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Úvod

Manuál jednotného vizuálního stylu je 
závazný předpis pro tvorbu, výrobu 
a užívání uvedených prvků a prostředků. 
Základními prvky jednotného vizuálního 
stylu jsou logo a symbol organizace. 
Prostředky jednotného vizuálního stylu 
jsou písmo, barva a způsob jejich užití. 

Jednotné a správné dodržování 
pravidel manuálu spoluvytváří image 
organizace, a tím posiluje vnímání 
hodnot a funkcí, které reprezentuje. 
Všichni, kdo se podílejí na aplikaci 
prostředků jednotného vizuálního stylu, 
smí pracovat pouze v souladu s pravidly 
obsaženými v manuálu. 

Při vytváření dokumentů nebo 
aplikací jednotného vizuálního stylu, 
které tento manuál přímo neupravuje, 
dodržujte pravidla popsaná v kapi-
tolách o použití loga, barev a písma, 
inspirujte se hotovými předlohami 
podobného účelu, řiďte se typografic-
kými pravidly a dobrým vkusem. 

Grafické návrhy nových aplikací 
vizuálního stylu schvaluje odbor 
komunikace. Pro realizaci manuálu 
jednotného vizuálního stylu Správy 
železnic budou vydány závazné směr-
nice stanovující další podrobnosti.

Vyobrazené předlohy jsou k dispozici obvykle 
ve formátu PDF, případně jako zdrojové 
dokumenty v editovatelných formátech. 
Šablony pro Adobe InDesign zahrnují soubory 
INDD, IDML a PDF. Na dostupnost šablon 
upozorňují následující ikony.

   šablona v datové podobě k dispozici 
 navrhovaná šablona – bude vytvořena 

na vyžádání
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1.1 Základní logo

základní logo  
sprava-zeleznic_logo_001_zakladni

konstrukce základního loga

x

y

x = 0,1843y

Základní logo se skládá ze symbolu 
a textu „Správa železnic“. Tvar sym-
bolu je inspirován tvarem zhlaví. Spodní 
a horní část symbolu dohromady tvoří 
písmeno Ž reprezentující železnici, jako 
významný a ekologický způsob dopravy.

Logo je definováno prostřednictvím 
digitální předlohy. Logo se může jako 
celek zvětšovat nebo zmenšovat. 
Ve výchozí velikosti 100 % určené pro 
formát A4 má základní logo výšku 
17,65 mm. Nejmenší dovolená velikost 
loga je 40 %. Při změně velikosti nesmí 
dojít k deformaci loga (např. zúžení 
nebo rozšíření). Při práci se značkou 
respektujte její ochrannou zónu (1.13).

   všechny značky a symboly uvedené 
v manuálu jsou k dispozici ve formátech PDF 
a PNG, jsou uloženy ve výchozí velikosti, 
kterou tento manuál označuje jako 100 %

Pro použití na tiskovinách pracujte 
se soubory PDF ve vhodných barvách 
(viz kapitola 3.1). Pro získání značek v jiných 
rozměrech formátu PNG neupravujte 
velikost obrázků PNG, ale vytvořte 
potřebnou velikost loga nebo symbolu 
rastrováním souborů PDF v barvách 
sRGB pro obrazovku.
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1.2 Vertikální logo

vertikální logo 
sprava-zeleznic_logo_002_vertikalni

y

z

z = 0,1773y Vertikální logo je prostorově úspornější 
variantou základního loga. Skládá se ze 
symbolu a textu „Správa železnic“ pod 
symbolem.

Logo je definováno prostřednictvím 
digitální předlohy. Logo se může jako 
celek zvětšovat nebo zmenšovat. 
Ve výchozí velikosti 100 % určené pro 
formát A4 má vertikální logo výšku 
26,85 mm. Nejmenší dovolená velikost 
loga je 40 %. Při změně velikosti nesmí 
dojít k deformaci loga (např. zúžení 
nebo rozšíření). Při práci se značkou 
respektujte její ochrannou zónu (1.13).

Vertikální logo se používá například 
v následujících případech:
—  na některých merkantilních 

tiskovinách (vizitky, úsporná 
záhlaví formulářů)

— na prezentačních deskách
— inzerci a publikacích
—  na některých reklamních 

předmětech (např. bloky)
— pro označení oblečení

   značky jsou k dispozici ve formátech PDF 
a PNG, ve výchozí velikosti 100 %

konstrukce vertikálního loga
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Ve výjimečných případech lze místo 
základního loga nebo vertikálního loga 
použít doplňkové horintální logo, které 
má text „Správa železnic“ umístěný 
napravo od symbolu. Text je přitom 
v poměru k symbolu výrazně větší než 
u základního nebo vertikálního loga, 
což umožňuje používat doplňkové 
horizontální logo v menších velikostech.

Doplňková horizontální varianta 
loga se používá v případech, ve kterých 
nelze dobře uplatnit jiné varianty znač-
ky a tam, kde by použití jiných variant 
značek bylo prostorově méně vhodné 
nebo kde použití doplňkové varianty 
loga zajistí lepší rozpoznatelnost loga 
nebo zaručí jeho realizovatelnost 
zvolenou technologií výroby. 

 Použití doplňkových variant loga 
v konkrétních případech schvaluje 
odbor komunikace.

Logo je definováno prostřednictvím 
digitální předlohy. Logo se může jako 
celek zvětšovat nebo zmenšovat. 
Ve výchozí velikosti 100 % má 
doplňkové horizontální logo výšku 
16,85 mm. Nejmenší dovolená velikost 
loga je 30 %. Při změně velikosti nesmí 
dojít k deformaci loga (např. zúžení 
nebo rozšíření). Při práci se značkou 
respektujte její ochrannou zónu (1.13).

   značky jsou k dispozici ve formátech PDF 
a PNG, ve výchozí velikosti 100 %

Doplňkové horizontální logo se používá 
například na oděvech, na některých vozidlech 
nebo v extrémně malých velikostech.

1.3 Doplňkové 
horizontální logo

doplňkové horizontální logo  
sprava-zeleznic_logo_003_doplnkove-horizontalni

konstrukce doplňkového horizontálního loga

x

y

x = 0,1843y
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Symbol, který tvoří součást loga, lze 
používat i samostatně. Samostatně 
se používá například na vybraných 
reklamních předmětech, na vybraných 
merkantilních tiskovinách (desky, 
děkovné karty) nebo pro označení 
budov, případně ve spojení s dalšími 
logy nebo nápisy.

 Všechny značky Správy železnic jsou 
stanoveny tímto manuálem. Vytvářet 
jakékoli další značky doplněním názvu 
nebo zkratky k symbolu je zakázáno. 

 
Symbol je definován prostřednictvím 
digitální předlohy. Symbol se může 
jako celek zvětšovat nebo zmenšovat. 
Ve výchozí velikosti 100 % určené pro 
formát A4 má symbol výšku 16,8 mm. 

Symbol lze použít také při vytvá-
ření výrazných grafických kompozic. 
V takovém případě se používá i ve 
výrazně větších velikostech – viz napří-
klad použití symbolu na prezentačních 
deskách (8.3). 

Nejmenší dovolená velikost symbolu 
je 20 %. Při změně velikosti nesmí dojít 
k deformaci symbolu. 

Při práci se symbolem respektujte 
jeho ochrannou zónu (1.14). 

   symbol je k dispozici ve formátech PDF 
a PNG, ve výchozí velikosti 100 %

1.4 Symbol

y

0,1762y

0,1762y

0,1762y

konstrukce symbolu

symbol 
sprava-zeleznic_logo_004_symbol



11Manuál vizuálního stylu Správy železnic, 30/06/2020

Základní barevné provedení loga tvoří 
oranžový symbol a tmavě modrý text 
„Správa železnic“. 

Barvy jsou stanoveny v kapitole 3.1 
a jejich definice není dovoleno jakkoli 
měnit. 

Stejná definice barevného provedení 
platí pro doplňkové horizontální logo 
a symbol. 

Značka musí být vždy tak velká, aby nebyla 
narušena její čitelnost. Doporučenou ve-
likost vybraného provedení značky pro 
formát A4 a nejmenší dovolenou velikost 
značky najdete v kapitolách 1.1, 1.2, 1.3 a 1.4, 
které popisují jednotlivá provedení značek 
a symbol. Při práci se značkou respek-
tujte ochrannou zónu. Umístění značky 
v dokumentu se řídí předlohou.

Základní barevné provedení loga nelze 
použít na podkladových plochách, v jiných 
případech není možné použít barevné 
provedení značky z technologických 
důvodů. Další barevná provedení definují 
následující kapitoly 1.6–1.7. Použití značky 
na podkladových plochách upravují 
kapitoly 1.16, 1.17 a 1.18.

(A)

(B)

1.5 Barevné 
provedení loga

(A)
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Pokud technologie neumožňuje 
použít barevná provedení, používají se 
provedení černobílá. 

Základní černobílé provedení značky 
je se všemi prvky v černé barvě (A). 
Na tmavém podkladu se používá 
inverzní černobílé provedení značky se 
všemi prvky v bílé barvě (B).

Stejná definice černobílého provedení 
platí pro doplňkovou horizontální 
variantu loga a symbol. 

1.6 Černobílé 
provedení loga

(A) (B)



13Manuál vizuálního stylu Správy železnic, 30/06/2020

1.7 Jednobarevné 
provedení loga

(A) (B)

V případech, kdy technologie umožňuje 
realizovat pouze jednu barvu, se pou-
žívá jednobarevné pozitivní provedení, 
kdy je symbol i text modrý (A). 

V jednobarevném inverzním 
provedení je značka včetně názvu 
organizace oranžová na barevném 
pozadí (B). 

 Pozor, logo s oranžovým názvem 
organizace je dovoleno výhradně na 
tmavě modré ploše (1.16) nebo tmavé 
fotografii (1.18). Jakékoli jiné použití 
značky s oranžovým názvem organi-
zace je chybné!

