
několika proslulými rodáky.
AÁÄBCČDĎEÉFGHCHIÍJKLĹĽMNŇOÓÔPQRŔSŠTŤUÚVWXYÝZŽ
aáäbcčdďeéfghchiíjklĺľmnňoóôpqrŕsštťuúvwxyýzž
53
1234567890¼–!?*()&@#§µ$ß

6 Jazyková tonalita
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Vedle loga, typografie, symbolů a barevnosti je tonalita komunikace nedílnou součástí zpodobnění
značky. Usnadňuje každodenní rozhodování o tom, co a jak napsat; zejména v méně formálních
výstupech (např. sociální sítě) a komunikačních kampaních (cestovní ruch). Pomáhá budovat důvěru
ve značku. Je nositelem konzistence a odlišitelnosti komunikace.

město v pohybu
„Město v pohybu“ je novým sloganem města Kopřivnice. Nahrazuje původní slogan „město
(nejen) automobilů“. Chceme touto změnou stále vyzdvihovat důležitost automobilů, které
proslavily Kopřivnici po celém světě; zároveň chceme poukázat na to, že vedle automobilů
se Kopřivnice stala slavnou také díky jiným formám pohybu (běžec Emil Zátopek, světoznámá
kola z kopřivnické továrny BIKE FUN International apod.).

56

Pohyb, dynamika, mobilita.
Kopřivnici čeká slovní jízda.
Velký důraz je v dnešní době kladen na zvukomalebnost písemné a slovní komunikace.
Kopřivnice chce svá slova o „městu v pohybu“ prohlubovat také díky jazykové tonalitě
a hříčkám, které pracují se slovy podněcujícími a podporujícími atmosféru pohybu. Slogan
města může být při různých příležitostech nahrazován jinými výstižnými dovětky.

57

Kachlovka nám dala ornamentálnost;
osobnosti, místa, události a invence
zase obsah kopřivnické slovní
vícesměrky.
Cestovatelé. Dana. Keramika. Hanzelka. Zikmund. Tatra. Zátopek. Házená. Další
a další slova, která definují Kopřivnici. A že takových slov najdeme mraky.
Slovní vícesměrka, která jasně popisuje naše místo a zároveň působí díky
ornamentálnosti neotřele a nenuceně. Marketingovou hantýrkou bychom ji
mohli zařadit do debrandingu. My si přitom chceme hrát, popisovat naše místo
a zároveň komunikovat neotřele a s lehkostí.
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Kopřivnice letí jako
Slovenská strela.
Kopřivnice pádí jako
Emil Zátopek.
Kopřivnice jede jako
Tatra.
Kopřivnice jede jako
Hanzelka a Zikmund.

60

Jazyková tonalita
Město Kopřivnice komunikuje s veřejností zásadně následujícím
způsobem:
Zásadně vykáme; všech, se kterými komunikujeme, si vážíme.

Tento postup pomáhá profilovat značku města v souladu s jeho
identitou jako značku sebevědomou, reflektující moderní výstupy
a komunikační kanály.

V komunikaci jsme konzistentní, používáme jednotný jazyk,
nerozlišujeme žádné segmenty a skupiny.

formální

Jsme značka s tradicí, proto je komunikace na úrovni, zároveň však
odlehčená, nebrání se kreativním a odvážnějším konceptům.

profesionální

uvolněná

vážná

humorná

neosobní

přátelská

Komunikujeme čistě, slušně, jasně, stručně a výstižně.

neformální

Nepolemizujeme, nejsme ofenzivní.

věcná

stručná

košatá

obsáhlá
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A v neposlední řadě ještě jedna důležitá poznámka

Znáte zkrácené názvy měst?
Valmez, Blava, Špindl, Fren, Ova...
Kopr.
Kopřivnice je jedním z měst, která mohou budovat svou identitu na zkráceném názvu. Vše samozřejmě
s rozumem, ve vhodné míře, ve správnou chvíli a na správném místě, ale rozhodně se toho nemusíme bát.
Stejně jako se toho nebojí rozběhlé projekty a léty zavedené značky: Koprcon, Koprojekty, Koprtoulky a další.

