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Tyto zásady používání znaku a loga statutárního města Chomutova jsou v souladu s Příručkou 

aplikace znaku SMCH (Příloha č. 1) a Grafickým manuálem loga SMCH (příloha č. 2). 

Tento metodický pokyn je závazný pro orgány SMCH a pro zaměstnance SMCH. 

Tento metodický pokyn je v souladu se Směrnicí RM pro používání znaku a praporu statutárního 

města Chomutova (číslo 024/01-96). 

 

1. Znak města: 

Vychází z heraldického znaku (na modrém štítě stříbrná hradební zeď s cimbuřím, nad níž stojí dvě 

stříbrné věže). K použití jsou 3 možné varianty, každá v barevném, jednobarevném, šedivém a 

inverzním provedení. 

1.1 Varianty znaku města 

1.1.1 znak základní 

1.1.1a základní barevný 

 

1.1.1c základní šedivý 

 

1.1.1b základní jednobarevný 

 

1.1.1d 
základní jednobarevný 
inverzní 

 
 

1.1.2 varianta s textem – vertikální 

1.1.2a vertikální barevný 

 

1.1.2d vertikální barevný inverzní 

 

1.1.2b vertikální jednobarevný 

 

1.1.2e 
vertikální jednobarevný 
inverzní 
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1.1.2c vertikální šedivý 

 

1.1.2f vertikální šedivý inverzní 

 
 

1.1.3 varianta s textem – horizontální 

1.1.3a 
horizontální 
barevný 

 

1.1.3d 
horizontální 
barevný inverzní 

 

1.1.3b 
horizontální 
jednobarevný 

 

1.1.3e 
horizontální 
jednobarevný 
inverzní 

 

1.1.3c horizontální šedivý 

 

1.1.3f 
horizontální 
šedivý inverzní 

 
 

1.2 Aplikace barevných variant znaku 
 Barevná varianta – pro aplikace, kde je možnost použiti všech barev znaku. 

 Černobílá varianta – pro aplikace, při kterých je možnost tisku pouze ve stupních šedi. 

 Jednobarevná varianta – výhradně pro použití při jednobarevném tisku. 

 

1.3 Barevnost znaku 

 
Modrá CMYK 100 / 60 / 0 / 0 RGB 0 / 94 / 165 PANTONE® 293C 

 
Žlutá CMYK 0 / 10 / 100 / 0 RGB 255 / 215 / 0 PANTONE® 109C 

 
Červená CMYK 0 / 95 / 100 / 0 RGB 243 / 0 / 15 PANTONE® 485C 

 
Černá CMYK 0 / 0 / 0 / 100 RGB 0 / 0 / 0 PANTONE® Black 

   

1.4 Použití znaku 
 dokumenty (tiskoviny) vedení města – tj. primátora, 1. náměstka primátora a 2. náměstka 

primátora 
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o oficiální listiny, partnerské smlouvy, dopisy vrcholných představitelů (samostatná 

působnost). Znak lze užít také na tiskovinách souvisejících s významnými akcemi s 

mezinárodní účastí, které jsou pod záštitou primátora. 

 dokumenty (tiskoviny) MMCH právního charakteru, tj. jmenovitě:  

o na kulatých razítkách, v záhlaví právních předpisů města (vyhlášky, nařízení) a jiných 

nosičů. 

 k vnějšímu označení budov nebo místností používaných organizacemi řízenými a 

spravovanými městem Chomutov a Magistrátem města Chomutov, pokud nejsou povinny 

užívat k označení státního znaku  

 na štítech označujících movitý majetek ve správě města a jeho organizací, popřípadě i přímo 

na některých předmětech v majetku města 

 na služebních odznacích, průkazkách a visačkách zaměstnanců, jejichž úkolem je ochrana 

veřejného pořádku, ochrana majetku města a jeho organizací a dále na stejnokrojích 

pracovníků Městské policie, případně jiných organizací města Chomutova 

 heraldické potřeby 

 historické/historizující propagační a slavnostní účely, pamětní prezentační tiskoviny 

 

1.4.1 Pokyny 

 Užívání znaku a vlajky statutárního města Chomutova upravuje ustanovení § 34a a § 142 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 

 Jiné orgány, organizace a zařízení, právnické a fyzické osoby mohou užívat znak statutárního 

města Chomutova pouze se souhlasem Rady statutárního města Chomutova (RSMCH) 

 Žádost o souhlas s použitím znaku města Chomutova se předkládá RSMCH prostřednictvím 

Odboru kancelář tajemníka. 

1.5 Chybné varianty znaku 
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2. Logo města 
Logo významně ovlivňuje vnímání města Chomutova a přispívá k vytváření pocitu sounáležitosti jeho 

obyvatel a návštěvníků. Filozofie loga SMCH je popsána v Grafickém manuálu. 