Pokud použitá barva není jednou 
ze základních barev společnosti (3.1), 
je dovoleno aplikovat značku v barvě, 
která je v daném případě technologicky 
možná. Příkladem jsou reflexní barvy 
ochranných pomůcek nebo výstražné 
prvky některých pracovních oděvů.

Stejná definice jednobarevného prove-
dení platí pro doplňkovou horizontální 
variantu loga a symbol. 
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1.8 Logo v materiálu

zahloubený reliéf – řez 
symbol – hloubka reliéfu je max 1/3 výšky tahu symbolu (1/3x) 
název Správy železnic – hloubka reliéfu max 1/6x

vyvýšený reliéf – řez 
symbol a název Správy železnic – výška reliéfu je max 1/3 výšky tahu 
symbolu Ž (1/3x)

x x

max 1/3x symbol max 1/3x 
text max 1/6x

Logo může být převedeno do materiálu 
dvěma způsoby v závislosti na použité 
technologii.

(A) Vyvýšený reliéf – zvolená 
varianta loga nebo symbol jsou 
vyvýšeny nad rovinu nosného média; 
název organizace je vyvýšený stejně 
jako symbol.

(B) Zahloubený reliéf – zvolená 
varianta loga nebo symbol jsou 
zahloubeny pod rovinu plochy; název 
organizace jsou zahloubeny do odlišné 
hloubky než symbol. Pro velmi malé 
zahloubení (např. při běžném slepotisku 
nebo ražbě) se však symbol i text 
zahloubí stejně.

Plastickou variantu loga nebo sym-
bolu lze aplikovat na různé typy 
materiálů (kov, dřevo, textil, beton 
apod.) a vyrábět různými technologiemi 
(např. ražbou, gravírováním, odléváním 
nebo vyšíváním). 

Minimální velikost značky pro aplikaci 
do materiálu závisí na použité techno-
logii – značka musí být tak velká, aby 
byla zachována její dobrá čitelnost. 

Stejné definice provedení v materi-
álu platí i pro nevyobrazené varianty 
loga a samostatný symbol. 

(A) (B)
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1.9 Logo ve spojení 
s doplňkovým textem

max 2y

max 2y

Generální partner

Doplňkový text 
dvouřádkový

Doplňkový text

(A) příklad základního loga s doplňkovým textem jednořádkový doplňkový text – schéma

dvouřádkový doplňkový text – schéma

Generální 
partner

Doplňkový 
text

Jednoslovný

x x

x x

y

y

y

y

max 1,25y

max 1,25y

(B) příklad vertikálního loga s doplňkovým textem doplňkový text – schéma jednoslovný doplňkový text – schéma

V některých případech je potřeba 
připojit k logu doplňkový text, který 
upřesňuje význam použití loga 
v daném kontextu nebo přidává další 
sdělení. Příkladem jsou loga označující 
generálního partnera události.

Doplňkový text lze připojit 
k základnímu logu (A) nebo k verti-
kálnímu logu (B). Doplňková varianta 
loga (1.3) se spolu s doplňkovým 
textem  nepo užívá.

   šablona Adobe InDesign a PDF

Základní logo s doplňkovým textem
Dolní účaří prvního řádku doplňkového textu 
je zarovnáno s dolním krajem symbolu. 
Maximální šířka doplňkového textu je 
stanovena na dvojnásobek šířky symbolu. 
Preferují se kratší řádky s přelomeným 
textem místo jednoho dlouhého řádku.

Vertikální logo s doplňkovým textem
Maximální šířka doplňkového textu je 
1,25násobek šířky symbolu. 

Doplňkový text
Doplňkový text se uvádí písmem Styrene A 
(2.1) v základním řezu Regular. Pro značku 
v základní velikosti 100 % (viz 1.1 a 1.2) je 
velikost doplňkového textu 11,1 b a proklad 
je 12,5 b. Barva doplňkového textu odpovídá 
barvě názvu organizace.
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Všechny dovolené varianty značky 
Správy železnic jsou stanoveny tímto 
manuálem. Vytvářet jakékoli další 
značky doplněním názvu nebo zkratky 
k symbolu nebo k některé z existujících 
značek je zakázáno.

 — Doplnění názvů organizačních 
jednotek nebo jiných názvů a zkratek 
organizací Správy železnic se 
nedovoluje.

 — Pro doplňkový text se používá 
výhradně úprava podle kapitoly 1.9. 

Schémata A–F zobrazují pouze několik 
příkladů značek, jejichž vytváření není 
dovoleno. 

Stejná omezení platí i pro nevyobra-
zené varianty loga. 

1.10 Zakázané 
kombinace loga 
a doplňkového textu

CTD
CENTRUM TELEMATIKY 
A DIAGNOSTIKY

CTD

(C)

(E)

(A) (B)

(D)

(F)

SPRÁVA 
ŽELEZNIC 
STAVEBNÍ 
SPRÁVA 
VÝCHOD

CENTRUM 
TELEMATIKY 
A DIAGNOSTIKY

SPRÁVA 
ŽELEZNIC 
OBLASTNÍ 
ŘEDITELSTVÍ 
ÚSTÍ NAD 
LABEM

SPRÁVA 
ŽELEZNIC 
STAVEBNÍ 
SPRÁVA 
VÝCHOD

SPRÁVA ŽELEZNIC 
OBLASTNÍ 
ŘEDITELSTVÍ 
ÚSTÍ NAD LABEM
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Slogan organizace (claim) stručně 
vystihuje podstatu organizace, při-
spívá k snadno rozpoznatelné identitě 
Správy železnic a pomáhá o ní vytvářet 
povědomí. Logo se sloganem organi-
zace je speciální variantou vertikálního 
loga doplněnou o claim „Dobrá správa“. 
Jiné varianty značky Správy železnic se 
společně se sloganem u značky nepo-
užívají. Logo se sloganem se uplatňuje 
například na některých druzích inzerce 
nebo na tiskové zprávě. 

 Použití loga se sloganem organizace 
v konkrétních případech schvaluje 
odbor komunikace. 

Přesný vzhled loga se sloganem je 
definován prostřednictvím digitální 
předlohy. Logo se sloganem organizace 
se může jako celek zvětšovat nebo 
zmenšovat. Ve výchozí velikosti 100 % 
určené pro formát A4 má logo se 
sloganem výšku 27,7 mm. Nejmenší 
dovolená velikost loga je 40 %. 

Při změně velikosti loga se sloganem 
musí být zachován poměr velikosti loga 
a claimu i jejich vzájemné umístění. 
Nesmí dojít k deformaci loga. Při práci 
se značkou respektujte její ochrannou 
zónu (1.13). Slogan má stejnou barvu 
jako název Správa železnic (viz barevná 
provedení 1.5, 1.6 a 1.7).

   logo se sloganem je k dispozici 
ve formátech PDF a PNG, ve velikosti 100 %

Jestliže je slogan „Dobrá správa“ hlavním 
sdělením dokumentu (viz některé příllady 
v 10.6), u loga se slogan už neuvádí, aby se 
na dokumentu neopakoval.

1.11 Logo se sloganem 
organizace

logo se sloganem organizace 
sprava-zeleznic_logo_005_dobra-sprava
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Hasičský záchranný sbor (HZS) Správy 
železnic má jako jediná organizační 
jednotka Správy železnic své vlastní 
logo, které bylo redesignováno pro 
zajištění souladu s vizuálním stylem 
Správy železnic. Nový znak HZS 
využívá základní písmo vizuálního stylu 
Správy železnic, přitom zachovává 
tvarosloví značek používané hasičskými 
záchrannými sbory.

Pokud je to potřeba, znak HZS 
lze použít společně s logem Správy 
železnic. Logo Správy železnic a znak 
HZS se používají v těsném (A) nebo 
v odděleném uspořádání (B, C, D).

   znak HZS je k dispozici ve formátu PDF 
a PNG na vyžádání

Těsné uspořádání (A)
V těsném uspořádání loga Správy železnic 
a znaku HZS se používá výhradně vertikální 
logo Správy železnic (1.2). Pořadí značek, je-
jich vzájemné umístění a velikost jsou stano-
veny schématem (A). Vertikální logo Správy 
železnic je vždy vlevo, první v pořadí. Základ-
ní logo Správy železnic s textem vpravo od 
symbolu se v tomto uspořádání nepoužívá.

Oddělené uspořádání (B, C, D)
V odděleném uspořádání se používá základní 
logo Správy železnic (1.1). Logo Správy 
železnic se umístí k levému okraji formátu, 
znak HZS k pravému okraji formátu. Značky 
mohou být umístěny u horního (B, C) nebo 
dolního okraje (D) formátu. Pořadí značek 
a jejich vzájemná velikost jsou stanoveny 
schématem (E), vzájemné svislé zarov-
nání značek stanovují schémata (E) a (F). 
Logo Správy železnic je vždy vlevo. Nejmenší 
dovolený odstup značek odpovídá šířce znaku 
HZS. Pokud by byl odstup značek na daném 
formátu menší, musí se použít těsné 
uspořádání (A).

1.12 Znak Hasičského 
záchranného sboru 
Správy železnic

x

1,5x

y 1,1y

y 1,1y

rozestup podle formátu

(min 1,1y)

(A) příklad těsného uspořádání loga Správy železnic a znaku HZS

(B)

(C) (D)

(E) schéma oddělěného uspořádání značek  
při zarovnání značek k hornímu okraji formátu

(F) svislé zarovnání značek umístěných 
ke spodnímu okraji formátu

(A) schéma těsného uspořádání značek
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Ochranná zóna loga Správy železnic 
je definována rozměrem x, který má 
velikost 1⁄5 výšky symbolu Ž (0,2y).

Smyslem ochranné zóny je zajistit 
dostatečný odstup loga od všech 
ostatních grafických prvků, které by 
mohly jedinečnost loga opticky narušit. 

Stejná definice ochranné zóny 
platí pro všechny varianty loga a loga 
s doplňkovým textem.