7 Kancelářské tiskoviny
a dokumenty
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Ing. M

gr. Luc
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dělení vn

ie Mac

ějších vz
tahů
lucie.mac
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+420 733
145 668
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bu

MĚSTO KOPŘIVNICE

Městský úřad Kopřivnice
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Váš dopis zn.:
ze dne:

MSK 99999999/2009/Maj
31.12.2021

Č. J.
Spis. zn.:
Vyřizuje:

999999/2009/Maj
SÚP- 249584484858584
Ing. Šárka Krausová, PhD.
+420 556 879 999, +420 736 614 999

Telefon:
E-mail:
Datum:

stav.urad@koprivnice.cz
01.01.2021

Staturární město Frýdek-Místek
Mgr. Jiří Jaremsa
Masarykovo náměstí 10
733 42 Frýdek-Místek

U kasáren vznikne kruhový objezd
U křižovatky ulic Obránců míru, Francouzské a Školní, poblíž objektu bývalých kasáren, probíhají od začátku
tohoto týdne stavební práce. Jedná se o přeložku vodovodu, jejíž realizace je nutná před blížící se přestavbou
křižovatky na okružní. K té dojde ještě letos.
Kruhový objezd vznikne ve spolupráci s Moravskoslezským krajem, který je vlastníkem komunikace II/482, a tedy
i hlavním investorem rekonstrukce křižovatky. Kopřivnická radnice zajistila projekční přípravu celého projektu,
včetně stavebního povolení, a dále bude financovat stavební části na vedlejších místních komunikacích, jako
jsou přechody pro chodce, chodníky, veřejné osvětlení, přilehlé zelené plochy a nezbytné přeložky inženýrských
sítí. Realizaci samotné křižovatky zaplatí kraj. Předpokládané náklady projektu dosahují téměř 10 milionů korun,
přičemž podíl města činí zhruba jednu třetinu.
„Nyní jsme před podpisem smlouvy s vítězným dodavatelem a předpokládáme, že rekonstrukce bude zahájena
po provedení přeložek vody a kabelů ČEZ, pravděpodobně na přelomu srpna a září. Na realizaci zakázky má
stavební firma 80 dní, takže by se práce měly stihnout ještě letos,“ uvedl Ludvík Michalec z odboru rozvoje města
s tím, že stavba bude prováděna za provozu a dopravu budou řídit semafory.
Další kruhový objezd bude ve spolupráci s Moravskoslezským krajem vybudován na křižovatce ulic Záhumenní

Vizitky
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přední strana vizitky
Na přední straně vizitky používáme logo města Kopřivnice.
Zadní strana zůstává buď prázdná, nebo je doplněna znakem města
s názvem Kopřivnice.

Pravidlo pro zadní stranu
Pro osoby ve vedení města, vedoucí pracovníky nebo při významných
okolnostech se používá varianta doplněná znakem města a názvem
Kopřivnice. V ostatních případech se používá varianta jednostranné vizitky,
tzn. bez zadní strany.

Ing. Mgr. Lucie Macháčková
vedoucí oddělení vnějších vztahů

lucie.machackova@koprivnice.cz
+420 556 879 439
+420 733 145 668
Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
www.koprivnice.cz

město v pohybu

zadní strana vizitky

KOPŘIVNICE

Barva písma:
CMYK 100% 80% 40% 20%
RGB 25 58 95
HEX/HTML #193A5F
PANTONE 534 C

zadní strana vizitky
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Dokumenty

Při tvorbě všech dokumentů platí obdobná pravidla
jako v případě letáků a tiskových dokumentů (viz
kapitola 8 Prezentační a dárkové předměty).
Je možné použít minimalistickou verzi i verzi méně
minimalistickou (s dalšími kruhy apod.). Cílem je
dosáhnout motivu, v němž logickou formou graficky
zdůrazníme symboliku kruhu.

