Žďár nad Sázavou
Manuál pro komerční značení
ve veřejném prostoru
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Základní rozvržení — 1/5

x

Základní řešení navigačních tabulí se skládá ze
dvou částí – prezentační (horní) a navigace (dolní).

y−1/5 x
2

1/5 x

Horní část je čtvercová a má definovanou ochrannou zónu, která musí zůstat prázdná (viz protější
stránka). Tato zóna má definovanou barvu výplně
(viz kapitola 3) a logo zde musí být prezentováno
v jednobarevné variantě (v negativu). Logo nebo
text má maximální šířku/výšku odpovídající
3/5 šířky tabule.
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2

y

800 m

1/5 x

800 m

1/4 x

1/4 x
ochranná zóna

Dolní část je navigační a obsahuje směrovou
šipku a orientační vzdálenost uvedenou v metrech,
případně kilometrech. Tato část má vždy pozitivní
barevnost, tzn. tmavý text na bílém pozadí. Bližší
rozkresy najdete v kapitole 2.

Navigace — 2/5

Navigační část má definovanou menší ochrannou
zónu (viz předchozí kapitola).

400 m

1,8 km

2,8 km

Navigační šipka má definovanou velikost v nejdelším rozměru 1/5 šířky tabule a je zarovnaná k levému okraji (ochranné zóně).
Text vzdálenosti je zarovnán vertikálně na střed
spolu se šipkou k vymezenému prostoru. Je zarovnán k pravému okraji (ochranné zóně). Velikost je
definována tak, aby mezi šipkou a textem vznikl
minimální prostor o šířce číslice 8 (viz protější
stránka). Pokud jsou umístěny dvě cedule u sebe,
je nezbytné, aby velikosti textu byly shodné. Výchozí velikost je ta menší. Čísla jsou sázena maximálně ve třech řádech.
Text je sázen písmem Amulya v řezu Bold (viz kapitola 4).

Barva — 3/5

Barvy jsou definovány dvě – modrá a bílá.
Modrá slouží jako pozadí prezentační části (horní)
a barva textu v navigační části (dolní).

CMYK
RAL
ORACAL
AVERY

80/50/0/0
5005 mat
555 mat
682 mat

CMYK
RAL
ORACAL
AVERY

0/0/0/0
9016 mat
010 mat
102 mat

Bílá barva je použita pro loga či text v horní části a jako
pozadí v části navigační.

Písmo — 4/5

Amulya Bold
0123456789
m km

Písmo pro text je Amulya Bold, které je
volně dostupné pro komerční použití na stránce
fontshare.com.

Šipka — 5/5

Šipka má definovaný tvar, jehož proporční rozkres se
nachází na protější straně. Šipka rotuje okolo svého
středu v osmi směrech. Preferovány však jsou čtyři
základní – nahoru, dolů, doleva
a doprava.

rozkres šipky

Pro značení cesty přes kruhový objezd se používá
zvláštní sada šipek, v které jsou šipky „lomeny“
přes kruh. Tyto šipky se z důvodů různých proporcí
zarovnávají podle optického středu.