Ochrannou zónou loga umístěného 
na fotografiích v žádném případě není 
bílý nebo jinak barevný podkladový 
obdélník kolem loga. Logo je vždy nutné 
učinit součástí celkové kompozice 
(viz kapitola 1.18).

1.13 Ochranná zóna 
loga

y

y

y

x

x

x

x = 1/5y
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1.14 Ochranná zóna 
symbolu

y

x

x = 1/5y

(A) (B)

Ochranná zóna symbolu je definována 
rozměrem x, který má velikost 1⁄5 výšky 
symbolu (0,2y).

Smyslem ochranné zóny je zajistit 
dostatečný odstup symbolu od všech 
ostatních grafických prvků, které by 
mohly jedinečnost symbolu opticky 
narušit. 

Symbol se obvykle umisťuje uvnitř 
formátu s respektováním okrajů for-
mátu (A). Velikost symbolu v takovém 
případě závisí na potřebách grafického 
návrhu (viz také 1.4). 

Symbol použitý jako grafický prvek 
může být umístěn na spad z levé 
a pravé strany (B). Příkladem užití 
symbolu na spad jsou prezentační 
desky (8.3).

Ochrannou zónou symbolu umístěného 
na fotografiích v žádném případě není 
bílý nebo jinak barevný podkladový 
obdélník kolem symbolu. Symbol je vždy 
nutné učinit součástí celkové kompo-
zice (viz kapitola 1.18).
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Správa železnic

státní organizace
spravazeleznic.cz

Kompozice samostatného symbolu 
a textu nesmí být zaměnitelná s logem 
(viz také 1.4 a 1.10). 

Texty nacházející se poblíž symbolu 
musí být umístěny mimo ochrannou 
zónu symbolu (A) a velikost písma 
musí být v poměru k velikosti symbolu 
dostatečně odlišná od velikosti písma 
použitého v logu, vertikálním logu nebo 
v doplňkové horizontální variantě loga 
se stejnou velikostí symbolu (B).

Kompozice symbolu a názvu 
nebo webové adresy organizace
Prostřednictvím aplikací tohoto 
manuálu je navrženo několik grafických 
kompozic výrazného symbolu a názvu 
organizace nebo webové adresy 
spravazeleznic.cz, ve kterých je velikost 
textu v poměru k velikosti symbolu tak 
výrazně odlišná od značek, že souvisejí 
text identifikující Správu železnic mohl 
být umístěn v pásmu ochranné zóny 
symbolu a vytvořil spolu se symbolem 
novou jednotnou grafickou kompozici. 
Příkladem jsou desky (8.3), vizitky 
pro vrcholový management (5.12) 
nebo vlajky (15.2). Motivy z těchto 
aplikací symbolu a textu identifikujícího 
Správu železnic lze použít i na dalších 
dokumentech. 

   konkrétní kompozice jsou stanoveny 
prostřednictvím šablon uvedených 
dokumentů

1.15 Kombinace 
samostatného 
symbolu a textu

spravazeleznic.cz

x = 1/5y

Text

Text

y

(A) umístění textu mimo ochranou zónu symbolu

(B) příklady navržených kompozic 
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Při umístění značky na klidné pozadí se 
barevné provedení značky volí tak, aby 
značka byla od pozadí dobře rozpozna-
telná. Pokud snadné rozpoznání značky 
od podkladové plochy nelze zajistit, 
značka se na danou plochu neaplikuje. 
Barva značky vždy odpovídá stanovené 
barvě (3.1) v plném tónu a je zakázáno ji 
jakkoli měnit.

Značku je doporučeno používat na 
pozadích v tónech základních barev. 

 — Barevná značka se na barevných 
pozadích nepoužívá (A), protože 
nelze zajistit její dostatečnou 
rozpoznatelnost vůči pozadí.

 — Na oranžové ploše se používá tmavě 
modré jednobarevné provedení 
loga (B). Tmavě modrá značka je 
proti oranžové ploše dostatečně 
kontrastní, a proto může být 
použita i na podkladových plochách 
v odstínech oranžové barvy.

 — Na tmavě modré ploše (C) se použí-
vá oranžová, jednobarevná inverzní 
značka. Lze ji použít výhradně na 
ploše v plném tónu (100 %) modré 
barvy. Na odstínech modré barvy 
se oranžová značka nepoužívá, 
nesmí se používat ani na bílé!

 — V černobílém provedení (D) se volí 
černá nebo bílá značka podle tónu 
podkladové plochy. Na bílé až 60% 
šedé se volí černá značka, na tmavší 
šedé a černé bílá.

Stejná pravidla platí pro všechny 
varianty loga, loga s doplňkovým 
textem a symbol.

1.16 Logo na klidné 
podkladové ploše

(B) 100%

(A) 100%

(C) 100%

(D) 100%

80%

80%

80%

80%

60%

60%

60%

60%

40%

40%

40%

40%

20%

20%

20%

20%

0%

0%

0%

0%
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Logo lze použít na výrazném barevném 
podkladu pouze, za předpokladu, že 
nebude narušena čitelnost značky.

 — Na dostatečně kontrastních 
barevných podkladech lze použít 
bílé (inverzní černobílé) provedení 
loga (A).

 — Jednobarevné modré provedení 
loga lze použít jen na světlých 
barevných podkladech a na sytých 
nebo tmavých barvách, na kterých 
je modrá značka stále dostatečně 
dobře rozpoznatelná (B).

 — Základní dvoubarevnou variantu 
loga je na barevných podkladových 
plochách zakázáno používat (C).

Stejná pravidla použití platí pro 
všechny ostatní varianty loga a loga 
s doplňkovým textem.

1.17 Logo na barevné 
podkladové ploše

(A)

(B)

(C)
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1.18 Logo 
na fotografii

(B)

(F)

(A)

(E)

(C)

(G)

(D)

(H)

Umístění značky na nehomogenním 
pozadí, jakým je např. fotografie, musí 
být provedeno tak, aby značka tvořila 
přirozenou součást obrazové kompozi-
ce. Základním požadavkem je zachová-
ní čitelnosti značky. Zaručení čitelnosti 
značky nesmí vést k její modifikaci ani 
k podkládání značky bílou nebo jinak 
barevnou plochou.

Základní dvoubarevné provedení 
značky se na fotografiích nepoužívá 
(A, E). Jednobarevné, černé nebo bílé 
provedení se volí podle toho, které je na 
fotografii lépe čitelné. Pro světlé foto-
grafie a fotografie běžného kontrastu 
se volí jednobarevné modré provedení 
značky (B, C), na černobílé fotografii 
se preferuje černé provedení (D).

V případě, že je barevná nebo 
černobílá fotografie velmi tmavá, 
lze použít inverzní (oranžovou nebo 
bílou) variantu značky (F, G, H). 

Tato pravidla platí pro všechny 
varianty loga, loga s doplňkovým 
textem a symbol.

Úpravou fotografie (např. drobnou retuší 
fotografie v podkladu, úpravou barevné 
saturace nebo změnou výřezu) je možné 
docílit lepší čitelnosti značky. 

Je-li podkladová fotografie neklidná 
a značka není dostatečně čitelná, lze 
v některých případech pozadí rozostřit, 
citlivě ho potlačit jinými úpravami nebo 
pozadí lokálně ztmavit. Je-li podkladová 
fotografie nehomogenní, je nutné zvolit 
jiný výřez pro umístění značky, zmenšit 
nebo zvětšit výřez. Přípustných způsobů 
řešení je však mnohem více. 

Pokud by úprava fotografie nebyla 
možná nebo by působila nepřirozeně, 
je nutné použít jinou fotografii.

Fotografie a její výřez se zvolí tak, 
aby logo nerušilo hlavní motiv snímku 
a samo jím nebylo rušeno. Preferuje 
se umístění loga do části fotografie 
s klidným pozadím bez větších 
barevných kontrastů. 
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CTD

SPRÁVA 
ŽELEZNIC 
OBLASTNÍ 
ŘEDITELSTVÍ 
ÚSTÍ NAD 
LABEM

SPRÁVA 

Není dovoleno vytvářet jiné než 
v manuálu uvedené obsahové, tvarové 
a barevné varianty loga. Je zakázáno 
jakkoli tvarově upravovat nebo 
deformovat symbol nebo měnit písmo 
názvu organizace. 

Není dovoleno aplikovat černobílá 
provedení tam, kde technologie 
umožňuje použít provedení barevná, 
a je nepřípustné aplikovat značku 
v  nedostatečné datové kvalitě, nevhod-
ných formátech souborů nebo v menší 
než stanovené minimální velikosti. 

Tato pravidla platí pro všechny 
varianty loga, loga s doplňkovým 
textem a symbol.

Příklady A–L ukazují některé 
zakázané úpravy loga, nedovolených 
variant však existuje mnohem více: 
(A) zakázaná deformace tvaru značky 

nebo některé její části
(B) nesprávné umístění textu 
(C) nesprávné barvy značky
(D) nesprávně použité barevné 

provedení značky 

  logo s oranžovým  názvem 
organizace lze použít jen na 
tmavě modrém podkladu

(E) použití nesprávného písma 
(F) nedostatečné rozlišení obrázků 

a jejich nevhodný formát
(G) vržené stíny, záře a jiné efekty 
(H) změna proporcí prvků značky
(I) obrysová varianta značky
(J) nevhodné barevná varianta 

na podkladové ploše 
(K) podkládání značky obdélníkem
(L) logo se změněným textem
(M) symbol se zkratkou

1.19 Zakázané 
varianty loga

(B)

(F)

(J)

(A)

(E)

(I)

(C)

(G)

(K) (L)

(M)

(D)

(H)



2. Písmo

2. Písmo
2.1 Základní písmo
2.2 Základní písmo pro delší texty
2.3 Doplňkové písmo



27Manuál vizuálního stylu Správy železnic, 30/06/2020

Základním písmem jednotného vizu-
álního stylu Správy železnic je písmo 
Styrene. Svou tvarovou výrazností 
koresponduje s prostředím železničních 
dopravních cest. Odráží spolehlivost, 
sílu i sebevědomí železnice i organizace 
Správa železnic. Je vhodné v drobných 
aplikacích i pro označování kolejových 
vozidel nebo budov. 