Komunikační
a marketingový
plán Kopřivnice
2022 - 2024

Komunikační
a marketingový
plán Kopřivnice
2022 - 2024

město v pohybu
město v pohybu
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Situační analýza
města
Cílem této kapitoly je analyzovat a zhodnotit aktuální stav
komunikace města Kopřivnice. Pro popis výchozího stavu
jsme se rozhodli zahrnout stručně také několik vybraných
charakteristik města, pro uvedení komunikace do širších
demografických, kulturních, historických apod. souvislostí.
Právě srovnáním výchozího a cílového stavu mohou být
stanoveny adekvátní strategické, taktické a operativní
kroky, které při stanovených finančních a personálních
kapacitách povedou k žádanému cílovému stavu.

2.1 Základní informace o Kopřivnici

Kopřivnice
v číslech
Zatímco se v roce 2018 z Kopřivnice
odstěhovalo 540 osob, nově přistěhovalých bylo jen 350, v roce 2017 se 556
osob vystěhovalo a 379 přistěhovalo.
Můžeme konstatovat, že přirozený
migrační přírůstek se pohybuje dlouhodobě v negativních číslech. Počet
narozených a úmrtí se pohybuje od
roku 2010 v počtu narozených – 236 ø,
v počtech úmrtí – 187 ø3.

2019 lorem
ipsum 670

2018 lorem
ipsum 330

2.1.1 Geografická poloha
Obec Kopřivnice se nachází v Moravskoslezském kraji, okrese Nový Jičín, 10 km východně od
Nového Jičína a 28 km jižně od Ostravy. Město se rozprostírá podél potoka Kopřivnička a je
tvořeno čtyřmi městskými částmi - Kopřivnicí, Lubinou, Mniším a Vlčovicemi.
2.1.2 Demografický vývoj
K 1.1.2019 žilo v Kopřivnici 21 9491 obyvatel (r. 2018 - 22 091 ob; r. 2010 - 23 044 ob.) s
průměrným věkem 42,2 let. V místních částech je počet obyvatel Lubina – 1813, Mniší – 749,
Vlčovice – 5972. Struktura obyvatel obce odpovídá běžným demografickým trendům v
podobných oblastech. Kopřivnice se podílí na počtu obyvatel okresu patnácti procenty, svojí

33 %
67 %

rozlohou 27,5 km2 zabírá 3 % z okresní výměry.

4 Situační
analýza města
Cílem této kapitoly je analyzovat a zhodnotit aktuální stav komunikace města
Kopřivnice. Pro popis výchozího stavu jsme se rozhodli zahrnout stručně také
několik vybraných charakteristik města, pro uvedení komunikace do širších
demografických, kulturních, sportovních, historických apod. souvislostí.

Komunikační a marketingový plán Kopřivnice 2022 - 2024 / 03

Rádi bychom upozornili zejména na skutečnost, že z dlouhodobého hlediska dochází k úbytku obyvatel a to zejména formou migrace obyvatelstva z obce. Zatímco se v roce 2018 z Kopřivnice odstěhovalo 540 osob, nově přistěhovalých bylo jen 350, v roce 2017 se 556 osob vystěhovalo a 379
přistěhovalo. Můžeme konstatovat, že přirozený migrační přírůstek se pohybuje dlouhodobě v negativních číslech (- 168 r. 2010 -> -177 r. 2017 ->
- 190 r. 2018). Počet narozených a úmrtí se pohybuje od roku 2010 v počtu narozených – 236 ø, v počtech úmrtí – 187 ø3. Tato data ovšem nehrají v
dlouhodobém horizontu na úbytku obyvatelstva významnou roli.
2.1.3 Školství
V roce 20124 nabízelo předškolní vzdělávání celkem 10 mateřských škol s 736 žáky ve srovnání s rokem 20175, kdy mateřskou školu navštěvovalo
666 žáků. Ve městě v roce 2012 působilo 8 (jedna církevní) základních škol a jedna speciální základní škola s počty 1936 žáků (využití kapacity
školy 62,3 %6) ve srovnání s rokem 2017 kdy ZŠ navštěvovalo 2208 žáků. Střední a střední odborné školství v roce 2012 navštěvovalo celkem 769
studentů7 ve srovnání s rokem 2017, kdy uvedené školy navštěvovalo 467 studentů. A vyšší odborné školy navštěvovalo v roce 2012 celkem 244
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MĚSTO KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE

Městský úřad Kopřivnice
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Váš dopis zn.:
ze dne:
Č. J.
Spis. zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
Datum:

Městský úřad Kopřivnice
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

MSK 99999999/2009/Maj
31.12.2021
999999/2009/Maj
SÚP- 249584484858584
Ing. Šárka Krausová, PhD.
+420 556 879 999, +420 736 614 999
stav.urad@koprivnice.cz
01.01.2021

Váš dopis zn.:
ze dne:

Staturární město Frýdek-Místek
Mgr. Jiří Jaremsa
Masarykovo náměstí 10
733 42 Frýdek-Místek

Č. J.
Spis. zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
Datum:

MSK 99999999/2009/Maj
31.12.2021
999999/2009/Maj
SÚP- 249584484858584
Ing. Šárka Krausová, PhD.
+420 556 879 999, +420 736 614 999
stav.urad@koprivnice.cz
01.01.2021

Staturární město Frýdek-Místek
Mgr. Jiří Jaremsa
Masarykovo náměstí 10
733 42 Frýdek-Místek

U kasáren vznikne kruhový objezd

U kasáren vznikne kruhový objezd

U křižovatky ulic Obránců míru, Francouzské a Školní, poblíž objektu bývalých kasáren, probíhají od začátku

U křižovatky ulic Obránců míru, Francouzské a Školní, poblíž objektu bývalých kasáren, probíhají od začátku

tohoto týdne stavební práce. Jedná se o přeložku vodovodu, jejíž realizace je nutná před blížící se přestavbou

tohoto týdne stavební práce. Jedná se o přeložku vodovodu, jejíž realizace je nutná před blížící se přestavbou

křižovatky na okružní. K té dojde ještě letos.

křižovatky na okružní. K té dojde ještě letos.

Kruhový objezd vznikne ve spolupráci s Moravskoslezským krajem, který je vlastníkem komunikace II/482, a tedy

Kruhový objezd vznikne ve spolupráci s Moravskoslezským krajem, který je vlastníkem komunikace II/482, a tedy

i hlavním investorem rekonstrukce křižovatky. Kopřivnická radnice zajistila projekční přípravu celého projektu,

i hlavním investorem rekonstrukce křižovatky. Kopřivnická radnice zajistila projekční přípravu celého projektu,

včetně stavebního povolení, a dále bude financovat stavební části na vedlejších místních komunikacích, jako

včetně stavebního povolení, a dále bude financovat stavební části na vedlejších místních komunikacích, jako

jsou přechody pro chodce, chodníky, veřejné osvětlení, přilehlé zelené plochy a nezbytné přeložky inženýrských

jsou přechody pro chodce, chodníky, veřejné osvětlení, přilehlé zelené plochy a nezbytné přeložky inženýrských

sítí. Realizaci samotné křižovatky zaplatí kraj. Předpokládané náklady projektu dosahují téměř 10 milionů korun,

sítí. Realizaci samotné křižovatky zaplatí kraj. Předpokládané náklady projektu dosahují téměř 10 milionů korun,

přičemž podíl města činí zhruba jednu třetinu.

přičemž podíl města činí zhruba jednu třetinu.

„Nyní jsme před podpisem smlouvy s vítězným dodavatelem a předpokládáme, že rekonstrukce bude zahájena

„Nyní jsme před podpisem smlouvy s vítězným dodavatelem a předpokládáme, že rekonstrukce bude zahájena

po provedení přeložek vody a kabelů ČEZ, pravděpodobně na přelomu srpna a září. Na realizaci zakázky má

po provedení přeložek vody a kabelů ČEZ, pravděpodobně na přelomu srpna a září. Na realizaci zakázky má

stavební firma 80 dní, takže by se práce měly stihnout ještě letos,“ uvedl Ludvík Michalec z odboru rozvoje města

stavební firma 80 dní, takže by se práce měly stihnout ještě letos,“ uvedl Ludvík Michalec z odboru rozvoje města

s tím, že stavba bude prováděna za provozu a dopravu budou řídit semafory.

s tím, že stavba bude prováděna za provozu a dopravu budou řídit semafory.