2.1 Varianty logotypu 

2.1a barevný 

 

2.1d 
barevný 
inverzní 

 

2.1b jednobarevný 

 

2.1e 
jednobarevný 
inverzní 

 

2.1c šedivý 

 

  

 

 

2.2 Barevnost logotypu 

 Zelená CMYK 30 / 0 / 100 / 0 
 

RGB 200 / 210 / 0 
 

PANTONE® 381 C 
 

 Tmavě modrá CMYK 60 / 20 / 0 / 30 
 

RGB 81 / 134 / 170 
 

PANTONE® 659 C 
 

 Světle modrá CMYK 30 / 5 / 0 / 5 
 

RGB 182 / 213 / 233 
 

PANTONE® 544 C 
 

 Oranžová CMYK 0 / 50 / 100 / 0 
 

RGB 242 / 148 / 0 
 

PANTONE® 152 C 
 

 Šedá CMYK 0 / 0 / 0 / 70 
 

RGB 112 / 112 / 112 
 

PANTONE® Cool Gray 11 C 
 

 

2.3 Použití loga 
 tiskoviny MMCH – státní správa i samospráva (mimo výjimky, kdy je umožněno použití znaku 

města, vyjmenované v bodě 1.4), orgány města, městem zřízené nebo založené organizační 
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složky a právnické osoby, společnosti s majoritním majetkovým podílem města, pokud není 

předepsáno užívání státního znaku. 

 propagační a prezentační materiály MMCH (informačních tiskovinách, ostatních nosičích 

informací, na zahraničních a tuzemských veletrzích a na běžných prezentacích či sportovních 

a jiných akcích města. Dále pak na dresech, propagačních a reklamních předmětech, v rámci 

vnitřního navigačního systému, v rámci turistické trasy na orientačním a informačním značení 

a další.) 

 Jiné orgány, organizace a zařízení, právnické a fyzické osoby mohou užívat logo statutárního 

města Chomutova pouze se souhlasem Kanceláře primátora (viz bod 2.4).  

 O všech ostatních případech užití, které nejsou upraveny v tomto článku, rozhodne Kancelář 

primátora. 

 

2.4 Pokyny 
 Logotyp nesmí být užíván v jiných podobách než v těch, které stanovuje Grafický manuál. 

 Při použití s logy jiných organizací musí být logotyp SMCH v minimálně stejné velikosti jako 

ostatní logotypy na stejné úrovni. 

 Souhlas s užitím logotypu města uděluje za město Kancelář primátora písemně na základě 

písemné žádosti. Žádost o udělení souhlasu (viz příloha č. 3) s použitím loga statutárního 

města Chomutova lze podat emailem nebo písemně prostřednictvím formuláře, který je 

uveden v příloze č. 3 a je umístěn i v elektronické podobě na www.chomutov-mesto.cz, a to 

společně s předložením grafického návrhu zamýšleného použití. 

http://www.chomutov-mesto.cz/
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3. Dokumenty SMCH v jednotném vizuálním stylu 
Základní prvky jednotného vizuálního stylu města jsou logotyp města, písmo a barevnost. Logotyp a 

barevnost řeší kapitoly 2.1 a 2.2. 

3.1 Typografie 
Jako základní firemní písmo je zvoleno písmo Myriad Pro s následujícími řezy: 

o Myriad pro Light 

o Myriad Pro Regular 

o Myriad Pro Semibold 

o Myriad Pro Bold 

 
pro zvýrazňování textů apod. lze využít všech řezů i ve variantě italic (kurzíva). 

o Myriad Pro Light Italic 

o Myriad Pro Regular Italic 

o Myriad Pro Semibold Italic 

o Myriad Pro Bold Italic 

Substituční písmo 
Jelikož základní písmo Myriad Pro nemusí být instalováno na všech počítačích, je možné jej nahradit 
písmy Calibri případně Arial s následujícími řezy: 

o Calibri Regular 

o Calibri Bold 

o Arial Regular 

o Arial Bold 

 

Pro zvýrazňování textů apod. lze využít všech řezů i ve variantě Italic (kurzíva). 
o Calibri Regular Italic 

o Calibri Bold Italic 

o Arial Regular Italic 

o Arial Bold Italic 

 

Veškeré písemné výstupy MMCH (včetně e-mailové korespondence) musí být tedy provedeny 

v jednom z výše uvedených typech písma.  

 

3.2 Dokumenty SMCH 
Veškeré dokumenty SMCH v jednotném vizuálním stylu platné ke dni vydání tohoto metodického 

pokynu jsou umístěny na sdílené složce S:\PŘEHLED FORMULÁŘŮ POUŽÍVANÝCH OD 1.1.2012.  
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4. Společná ustanovení 
1. Dodržováním jednotného vizuálního stylu jsou vázáni všichni pracovníci magistrátu a za jejich 

dodržení odpovídají příslušní vedoucí pracovníci.  

2. Příručka aplikace znaku statutárního města Chomutova je uložena a k dispozici na Odboru 

kancelář tajemníka MMCH. Grafický manuál loga statutárního města Chomutova jsou 

uloženy a k dispozici na Kanceláři primátora a je také k dispozici ke stažení na 

www.chomutov-mesto.cz. 

3. Zásady pro použití loga a jednotného vizuálního stylu města nabývají účinnosti dnem 

1.1.2012 

 

http://www.chomutov-mesto.cz/


Příloha č. 1 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Příloha č. 2 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

Příloha č. 3 