Písmo Styrene je snadno rozpozna-
telné i originální, přesto má zejména 
ve verzálkách vynikající čitelnost, 
která je pro oborové aplikace nezbytná. 
Písmo Styrene je charakteristické 
čistou geometrickou kresbou a spe ci-
fickými šířkovými proporcemi znaků. 
V roce 2016 ho vytvořil Berton Hasebe. 

Písmo Styrene existuje ve dvou 
základních variantách: Styrene A  
a Styrene B. Styrene A je striktně 
geometrické, výrazně osobité písmo. 
Ve vizuálním stylu Správy železnic se 
používá v logu (řez Black), nadpisech 
a v dalších textech větším písmem. 

Při použití písma Styrene A pro aplikace 
vizuálního stylu Správy železnic platí 

 — Styrene A se uplatňuje pro nadpisy 
a výrazné texty

 — Styrene A se nepoužívá v kurzivě, ale 
pouze v řezech Black, Bold a Medium

 — je zakázáno používat stylistické sety 
měnící vzhled znaků a, u a číslice 4 – 
písmeno a musí zůstat jednobříškové, 
písmeno u bez paty (nožky) vpravo 
a číslice 4 musí být uzavřená

 — je zakázáno používat minuskové 
(skákavé) číslice

Potřebné řezy písma Styrene A je nutné 
zakoupit na adrese písmolijny
https://commercialtype.com/catalog/
styrene/

2.1 Základní písmo

AÁBCČDĎEÉĚFGHIJKLMU 
XYÝZŽ (1234567890)  
aábcčdďeéěfghijklmuxyýzž  
[@&€£§ „‚—‘“…%¿?!’]  
{Ææ 1234567890123 }†
Styrene A Black

Styrene A

AÁBCČDĎEÉĚFGHIJKLMU 
XYÝZŽ (1234567890)  
aábcčdďeéěfghijklmuxyýzž  
[@&€£§ „‚—‘“…%¿?!’]  
{Ææ 1234567890123 }†
Styrene A Bold

AÁBCČDĎEÉĚFGHIJKLMU 
XYÝZŽ (1234567890)  
aábcčdďeéěfghijklmuxyýzž  
[@&€£§ „‚—‘“…%¿?!’]  
{Ææ 1234567890123 }†
Styrene A Medium
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Pro základní text dokumentů a obecně 
pro delší texty, než jsou nadpisy a jiné 
výrazné odstavce, se ve vizuálním 
stylu Správy železnic používá písmo 
Styrene B. 

Písmo Styrene B má užší šířkové 
proporce znaků než písmo Styrene A 
(viz 2.1), je úspornější, méně výrazné 
a snadno čitelné i v menších velikos-
tech. 

Při použití písma Styrene B pro aplikace 
vizuálního stylu Správy železnic platí 

 — Styrene B se uplatňuje pro základní text 
a delší texty, zpravidla menším písmem

 — na rozdíl od písma Styrene A se písmo 
Styrene B smí použít i v kurzivě, 
uplatňují se řezy Regular, Regular Italic, 
Bold a Bold Italic

 — je zakázáno používat stylistické sety 
měnící vzhled znaků a, u a číslice 4 – 
písmeno a musí zůstat jednobříškové, 
písmeno u bez paty (nožky) vpravo 
a číslice 4 musí být uzavřená

 — je zakázáno používat minuskové 
(skákavé) číslice

Potřebné řezy písma Styrene B je nutné 
zakoupit na adrese písmolijny
https://commercialtype.com/catalog/
styrene/

2.2 Základní písmo 
pro delší texty

AÁBCČDĎEÉĚFGHIJKLMU 
XYÝZŽ (1234567890)  
aábcčdďeéěfghijklmuxyýzž  
[@&€£§ „‚—‘“…%¿?!’]  
{Ææ 1234567890123 }†
Styrene B Regular

Styrene B AÁBCČDĎEÉĚFGHIJKLMU 
XYÝZŽ (1234567890)  
aábcčdďeéěfghijklmuxyýzž  
[@&€£§ „‚—‘“…%¿?!’]  
{Ææ 1234567890123 }†
Styrene B Regular Italic

AÁBCČDĎEÉĚFGHIJKLMU 
XYÝZŽ (1234567890)  
aábcčdďeéěfghijklmuxyýzž  
[@&€£§ „‚—‘“…%¿?!’]  
{Ææ 1234567890123 }†
Styrene B Bold

AÁBCČDĎEÉĚFGHIJKLMU 
XYÝZŽ (1234567890)  
aábcčdďeéěfghijklmuxyýzž  
[@&€£§ „‚—‘“…%¿?!’]  
{Ææ 1234567890123 }†
Styrene B Bold Italic
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Pro hlavní text dokumentů vytvářených 
v kancelářských programech, jako je 
Microsoft Office, pro webové stránky 
a aplikace, e-mailové zprávy, razítka 
a formuláře (viz kapitoly 5, 6 a 9) se 
používá systémové písmo Verdana. 

V žádných jiných případech se písmo 
Verdana při prezentaci Správy železnic 
nepoužívá.

2.3 Doplňkové písmo

 
 

 
[@&€£§ „‚—‘“…%¿?!’]  

Verdana Regular

Verdana  

 

 

[@&€£§ „‚—‘“…%¿?!’]  

Verdana Italic

 

 

 

[@&€£§ „‚—‘“…%¿?!’]  

Verdana Bold

 

 

 

[@&€£§ „‚—‘“…%¿?!’]  

Verdana Bold Italic
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3.4 Volba druhu papíru
3.5 Podkladové plochy
3.6 Podkladové plochy ze základních barev
3.7 Podkladové plochy z doplňkových barev
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Základními barvami vizuální identity 
Správy železnic jsou tmavá modrá 
a oranžová. Na doplňkových prvcích 
se kromě těchto dvou barev používá 
také azurová. Trojici pestrých barev 
doplňuje neutrální šedá, která se 
používá zejména online. Černá barva 
se uplatňuje především jako barva 
základního textu dokumentů. 

Vedle značky a písma jsou barvy 
základním prvkem identifikace 
společnosti. 

Převodní tabulka uvádí barvy přede-
psané pro různé způsoby použití.

 — barvy sRGB se používají v kance-
lářských aplikacích a dokumentech 
určených k zobrazování na displeji 
nebo k promítání

 — přímé barvy PANTONE a soutiskové 
barvy CMYK jsou určeny pro tisk

 — tiskové barvy volte podle druhu 
materiálu, barvy C / Coated se 
používají při tisku na natíraný 
papír (např. matný křídový papír), 
barvy U / Uncoated jsou pro 
nenatíraný papír (např. bezdřevý 
ofsetový papír)

 — barva v CIE Lab představuje 
základní definici, můžete ji využít 
pro stanovení barev v jiných 
barvových prostorech

 — barvy RAL označují nátěrové hmoty, 
fólie 3M se používají v signmakingu

   v programech Adobe použijte připravené 
vzorníky Adobe Swatch Exchange

3.1 Základní barvy

MODRÁ

ŠEDÁ

ORANŽOVÁ

ČERNÁ

AZUROVÁ

CMYK 100—65—0—60

sRGB 0—43—89

HTML #002b59

PANTONE+ 294 C

 281 U

RAL 5003

3M 100-724

Lab 17 2 –33

CMYK 0—0—0—65

sRGB 115—115—115

HTML #737373

PANTONE+ Cool Gray 9 C

 Cool Gray 9 U

RAL 7015

3M 100-706

Lab 48 0 0

CMYK 0—70—100—0

sRGB 255—82—0

HTML #ff5200

PANTONE+ Orange 021 C

 Orange 021 U

RAL 2009

3M 100-14

Lab 61 66 85

CMYK 0—0—0—100

sRGB 0—0—0

HTML #000000

PANTONE+ Process Black C

 Process Black U

RAL 9005

3M 100-12

Lab 0 0 0

CMYK 90—5—0—0

sRGB 0—161—224

HTML #00a1e0

PANTONE+ 299 C

 299 U

RAL 5015

3M 100-57

Lab 61 –24 –44
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Doplňkovými barvami vizuální identity 
Správy železnic jsou modrofialová, 
zelenožlutá, zelená, červená, žlutá, 
hnědá a růžová. Tato paleta barev 
je určena primárně pro infografiky 
a mapy železniční sítě.

Převodní tabulka uvádí barvy přede-
psané pro různé způsoby použití.

 — barvy sRGB se používají v kance-
lářských aplikacích a dokumentech 
určených k zobrazování na displeji 
nebo k promítání

 — přímé barvy PANTONE a soutiskové 
barvy CMYK jsou určeny pro tisk

 — tiskové barvy volte podle druhu 
materiálu, barvy C / Coated se 
používají při tisku na natíraný 
papír (např. matný křídový papír), 
barvy U / Uncoated jsou pro 
nenatíraný papír (např. bezdřevý 
ofsetový papír)

 — barva v CIE Lab představuje 
základní definici, můžete ji využít 
pro stanovení barev v jiných 
barvových prostorech

 — barvy RAL označují nátěrové hmoty

   v programech Adobe použijte připravené 
vzorníky Adobe Swatch Exchange

3.2 Doplňkové barvy

MODROFIALOVÁ

ŽLUTÁ

ZELENOŽLUTÁ

HNĚDÁ

ZELENÁ ČERVENÁ

RŮŽOVÁ

CMYK 68—55—0—0

sRGB 100—114—182

HTML #6472b6

PANTONE+ 272 C

 272 U

RAL 4005

Lab 49 9 –38

CMYK 0—40—96—0

sRGB 250—168—0

HTML #faa800

PANTONE+ 7549 C

 7549 U

RAL 1003

Lab 76 23 78

CMYK 53—0—100—0

sRGB 130—188—0

HTML #82bc00

PANTONE+ PANTONE 376 C

 PANTONE 375 U

RAL 6018

Lab 70 –37 73

CMYK 29—69—57—32

sRGB 145—79—74

HTML #914f4a

PANTONE+ 1815 C

 1815 U

RAL 8012

Lab 42 28 16

CMYK 72—7—42—7

sRGB 52—164—154

HTML #34a49a

PANTONE+ 7716 C

 7716 U

RAL 5021

Lab 61 –34 –4

CMYK 12—96—0—0

sRGB 231—0—149

HTML #e70095

PANTONE+ PANTONE Rhodamine Red C

 PANTONE Rhodamine Red U

RAL 4010

Lab 51 80 –14

CMYK 0—100—69—0

sRGB 228—0—57

HTML #e40039

PANTONE+ 192 C

 192 U

RAL 3020

Lab 49 75 39
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3.3 Volba barev 
sRGB, CMYK 
a PANTONE

Při volbě barev se řiďte potřebami 
konkrétních grafických výstupů. 