Další kruhový objezd bude ve spolupráci s Moravskoslezským krajem vybudován na křižovatce ulic Záhumenní

Další kruhový objezd bude ve spolupráci s Moravskoslezským krajem vybudován na křižovatce ulic Záhumenní

a Kpt. Jaroše. V tomto případě má město hotovou studii, kterou začne ještě letos rozpracovávat do projektové

a Kpt. Jaroše. V tomto případě má město hotovou studii, kterou začne ještě letos rozpracovávat do projektové

dokumentace, realizace by mohla proběhnout příští rok.

dokumentace, realizace by mohla proběhnout příští rok.

Ing. Mgr. Lucie Macháčková

Ing. Mgr. Lucie Macháčková

vedoucí oddělení vnějších vztahů

vedoucí oddělení vnějších vztahů

Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kopřivnice
IČO: 00298077
DIČ: CZ00298077
IDS: 42bb7zg
posta@koprivnice.cz
+420 556 879 411
www.koprivnice.cz
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Základní pravidlo u korespondence
Korespondence klade vysoké nároky na úspornost, efektivitu
a ekonomickou stránku při tisku – vzhledem k množství písemné
koresondence je styl maximálně zjednodušen. Hlavní důraz je kladen
na povinné náležitosti korespondence. Při běžné korespondenci
se primárně používá znak města Kopřivnice. Patička pak může být
doplněna dalšími relevantními logy.

Výjimečné situace u korespondence
V případě komunikace ze strany vedení města nebo oddělení vnějších
vztahů může být použita varianta, ve které bude znak města nahrazen
logem města.

SUPERIOR PARTNERSHIP s.r.o.
Mgr. Jan Donor
Masarykovo náměstí 10
733 42 Frýdek-Místek
SUPERIOR PARTNERSHIP s.r.o.
Mgr. Jan Donor
Masarykovo náměstí 10
733 42 Frýdek-Místek

Žádost o spolupráci
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod temporŽádost
incidunt
ut labore et dolore magna
o spolupráci

aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi
Lorem ipsum
dolor sit non
amet,proident,
consectetursunt
adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna
consequat. Velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat
cupiditat

in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi
consequat. Velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt
in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris
nisi ut aliquid ex ea commodi

aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi

consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod
tempor incidunt ut labore et
consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et

dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation dolore
ullamco
laboris
ut aliquid
exveniam,
ea quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea
magna
aliqua.nisi
Ut enim
ad minim
commodi
consequat.
Quis aute
iurepariatur.
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum
dolore
eu fugiat
nulla

Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna

consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur

Běžná korespondence s různými
typy patiček.

aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris
nisi ut cupiditat
aliquidnon
exproident,
ea commodi
sint obcaecat
sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur
Mgr. Lucie Macháčková
sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollitIng.
anim
id est laborum.

vedoucí oddělení vnějších vztahů

Ing. Mgr. Lucie Macháčková
vedoucí oddělení vnějších vztahů

Žádost o spolupráci;
ukázka výjimečné varianty
korespondence

Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kopřivnice
IČO: 00298077
DIČ: CZ00298077
IDS: 42bb7zg
posta@koprivnice.cz
+420 556 879 411
www.koprivnice.cz
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město v pohybu

město v pohybu
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Dopisní obálky
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Jmenovky na stůl
a visačky
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8 Prezentační a dárkové předměty

74

Roll-up
U propagačních a reklamních předmětů je primárně
používáno logo města Kopřivnice, tzn. i v případě
roll-upů a dalších reklamních nosičů a poutačů.
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Plakáty
Symboly kruhu je možné vhodně přizpůsobit a použít
podle potřeby, množství a charakteru obsahu, který
na plakátu prezentujeme. Uvádíme několik variant
možného použití. S ohledem na charakter akce je
možné přizpůsobit s citem také barevné ladění plakátu.