Pokud je grafika určena pro zobraze-
ní na displejích, na tabletech, tele-
fonech nebo k promítání, používají se 
barvy standardu sRGB. Barvy sRGB se 
používají v grafikách pro web a sociální 
sítě (A) nebo v grafických rozhraních 
online aplikací Správy železnic. 

V dokumentech, které se vytvářejí 
v kancelářských programech, jako je 
Microsoft Office Word a Power Point, 
se používají barvy sRGB bez ohledu 
na to, zda jsou dokumenty určeny pro 
zobrazení na displeji, projekci nebo tisk.

Při přípravě tiskovin se volí barvy 
CMYK nebo PANTONE. Pokud se 
tiskovina realizuje digitálním tiskem 
(B), používají se definice barev v CMYK. 
Digitální tisk se hodí zejména pro tisk 
v malém nákladu.

Pro ofsetový tisk se barvy tiskoviny 
volí podle obsahu grafického návrhu, 
potiskovaného materiálu a kvalitativ-
ních i cenových požadavků. Pro běžné 
tiskoviny s plnobarevnými fotogra-
fiemi se používají barvy CMYK (C). 
Pokud grafický návrh neobsahuje 
plnobarevné fotografie nebo grafiky 
v jiných barvách, než jsou základní barvy 
Správy železnic, preferují se přímé 
barvy PANTONE spíše než tisk barvami 
CMYK (D) a místo černé se doporučuje 
použít i pro text tmavě modrou.

Pro dosažení exkluzivního vzhledu 
(E) lze při realizaci tiskoviny podle 
potřeb grafického návrhu současně 
tisknout barvami CMYK pro fotografie 
a barvami PANTONE pro oranžové, 
popřípadě tmavě modré barvy loga, 
ploch, doplňkových motivů a linek. 

ONLINE 
A MS OFFICE

DIGITÁLNÍ TISK

OFSETOVÝ TISK

Aa

AaAa Aa

Aa

sRGB

CMYK

CMYK + PANTONEPANTONECMYK

(B) běžné malonákladové 
tiskoviny a velkoformátový 
tisk (citylighty, billboardy)

(C) běžné 
tiskoviny 
s fotografií 

(D) tiskoviny 
a reklamní 
předměty 
využívající 
pouze 
základní 
barvy Správy 
železnic

(E) exkluzivní 
tiskoviny 
s fotografií 

(A) výstupy pro web 
a sociální sítě, 
kancelářské programy

Digitální tisk v barvách CMYK přispívá 
k jednotnému vzhledu tiskovin realizovaných 
různými technologiemi digitálního tisku. 
Digitální tisk bývá výhodný pro tisk v malém 
nákladu, v řádu jednotek až stovek výtisků. 
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3.4 Volba druhu 
papíru

Potiskovaný materiál se volí s ohledem 
na zamýšlené užití, technologické 
potřeby výroby a předpokládanou 
životnost tisku. Příklady různých 
druhů tiskovin a doporučené materiály 
ukazuje schéma vlevo. 

Pro tiskoviny Správy železnic se 
preferuje kvalitní  nenatíraný bílý papír 
(často označovaný jako „ofsetový 
papír“) nebo matný natíraný bílý papír 
(tzv. „matná křída“).

 Pro tiskoviny Správy železnic nepou-
žívejte lesklý natíraný papír („lesklou 
křídu“). Zpravidla působí lacině, leskne 
se a obvykle není příjemná pro čtení. 

Jednotlivé materiály se mohou ve svých 
projevech velmi lišit. Uvedenou plošnou 
hmotnost materiálu v g/m2 považujte 
za orientační. Zejména pro tiskoviny 
významné svým určením nebo vysokým 
nákladem se doporučuje před výrobou 
posoudit vzorky papíru zvoleného pro 
konkrétní tiskovinu.

Pro exkluzivní vzhled tiskovin, jako 
jsou vizitky managementu, děkovné 
karty nebo mimořádné publikace, které 
lze realizovat na nenatíraný papír, se 
doporučuje papír Munken Polar.

Pro měkkou lepenou vazbu V2 je důležité, 
aby převažující směr vláken papíru byl 
rovnoběžný se hřbetem publikace, jinak 
hrozí, že se brožura nebo knížka bude sama 
zavírat. Zajistit správný směr vlákna papíru 
je úkolem tiskárny. Pokud se s přebíranou 
tiskovinou musíte „prát“, aby zůstala 
otevřená, uživatelé knižní vazbu brzy rozlomí 
a listy začnou vypadávat. Knížku, která se 
špatně rozevírá, proto neváhejte reklamovat.

VOLNÉ LISTY 

JEDNODUCHÉ 
BROŽURY

REKLAMNÍ 
PŘEDMĚTY

SKLÁDAČKY 
A LETÁKY

ROZSÁHLEJŠÍ 
PUBLIKACE

tenké ohebné listy (dopisní papír) 
nenatíraný bílý papír 90–100 g/m2

tvrdé karty (vizitky, děkovné karty DL) 
nenatíraný bílý papír 300–400 g/m2 
ofset – doporučuje se 400 g/m2 
digitální tisk – dle možností technologie  
(obvykle max 300–350 g/m2)

matný natíraný papír  
150–200 g/m2

obálka  
matný natíraný papír 300 g/m2

vnitřní listy 
nenatíraný nebo matný natíraný bílý papír  
100 g/m2

obálka  
matný natíraný papír 300 g/m2  
nebo matná laminace

vnitřní listy 
nenatíraný nebo matný natíraný bílý papír  
100 g/m2

matný natíraný papír 300 g/m2  
nebo matná laminace
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Na podkladové plochy se používají 
základní i doplňkové barvy v tonalitách 
30 % a 15 %. Z palety 11 barev je tak 
vytvořeno celkem 33 odstínů, které 
najdou uplatnění zejména u výstupů, 
jako jsou mapy nebo infografika.

3.5 Podkladové 
plochy

OŘ Praha

tonalita 30 %

příklad aplikace

tonalita 15 %

zelenožlutá 100 %

oranžová 30 %

zelenožlutá 30 %

oranžová 100 %

OŘ Ústí nad Labem

OŘ Praha

OŘ Plzeň

OŘ Brno

OŘ Olomouc

OŘ Ostrava

OŘ Hradec Králové
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Na podkladové plochy se používají 
základní barvy v tonalitách 30 % 
a 15 %. Tato paleta najde své uplatnění 
zejména u výstupů, jako jsou mapy 
nebo infografika.

Převodní tabulka uvádí barvy přede-
psané pro různé způsoby použití.

 — barvy CMYK se používají pro tisk, 
jsou stanoveny v barevnosti dle 
ICC profilu ISO Coated v2 (ECI)

 — barvy sRGB se používají 
v kancelářských aplikacích 
a v dokumentech určených 
k zobrazování na displeji 
nebo k promítání

 — barvy tónů v CIE Lab představují 
pomocnou definici, můžete ji 
využít pro stanovení barev 
v jiných barvových prostorech

   v programech Adobe použijte připravené 
vzorníky Adobe Swatch Exchange

Hodnoty sRGB a Lab jsou odvozeny od 30% 
a 15% tónů barev CMYK. Mohou se mírně 
lišit od barev, které získáte v grafických 
programech vytvořením 30% a 15% odstínů 
ze 100% tónů barev sRGB a Lab.

3.6 Podkladové 
plochy ze základních 
barev

CMYK 100—65—0—60

sRGB 0—43—89

Lab 17 2 –33

CMYK 30—19—0—18

sRGB 164—174—201

Lab 71 0 –16

CMYK 15—10—0—9

sRGB 207—211—227

Lab 85 0 –9

CMYK 0—70—100—0

sRGB 255—82—0

Lab 61 66 85

CMYK 0—21—30—0

sRGB 252—213—183

Lab 90 15 22

CMYK 0—10—15—0

sRGB 254—235—219

Lab 95 6 10

CMYK 90—5—0—0

sRGB 0—161—224

Lab 61 –24 –44

CMYK 27—2—0—0

sRGB 195—228—249

Lab 89 –8 –15

CMYK 13—1—0—0

sRGB 227—242—253

Lab 95 –4 –7

CMYK 0—0—0—65

sRGB 115—115—115

Lab 48 0 0

CMYK 0—0—0—19

sRGB 220—220—220

Lab 88 0 0

CMYK 0—0—0—10

sRGB 236—236—236

Lab 94 0 0

100 % 30 % 15 %
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Na podkladové plochy lze použít také 
doplňkové barvy v tonalitách 30 % 
a 15 %. Tato paleta najde své uplatnění 
zejména u výstupů, jako jsou mapy 
nebo infografika.

Převodní tabulka uvádí barvy přede-
psané pro různé způsoby použití.

 — barvy CMYK se používají pro tisk, 
jsou stanoveny v barevnosti dle 
ICC profilu ISO Coated v2 (ECI)

 — barvy sRGB se používají 
v kancelářských aplikacích 
a v dokumentech určených 
k zobrazování na displeji 
nebo k promítání

 — barvy tónů v CIE Lab představují 
pomocnou definici, můžete ji 
využít pro stanovení barev 
v jiných barvových prostorech

   v programech Adobe použijte připravené 
vzorníky Adobe Swatch Exchange

Hodnoty sRGB a Lab jsou odvozeny od 30% 
a 15% tónů barev CMYK. Mohou se mírně 
lišit od barev, které získáte v grafických 
programech vytvořením 30% a 15% odstínů 
ze 100% tónů barev sRGB a Lab.

3.7 Podkladové 
plochy z doplňkových 
barev

CMYK 68—55—0—0

sRGB 100—114—182

Lab 49 9 –38

CMYK 20—17—0—0

sRGB 210—210—235

Lab 85 3 –13

CMYK 10—8—0—0

sRGB 232—233—246

Lab 92 1 –6

CMYK 53—0—100—0

sRGB 130—188—0

Lab 70 –37 73

CMYK 16—0—30—0

sRGB 224—236—197

Lab 92 –9 17

CMYK 8—0—15—0

sRGB 240—245—227

Lab 96 –6 11

CMYK 72—7—42—7

sRGB 52—164—154

Lab 61 –34 –4

CMYK 22—2—13—2

sRGB 206—227—224

Lab 89 –10 –1

CMYK 11—1—6—1

sRGB 231—241—240

Lab 94 –5 –1

CMYK 0—100—69—0

sRGB 228—0—57

Lab 49 75 39

CMYK 0—30—21—0

sRGB 249—198—190

Lab 84 17 11

CMYK 0—15—10—0

sRGB 252—227—224

Lab 92 11 6

CMYK 0—40—96—0

sRGB 250—168—0

Lab 76 23 78

CMYK 0—12—29—0

sRGB 254—229—192

Lab 93 7 23

CMYK 0—6—14—0

sRGB 255—242—225

Lab 96 3 12

CMYK 29—69—57—32

sRGB 145—79—74

Lab 42 28 16

CMYK 9—21—17—9

sRGB 218—196—192

Lab 83 8 15

CMYK 4—10—9—5

sRGB 236—225—221

Lab 91 4 2

CMYK 12—96—0—0

sRGB 231—0—149

Lab 51 80 –14

CMYK 4—29—0—0

sRGB 241—200—224

Lab 85 17 –7

CMYK 2—14—0—0

sRGB 248—229—241

Lab 93 8 –4

100 % 30 % 15 %



4. Doplňkové 
prvky

4. Doplňkové prvky
4.1 Lineární Ž
4.2 Specifikace a použití motivu lineární Ž
4.3 Tříbarevný motiv s pruhy
4.4 Specifikace a použití tříbarevného motivu
4.5 Pruhy
4.6 Specifikace motivu pruhy
4.7 Použití motivu pruhy na formátu
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Motiv lineární Ž symbolizuje vlaky 
a vlakové soupravy na kolejišti 
uspořádaném do tvaru symbolu 
Správy železnic.

Motiv existuje ve třech barevných 
provedeních, dovoleno je i provedení 
motivu v materiálu.

Motiv lineární Ž lze použít na plnou 
šířku nebo výšku formátu (viz schéma 
základní aplikace motivu a příklad 
billboardu a citylightu), použít lze 
i výřez části motivu (viz děkovné karty). 

Motiv lineární Ž je specifikován svojí 
digitální předlohou. Použití motivu 
a předlohy upravuje kapitola 4.2.

Motiv se nemá kombinovat s jiným 
obrazovým motivem a nelze ho příliš 
zmenšovat.

   šablony pro Adobe InDesign, Illustrator 
a PDF

4.1 Lineární Ž

příklady aplikací motivu – outdoor a komplimentky

základní aplikace motivu na formát 
řady A (plakát)
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Motiv lineární Ž lze použít na plnou 
šířku nebo výšku formátu, kdy je 
zobrazen celý tvar symbolu Ž, nebo 
lze použít výřez části motivu. 

Používají se tři stanovená barevná 
provedení motivu: tmavá modrá na 
oranžovém pozadí (A), světlá modrá 
na tmavém modrém pozadí (B) a bílá 
na oranžovém pozadí (C). Specifikace 
barev je uvedena v kapitole 3.1. Motiv 
lze provést také v materiálu, například 
pouze parciálním lakem nebo ražbou.

 Motiv se nesmí používat v černo-
bílém ani jiném než stanoveném 
barevném provedení. 

Motiv lineární Ž se nemá kombinovat 
s jiným obrazovým motivem ani není 
vhodné ho zmenšovat. Zmenšení 
motivu může vést k nekvalitní repro-
dukci tenkých tahů v motivu, nebo 
dokonce k jejich úplnému zmizení při 
tisku. Poměr síly linek v motivu je 1 : 12. 
Ve výchozí velikosti mají tenké linky sílu 
tahu 0,25 b a silné linky 3 body.

   šablony pro Adobe InDesign, Illustrator 
a PDF ve výchozí velikosti 100 %

Pokyny k použití šablony
Šablona motivu obsahuje spad s linkami 
nalevo a napravo. Při použití motivu na výšku 
nebo šířku formátu dbejte na zobrazení 
správné části motivu. Výřez vytvářející 
symbol Ž ve správných proporcích je 
vyznačen na schématu, v šablonách je 
vymezen rámečkem čistého formátu (PDF), 
rozměrem stránky a vodítky (Illustrator) 
nebo rámečkem grafiky (InDesign). 
Velikost nebo obsah spadávky může být 
nutné pro konkrétní aplikace upravit.

4.2 Specifikace 
a použití motivu 
lineární Ž

barevné provedení A

barevné provedení B

barevné provedení C

spravazeleznic.cz

Správa 
železnic

Správa železnic
státní organizace

Jsme státní organizace, 
která řídí, spravuje a inovuje 
železniční síť na území 
celé České republiky

příklad aplikace celého motivu lineární Ž 
na formát řady A – plakát

šablona motivu obsahuje 
spad vlevo a vpravo – při umístění 
na plný formát pozor na zobrazení 
správného výřezu

příklad aplikace s výřezem motivu – děkovná karta

část viditelná na formátu
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Tříbarevný motiv s pruhy je určen 
pro aplikaci po celé ploše formátu, 
pruhy mohou být doplněny barevnou 
plochou podkladu formátu. Tento 
mo tiv se používá například na vlajkách, 
lanyardech, tužkách nebo šátcích.

Motiv existuje ve dvou variantách 
barevného provedení, které jsou 
označeny jako oranžová nebo modrá 
podle nejsilnějšího z pruhů motivu. 
Černo bílá varianta motivu se 
nepoužívá. Barvy jednotlivých pruhů 
jsou stanoveny dle varianty provedení 
a nelze je měnit. Definice barev je 
uvedena v kapitole 3.1. 

Tříbarevný motiv s pruhy je specifi-
kován svojí digitální předlohou. Použití 
motivu a šablony upravuje kapitola 4.4.

   šablony pro Adobe Illustrator a PDF 

4.3 Tříbarevný motiv 
s pruhy

oranžová varianta příklady aplikací motivu – vlajky, lanyard a tužkymodrá varianta
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Tříbarevný motiv s pruhy se používá 
přednostně v doporučených velikostech 
podle rozměru formátu a pozorovací 
vzdálenosti. Schéma vlevo ukazuje 
relativní sílu pruhů na formátech 
řady A. Pro modrou variantu barevného 
provedení (viz 4.3) platí stejná pravidla.

Doporučená šířka pruhů pro formáty 
pozorované zblízka

 — do formátu A5 — nejsilnější pruh 
8,4 mm (velikost motivu 70 %)

 — formáty A5 až A3 — 12 mm (100 %)
 — formáty nad A3 — 60 mm (500 %)

Doporučená šířka pruhů pro formáty 
pozorované zdálky
Doporučená šířka nejsilnějšího pruhu 
pro velké aplikace, na které se pozo-
ro vatelé dívají z větší vzdálenosti 
(přibližně ze 2 a více metrů), 
je 240 mm a násobky této šířky. 

Doporučená minimální síla pruhů
Doporučuje se, aby barva nejsilnějšího 
pruhu motivu byla na formátu viditelná 
alespoň pětkrát. Pro aplikace zobraze-
né v tomto manuálu odvoďte velikost 
nebo počet pruhů od vzorového návrhu.

   šablony pro Adobe Illustrator a PDF 
ve výchozí velikosti 100 %

Pokyny k použití šablony
Šablona motivu je připravena v podobě 
velkého čtverce, ve výchozí velikosti motivu 
(šířce pruhů) pro formát A5–A3. Motiv se 
v grafickém programu umístí do vyme-
zené plochy a podle konkrétního formátu 
dokumentu se případně přizpůsobí měřítko 
zobrazení motivu.

4.4 Specifikace 
a použití 
tříbarevného motivu

do A5 = 70 % 
(nejsilnější pruh 8,4 mm)

A5–A3 = 100 % 
(nejsilnější pruh 12 mm)

A3+ = 500 % 
(nejsilnější pruh 60 mm)

VELIKOST MOTIVU VE FORMÁTU

100 %70 % 500 % a více

27°

definice úhlu naklonění pruhu

minimální 
šířka 
nejsilnějšího 
pruhu 
8,4 mm

poměr šířky pruhů 5 : 1 : 6

5x

x

6x
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Motiv pruhy je určen pro aplikaci 
na kraji formátu (na spad) nebo jako 
dělicí prvek v ploše. Motiv vychází 
z tvaru výstražných pruhů a je zvlášť 
vhodný pro zvýraznění určitých sdělení 
a různá upozornění.