13.–19. 9. 2022

Zátopkův
maraton akcí
týden hlavních oslav 100 let od narození
Emila Zátopka, olympionika století
20. ročník Běhu rodným krajem Emila Zátopka
Odhalení sochy Emila Zátopka
Slavnostní večer s koncertem Mirai
Ocenění sportovních osobností
Další sportovní
a kulturní akce

Více na webu:

www.zatopek100.cz
Sledujte nás také na: www.koprivnice.cz

m.koprivnice

mestokoprivnice
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Otevření
Muzea nákladních
automobilů Tatra
středa 17. listopadu 2021
od 9:00 hodin
Husova 1326/13
Kopřivnice

Další info z města
Kopřivnice:

www.koprivnice.cz
m.koprivnice
mestokoprivnice
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13.–19. 9. 2022

13.–19. 9. 2022

Zátopkův
maraton akcí
týden hlavních oslav 100 let od narození
Emila Zátopka, olympionika století

Zátopkův
maraton akcí
týden hlavních oslav 100 let od narození
Emila Zátopka, olympionika století
20. ročník Běhu rodným krajem Emila Zátopka
Odhalení sochy Emila Zátopka
Slavnostní večer s koncertem Mirai
Ocenění sportovních osobností
Další sportovní
a kulturní akce

20. ročník Běhu rodným krajem
Emila Zátopka
Odhalení sochy Emila Zátopka
Slavnostní večer s koncertem Mirai
Ocenění sportovních osobností
Další sportovní
a kulturní akce
Více na webu:

Více na webu:

www.zatopek100.cz
Sledujte nás také na: www.koprivnice.cz

m.koprivnice

www.zatopek100.cz
mestokoprivnice

Sledujte nás také na: www.koprivnice.cz

m.koprivnice

mestokoprivnice
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Propojení loga města
a Zátopek 100
V souvislosti s připomínkou nedožitých
100. narozenin kopřivnického rodáka
Emila Zátopka vzniká řada akcí, která je
vizuálně propojena do jednotného stylu.
Uvádíme zde ukázku propojení loga
města Kopřivnice právě s touto
vizuální identitou Zátopek 100.
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Pozvánka

Pozvánka
Co utváří identitu našeho města? Na co můžeme být jako
Kopřivničané hrdí? Jak to můžeme rozvíjet a prohlubovat?

Pro nadpisy primárně volíme
font Red Hat Display.

Prezentace nové vizuální identity města Kopřivnice spojená
s prohlídkou Muzea nákladních automobilů Tatra
a komentovanou projížďkou Slovenskou strelou.

středa 3. listopadu 2021
Muzeum nákladních automobilů Tatra
Husova 1326/13, Kopřivnice

Pozvánka

Program:
13:30 ....................... sraz u depozitáře Slovenské strely
13:40 .............. komentovaná projížďka do Štramberka
13:55 ............ příjezd do Štramberka, možnost focení
14:30 .................... předpokládaný návrat, občerstvení
14:45 ............................... prezentace v kinosále muzea
15:30 ........... komentovaná prohlídka expozice muzea

Co utváří identitu našeho města? Na co můžeme být jako
Kopřivničané hrdí? Jak to můžeme rozvíjet a prohlubovat?

Prezentace nové vizuální identity města Kopřivnice spojená
s prohlídkou Muzea nákladních automobilů Tatra
a komentovanou projížďkou Slovenskou strelou.

středa 3. listopadu 2021
Muzeum nákladních automobilů Tatra
Husova 1326/13, Kopřivnice

Program:
13:30 ....................... sraz u depozitáře Slovenské strely
13:40 .............. komentovaná projížďka do Štramberka

Těším se na společné odpoledne s Vámi.

Font Barlow Condensed je
vhodný pro standardní texty
nebo nadpisy s maximální
úsporou místa.

Ing. Miroslav Kopečný
starosta
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Novoroční přání

Ing. Miroslav Kopečný, starosta
Mgr. Dušan Krompolc, místostarosta
René pohodu,
Lakomý, místostarosta
Příjemné prožití vánočníchMgr.
svátků,

zdraví a šťastný průběh roku 2022
Vám přeje
město Kopřivnice

Rok 2022 je rokem 100. výročí narození sportovní legendy a kopřivnického
rodáka Emila Zátopka. Oslavujte s námi. Více na www.zatopek100.cz.

Autor: Väinö Kannisto. Helsingin olympiakisat
1952, Soutustadion, melontakilpailut.