Motiv se umisťuje se vždy vodorovně, 
používá ve čtyřech stanovených 
barevných provedeních (A–D), 
může se použít také v pozitivní nebo 
negativní černobílé variantě (E a F). 
Barvy pruhů a pozadí jsou přesně 
stanoveny zvolenou variantou prove-
dení a nelze je měnit. Definice barev 
je uvedena v kapitole 3.1. 

Na rozdíl od motivu tříbarevných 
pruhů se motiv pruhy nepoužívá v celé 
ploše. Prostor, který motiv na formátu 
zabírá, je přesně stanoven. 

Motiv pruhy je specifikován svými 
digitálními předlohami v provedení 
pro běžné a velké formáty. Použití 
motivu a šablony podrobně upravují 
kapitoly 4.6 a 4.7. 

   šablony pro Adobe InDesign, Illustrator 
a PDF

4.5 Pruhy

barevné provedení A barevné provedení B barevné provedení C černobílé provedení E

barevné provedení D černobílé provedení F

motiv pruhy
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4.6 Specifikace 
motivu pruhy

Poměr síly pruhů a mezer mezi pruhy je 
1 : 1. Mezery mezi pruhy mají vždy barvu 
podkladové plochy. 

Šablona motivu existuje ve dvou 
provedeních – v základním provedení 
pro formát A4 a v provedení se zvět-
šeným motivem pro formát A2 a větší. 
Velikost motivu použitá pro konkrétní 
aplikaci se řídí pozorovací vzdáleností. 

Pro větší pozorovací vzdálenosti 
(například cedule) se použijí šablony pro 
formát A2, na nichž jsou pruhy motivu 
relativně větší, výraznější a zabírají 
větší plochu – přibližně 15 % výšky 
formátu. V ostatních případech se 
používá základní provedení pruhů pro 
formát A4, na němž pruhy zabírají při-
bližně 8 % výšky formátu. Pro aplikace 
motivu zobrazené v tomto manuálu 
odvoďte velikost nebo počet pruhů 
od konkrétního vzorového návrhu. 

 Plocha, kterou výsledný pruh 
s motivem zabírá na formátu, je přesně 
vymezena zvětšením, zmenšením nebo 
jinou dovolenou úpravou příslušné 
předlohy na konkrétní formát (viz 4.7). 

 
Schéma ukazuje počet a relativní 
velikost pruhů na formátech A4 
a A2+ v orientaci na výšku i na šířku. 
Pro všechna barevná provedení motivu 
(viz 4.5) platí stejná pravidla. 

   šablony pro InDesign, Illustrator a PDF

Pokyny k použití šablony
Šablony motivu obsahují motiv pruhy tak, 
jak je zobrazen na schématech. Spadávka 
není součástí šablon a je třeba ji při aplikaci 
motivu vytvořit podle potřeby.

příklad aplikace zvětšeného motivu — cedule

motiv pro formát A4 na výšku 
a čtvercový formát

zvětšený motiv pro formát A2+ 
na výšku

motiv pro formát A4 na šířku

zvětšený motiv pro formát A2+ na šířku

27°

definice úhlu naklonění pruhu

poměr šířky pruhů 1 : 1

x

x



45Manuál vizuálního stylu Správy železnic, 30/06/2020

Motiv pruhy nevyplňuje celý formát, 
používá se v podobě úzkého vodorov-
ného pruhu, výhradně ve stanovených 
barvách (4.5). Plocha, kterou motiv za-
bírá na formátu, je přesně vymezena 
zvětšením, zmenšením nebo úpravou 
příslušné předlohy na konkrétní formát. 
Poměr výšky formátu a výšky plochy, 
na kterou se motiv na formátu aplikuje, 
je nezbytné respektovat. 

Motiv vychází z tvaru výstražných 
pruhů a nikdy nesmí působit jako 
dekorační linka. Užší pruh, než odpo-
vídá předlohám, lze použít pouze po 
konzultaci s odborem komunikace.

 Je zakázáno používat motiv svisle. 

Pravidla použití a přizpůsobení motivu
 — Motiv lze umístit u okraje formátu nebo 
v ploše formátu (A). Použijí se předlohy 
stanovené v kapitole 4.6.

 — Pro formáty řady A a obdobné formá-
tové řady se zvolí výšková nebo šířková 
předloha podle pozorovací vzdálenosti 
a formátu.

 — Pro čtvercové formáty (B) se používají 
varianty předloh na výšku.

 — Pro úzké formáty (C) se používají 
varianty předloh na výšku, motiv se ořízne. 
Barva pozadí mezi pruhy musí být na 
formátu vidět minimálně čtyřikrát.

 — Pro výrazně šířkové formáty (D) se 
používají předlohy na šířku, motiv se 
rozšíří opakováním motivu podle potřeby.

 — Motiv začíná a končí polovinou pruhu 
v barvě popředí (viz schémata). Na stan-
dardních a čtvercových formátech je 
začátek a konec vyřešen aplikací šablony. 
Pro úzké a výrazně šířkové formáty se 
po umístění a ořezu nebo rozšíření motivu 
výsledek zvětší nebo zmenší tak, aby 
motiv začínal a končil polovinou pruhu 
v barvě popředí.

4.7 Použití motivu 
pruhy na formátu

(A) použití motivu na formátu je zakázáno aplikovat 
motiv svisle

(B) čtvercový formát – použije 
se předloha na výšku

UMÍSTĚNÍ MOTIVU DO FORMÁTU

PŘIZPŮSOBENÍ MOTIVU

(C) úzký formát – 
předloha na výšku 
se ořízne

(D) výrazně šířkový formát – použije se předloha na šířku 
a motiv se rozšíří opakováním podle potřeby



5. Merkantilní 
tiskoviny

5. Merkantilní tiskoviny
5.1 Princip vyplňování merkantilních tiskovin
5.2 Hlavičkový papír
5.3 Administrativní dopis
5.4 Standardní dopis
5.5 Dopis vrcholového managementu
5.6 Dopis managementu
5.7 Tisková zpráva / Press Release
5.8 Interní sdělení
5.9 Zápis z jednání nebo porady

5.10 Analýza, zpráva a další dlouhé dokumenty
5.11 Obálky C5, C4, DL
5.12 Vizitky pro vrcholový management
5.13 Vizitky
5.14 Vizitky pro zaměstnance organizačních jednotek
5.15 E-mail a e-mailový podpis
5.16 Děkovná karta
5.17 Razítka běžná, OŘ, se jménem a textová
5.18 Razítka s datumovkou a schvalovací razítka
5.19 Kulatá razítka
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Jednotné formátování dokumentů 
přispívá k vizuální identitě organizace, 
zpřehledňuje interní i externí komuni-
kaci a zjednodušuje výměnu informací. 

Osvědčeným přístupem k zajištění 
konzistentního formátování dokumentů 
je používání předloh, tzv. šablon doku-
mentů kancelářských aplikací a jiných 
tiskovin. Předlohy dokumentů obsahují 
přednastavená písma, barvy, rozměry 
a umístění prvků i jejich podrobnější 
formátování. Do přednastavených 
prvků šablon se nezasahuje.

Přestože osvojení nových šablon 
nebo postupů formátování dokumentů 
vyžaduje určité úsilí, používání šablon 
a správné formátování dokumentů 
v důsledku šetří čas tvůrcům, zpraco-
vatelům i příjemcům dokumentů.

Šablony Správy železnic pro Micro-
soft Office Word sdílí některé základní 
odstavcové styly nadpisů a dalších 
druhů textů, znakové styly, předna-
stavené barvy a styl pro jednoduchou 
tabulku, aby usnadnily vzájemnou 
výměnu, zpracování a znovupoužití 
obsahu.

Mohou existovat varianty šablon se značkami 
certifikace systémů managementu a dalšímí 
úpravami. Vytvoření variantní šablony, která 
se grafickými prvky nebo jejich uspořádáním 
liší od zobrazeného vzoru, schvaluje odbor 
komunikace.

Každá šablona obsahuje tři soubory – vlastní 
„prázdnou“ šablonu bez obsahu, vyplněný 
vzor ve Wordu a náhled vyplněné šablony 
v PDF. Prohlédněte si vzor šablon, se kte-
rými budete pracovat, přímo v programu 
Microsoft Office Word a prozkoumejte 
připravené možnosti formátování, do stupné 
styly a jejich použití ve vzoru.

5.1 Princip vyplňování 
merkantilních 
tiskovin
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Pro psaní jednoduchých kratších 
dokumentů se používá hlavičkový 
papír. Pro úpravu delších dokumentů, 
jako jsou analýzy, studie a zprávy, se 
používá předloha pro dlouhé doku-
menty (5.10).

Logo a zápatí se tisknou přímo 
ze šablony pro Microsoft Office Word. 
Základní text dokumentu je písmem 
Verdana 9 b. Je zarovnán vlevo, bez 
odstavcové zarážky (bez odsazení 
prvního řádku odstavce). Mezi odstavci 
je vynechán prostor o výšce jednoho 
volného řádku. 

Písmo, barvy, rozměry a umístění 
dalších prvků a jejich formátování jsou 
stanoveny prostřednictvím šablony 
Microsoft Office Word. 

 šablona pro Microsoft Office Word 

  k dispozici také v sadě pro kompatibilitu 
s Office 2003

Provedení
 — formát A4, barevný tisk nebo PDF
 — nenatíraný bílý kancelářský papír
 — doporučená plošná hmotnost  
90–100 g/m2

 — při psaní dodržujte pravidla pravopisu 
a typografické úpravy

 — správné formátování usnadňují 
odstavcové a znakové styly

 — základní informace o úpravě dokumentů 
najdete v ČSN 01 6910 (2014)

Dovolené úpravy a varianty šablony
Je zakázáno měnit předdefinovaný obsah 
a formátování šablony. V případě nutnosti 
úprav šablony informujte odbor komunikace. 
Pro HZS existuje speciální verze této 
šablony.