Příjemné prožití vánočních svátků,
pohodu ve společnosti Vašich blízkých
a šťastný průběh roku 2022 Vám přejí

Rok 2022 je rokem 100. výročí narození legendárního
běžce a kopřivnického rodáka Emila Zátopka.
Oslavujte jej s námi. Více na www.zatopek100.cz.
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Venkovní reklamní nosiče:
Citylight
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Billboard
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Kalendář nástěnný
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Kalendář stolní
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Pamětní list

88

89

Tašky

90

91

Propiska
a zápisník

92

Flash disk

93

Trička
a polokošile

94

95

Hrnky a láhve

96

97

Tubusy

98

Dárkové předměty
(příklad: med)

99

Označení vozidel úřadu
Zjednodušená varianta, která obsahuje
pouze logo a slogan města Kopřivnice
(v řezané grafice)
Komplexnější varianta, která obsahuje
vedle loga a sloganu města také kruhový
motiv (řešený v řezané grafice)

100

Autobusová zastávka

101

9 Multimediální aplikace

102

Sociální sítě

104

105

Elektronická
pošta

106

Powerpointová
prezentace

107

Newsletter

108

Video outro
Součástí vizuální identity města Kopřivnice je také video outro, které by mělo být při vhodných a adekvátních příležitostech používáno v závěru videí
vydávaných městem Kopřivnice. Stejně tak by mělo být v průběhu videa používáno logo ve vhodné části obrazovky.

109

Webová
prezentace
Ukázka práce s jednotným vizuálním stylem a zejména aplikace
fontů v rámci webové prezentace města.

110

Základní principy
u webové prezentace

1. Použité fonty
Město používá fonty, které jsou jednoduše aplikovatelné také
ve webovém rozhraní. Jedná se o základní fonty Red Hat Display
a Barlow Condensed. Oba fonty jsou volně ke stažení a k použití
v nabídce Google Fonts (www.google.com/fonts).

CMYK 100% 80% 40% 20%
RGB 25 58 95
HEX/HTML #193A5F
PANTONE 534 C

CMYK 70% 20% 0% 0%
RGB 62 163 220
HEX/HTML #3EA3DC
PANTONE 298 C

CMYK 20% 0% 0% 0%
RGB 212 237 252
HEX/HTML #D4EDFC
PANTONE 290 C

CMYK 70% 0% 80% 0%
RGB 77 176 91
HEX/HTML #4DB05B
PANTONE 7738 C

2. Využití základních barev města Kopřivnice
Jakákoli komunikace města (včetně té na internetu) by měla být
sjednocená. Proto je doporučováno, aby město při své online prezentaci
využívalo základní barvy (viz vpravo).

111

10 Kopřivnické noviny
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Kopřivnické noviny
Při příležitosti 30 let od svého prvního vydání dostávají Kopřivnické noviny
svěží a moderní kabát. Kopřivnické noviny byly vždy plné aktuálních
a důležitých informací. Grafické úpravy respektují prostor a množství
obsahu, na které jsou čtenáři zvyklí. Provedené úpravy však dávají
lépe vyniknout tomu důležitému, pomáhají zpřehlednit nabízený obsah
a usnadnit čtenáři orientaci na jednotlivých stránkách novin i v textu
samotném.
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Kopřivnické noviny: Logo

Barevná verze loga KOPŘIVNICKÉ NOVINY
s použitím písma Red Hat Display
a barvy CMYK 100% 80% 40% 20%

Černobílá verze loga
KOPŘIVNICKÉ NOVINY
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Kopřivnické noviny: V barvě
i v černobílé variantě
Kopřivnické noviny vycházejí tradičně v jednobarevné tiskové podobě, černobíle. Grafický návrh zahrnuje také barevnou variantu novin, kterou je možné využít
po zvážení ekonomické stránky výroby – například k tisku slavnostních vydání novin (narozeninové vydání) a speciálních vydání k dalším vybraným příležitostem.
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Kopřivnické noviny: Fonty

Font:
Red Hat Display Medium
Red Hat Display Black

Font:
Faustina Bold

Font:
Heuristica Regular
Heuristica Bold Italic
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Font:
Red Hat Display Medium
Red Hat Display Black

Font:
Faustina Bold

Font:
Barlow Condensed Regular
Barlow Condensed Bold

Font:
Heuristica Regular
Heuristica Bold
Heuristica Bold Italic
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11 Orientační systém
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Interní orientační
systém

Stojany a poutače

Cílem úprav v orientačním systému města Kopřivnice je
sjednocení, zjednodušení a zpřehlednění orientačního systému
uvnitř budovy městského úřadu.

Provozní doba

Městský úřad Kopřivnice
Provozní doba
Pondělí

8:00 — 11:30

12:30 — 17:00

Úterý

8:00 — 11:30

12:30 — 14:30

Středa

8:00 — 11:30

12:30 — 17:00

Čtvrtek

8:00 — 11:30

12:30 — 14:00

Pátek

8:00 — 11:30

informace, podatelna a Czech POINT

8:00 — 10:00

pokladna

www.koprivnice.cz
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ORIENTAČNÍ TABULE

10.
NP
9.
NP
8.
NP
7.

KONFERENČNÍ MÍSTNOST
REALITY HIT - Josef Borák
FIXUM, a.s.
EM TEST ČR spol. s r. o.
CENTURY TRADE, s.r.o.
Mgr. Jitka Kelnarová
Raiffeisen stavební spořitelna, a.s.
ZEMAN ART, s.r.o. - jazykové kurzy
STALE REALITY - Lenka Stančíková
EFFECT Investment, a.s. - investiční činnost nemovitostí
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
PROFORZA
Masáže - Petr Wiszczor
Brücknerprojekt, s.r.o.
BONA ELECTA - realitní činnost
HM PARTNERS, s.r.o.
DAGROS Morava, s.r.o.
KOTVA RODINY, z.s.
Atletický klub EZ Kopřivnice, z.s.
Správa sportovišť Kopřivnice, p.o.

AGENTURA POZNÁNÍ, s.r.o.
English4U Agency
TEPLO Kopřivnice, s.r.o.
PROMET JOBS, s.r.o.
ELKAREX - CZ spol. s r. o.
Gultech - Jan Jiřík
ALLON - Ondřej Galia

ODBOR MAJETKU MĚSTA
ODBOR ROZVOJE MĚSTA
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VEDENÍ MĚSTA - starosta, místostarostové
JEDNACÍ MÍSTNOST RADY MĚSTA
ODDĚLENÍ VNĚJŠÍCH VZTAHŮ / KOPŘIVNICKÉ NOVINY

Popisky u dveří a na patře
MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

ORIENTAČNÍ TABULE

Odbor správních činností

467

Městská policie Kopřivnice

Marie Sládková
ověřené výstupy - Czech POINT
telefon: 556 879 305
e-mail: marie.sladkova@koprivnice.cz

Podatelna

171

Pokladna

141

Dětský koutek Žirafka
RENARKON, o.p.s. / TONER-COPY, s.r.o.
Výtahy č. 1, 2

www.koprivnice.cz
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Ikony pro orientační systém
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12 Městské organizace
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Městská policie Kopřivnice

Značení oděvů Městské
policie Kopřivnice

Označení Městské policie Kopřivnice vychází ze standardního znaku města
Kopřivnice s textovým popisem „Městská policie Kopřivnice“.

Značení oděvů vychází ze standardů identity městské policie
v rámci České republiky. Celorepubliková pravidla jsou
nadřazena identitě Kopřivnice. Přesto všude tam, kde to je
možné, přiblížíme se identitě města.

Základními barvami jsou černá a modrá barva.

CMYK 100% 80% 40% 20%
RGB 25 58 95
HEX/HTML #193A5F
PANTONE 534 C
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Identita města Kopřivnice
Manuál identity Kopřivnice a jednotného vizuálního stylu, fonty a ikony jsou
dostupné ke stažení na webu www.identitakoprivnice.cz.
www.identitakoprivnice.cz

© 2022 Město Kopřivnice / www.koprivnice.cz / Verze 1.00
Vytvořili: Edurevolta s.r.o. / Petra & Petr Čaníkovi
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