5.2 Hlavičkový papír
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Omnis et laut assitiusam cupture niet pro et eius quibusa ea quatio officiam quid quam 

niminctiunt doluptiorit hil is undus de maionsedit idendel ipis accus periore recerehendis eosae 

comnim quam et liqui venihit, nusda volorer spiciis ea alitat id unt ut eostibus erehenet 

plissimus. Ibusaepro dollupi enienderum, ipsam facero officat. Ibus. Nam quis pelique natempo 

rersperum, aut fuga. Nonsed quas dis eriae molorit inihitam ipsantis voluptaest voluptiur, cum 

fugitis ni bea dolo diaspera voluptusa aut resequi similitibus. 

Atur sam eaturis peri tempore mperibus rehenda ndantiam incit ea ditioritam et laboreium estis 

apic tor aliquam, sit, sequia volore porum fugias quatessendi dolore voluptior sinum quos resed 

endi ditae. Or rest volectotatas ent vent aut optat la es sandigent ma quas nis dolum ad ea ab 

ius et a veliquiam lam audis untiunt ilitem ape magnatur? Upta venisti atiur? Qui que eos 

molupis seditatur, tota vit repero officaest, quatquia dolore, quo optiam quo voluptio blaboria 

cus aut qui optat lam iliquam que nos sitintum ipidendaest, nemquiat ad el magni venimilit et 

voluptatur seque aces expliqu istenisque iurest ipsa volorectium qui doluptati dolorpo rehenis 

dolorro blaut alite pel ma quae veles explignam qui cust, corit et a sequis ma cor atior mo mos 

exerferi cus assim qui to moluptaspid mo molo bea denditat haria nienimp eruptatemos aut 

quaturest licatat. Pa nihillo cus remoluptur aris nullaut od quas dolectati remo temque nam 

voluptat verferi orerum santibu sandest, voluptus. 

Hiet hicidelest, expere volupitasi dolupta none porest hit, si tor reped mosa sam fuga. Nam que 

ape et ant odi cum dolor sum doluptassus qui omnis poreicilis amendissunt essum qui omnit, 

odis eos ero estetus veribus quam iur min peruptatia idit volupta num ventissum fugit eostio. 

Nequo dolectur saeperionem fuga. Et aut et qui blacestiatis adis ad ut alitium exerum et es 

autecab is ulpa conet eria cus quo doluptur ant, occum et restiam, is reperaectae poris eat et 

pra volenisquias aligendit reria quiatiaspid magnam landam quam ea doluptat et repellu 

ptatest, torem il ipsam experspici dolenim sit oditaqu 

Aeprovid qui cus aut et eatest vid modi sit. Et aut et qui blacestiatis adis ad ut alitium exerum 

et es autecab is ulpa conet eria cus quo doluptur ant, occum et restiam, is reperaectae poris 

eat et pra volenisquias aligendit reria quiatiaspid magnam landam quam ea doluptat et repellu 

ptatest, torem il ipsam experspici dolenim sit oditaqu aeprovi lam audis untiunt ilitem ape 

magnatur? Upta venisti atiur? Qui que eos molupis seditatur, tota vit repero officaest, quatquia 

dolore, quo optiam quo voluptio blaboria cus aut qui optat lam iliquam que nos sitintum 

ipidendaest, nemquiat ad el magni venimilit et voluptatur seque aces expliqu istenisque iurest 

ipsa volorectium qui doluptati dolorpo rehenis dolorro blaut. 

Alite pel ma quae veles explignam qui cust, corit et a sequis ma cor atior mo mos exerferi cus 

assim qui to moluptaspid mo molo bea denditat haria nienimp eruptatemos aut quaturest 

licatat. Pa nihillo cus remoluptur aris nullaut od quas dolectati remo temque nam voluptat 

verferi orerum santibu sandest, voluptus. Atur sam eaturis peri tempore mperibus rehenda 

ndantiam incit ea ditioritam et laboreium estis apic tor aliquam, sit, sequia volore porum fugias 

 

 

   
 

quatessendi dolore voluptior sinum quos resed endi ditae. Or rest volectotatas ent vent aut 

optat la es sandigent ma quas nis dolum ad ea ab ius et a veliquiam Omnis et laut assitiusam 

cupture niet pro et eius quibusa ea quatio officiam quid quam niminctiunt doluptiorit hil is 

undus de maionsedit idendel ipis accus periore recerehendis eosae comnim quam et liqui 

venihit, nusda volorer spiciis ea alitat id unt ut eostibus erehenet plissimus. Ibusaepro dollupi 

enienderum, ipsam facero officat. Ibus. Nam quis pelique natempo rersperum, aut fuga. 

Nonsed quas dis eriae molorit inihitam ipsantis voluptaest voluptiur, cum fugitis ni bea dolo 

diaspera voluptusa aut resequi similitibus. 

Atur sam eaturis peri tempore mperibus rehenda ndantiam incit ea ditioritam et laboreium estis 

apic tor aliquam, sit, sequia volore porum fugias quatessendi dolore voluptior sinum quos resed 

endi ditae. Or rest volectotatas ent vent aut optat la es sandigent ma quas nis dolum ad ea ab 

ius et a veliquiam lam audis untiunt ilitem ape magnatur? Upta venisti atiur? Qui que eos 

molupis seditatur, tota vit repero officaest, quatquia dolore, quo optiam quo voluptio blaboria 

cus aut qui optat lam iliquam que nos sitintum ipidendaest, nemquiat ad el magni venimilit et 

voluptatur seque aces expliqu istenisque iurest ipsa volorectium qui doluptati dolorpo rehenis 

dolorro blaut alite pel ma quae veles explignam qui cust, corit et a sequis ma cor atior mo mos 

exerferi cus assim qui to moluptaspid mo molo bea denHiet hicidelest, expere volupitasi 

dolupta none porest hit, si tor reped mosa sam fuga.  

Nam que ape et ant odi cum dolor sum doluptassus qui omnis poreicilis amendissunt essum qui 

omnit, odis eos ero estetus veribus quam iur min peruptatia idit volupta num ventissum fugit 

eostio. Nequo dolectur saeperionem fuga. Et aut et qui blacestiatis adis ad ut alitium exerum et 

es autecab is ulpa conet eria cus quo doluptur ant, occum et restiam, is reperaectae poris eat 

et pra volenisquias aligendit reria quiatiaspid magnam landam quam ea doluptat et repellu 

ptatest, torem il ipsam experspici dolenim sit oditaqu aeprovid qui cus aut et eatest vid modi 

sit. Et aut et qui blacestiatis adis ad ut alitium exerum et es autecab is ulpa conet eria cus quo 

doluptur ant, occum et restiam, is reperaectae poris eat et pra volenisquias aligendit reria 

quiatiaspid magnam landam quam ea doluptat et repellu ptatest, torem il ipsam experspici 

dolenim sit oditaqu aeprovi. 

první strana další strany
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Pro psaní úředních dopisů se všemi 
odvolacími údaji se používá admini stra-
tivní dopis. Není-li použití administra-
tivního dopisu vyžadováno předpisem, 
můžete použít zjednodušený standard-
ní dopis (5.4).

Logo a zápatí se tisknou přímo 
ze šablony pro Microsoft Office Word. 
Základní text dokumentu je písmem 
Verdana 9 b. Je zarovnán vlevo, 
bez odsazení prvního řádku odstavce. 
Mezi odstavci je vynechán prostor 
o výšce jednoho volného řádku. Text 
lze členit pomocí nadpisů a seznamů, 
odpovídající styly jsou součástí šablony. 

Písmo, barvy, rozměry a umístění 
dalších prvků a jejich formátování jsou 
stanoveny prostřednictvím šablony 
Microsoft Office Word. 

 šablona pro Microsoft Office Word 

  k dispozici také v sadě pro kompatibilitu 
s Office 2003

Provedení
 — formát A4, barevný tisk
 — nenatíraný bílý kancelářský papír
 — doporučená plošná hmotnost  
90–100 g/m2

 — při psaní dodržujte pravidla pravopisu 
a typografické úpravy

 — správné formátování usnadňují 
odstavcové a znakové styly

 — základní informace o úpravě dokumentů 
najdete v ČSN 01 6910 (2014)

Dovolené úpravy a varianty šablony
V šabloně je dovoleno změnit adresu ve tře-
tím sloupci v zápatí první strany, ostatní 
prvky neupravujte. V případě nutnosti 
provést v šabloně další zásahy (např. přidat 
certifikační značky systémů managementu) 
informujte odbor komunikace. 

5.3 Administrativní 
dopis
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vzhledu textu v Omnis et laut assitiusam cupture niet pro et eius 

quibusa ea quatio officiam quid quam niminctiunt doluptiorit. 

Tempore mperibus rehenda ndantiam incit ea ditioritam et laboreium estis apic tor aliquam, sit, 

sequia volore porum fugias quatessendi dolore voluptior sinum quos resed endi ditae. Or rest 

volectotatas ent vent aut optat la es sandigent ma quas. 
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Pro psaní dopisů bez tabulky odvolacích 
údajů se používá standardní dopis, 
na kterém se uvádí pouze místo 
odeslání, datum a číslo jednací.

Logo a zápatí se tisknou přímo 
ze šablony pro Microsoft Office Word. 
Základní text dokumentu je písmem 
Verdana 9 b. Je zarovnán vlevo, 
bez odsazení prvního řádku odstavce. 
Mezi odstavci je vynechán prostor 
o výšce jednoho volného řádku. 

Písmo, barvy, rozměry a umístění 
dalších prvků a jejich formátování jsou 
stanoveny prostřednictvím šablony 
Microsoft Office Word. 

 šablona pro Microsoft Office Word 

  k dispozici také v sadě pro kompatibilitu 
s Office 2003

Provedení
 — formát A4, barevný tisk
 — nenatíraný bílý kancelářský papír
 — doporučená plošná hmotnost  
90–100 g/m2

 — při psaní dodržujte pravidla pravopisu 
a typografické úpravy

 — správné formátování usnadňují 
odstavcové a znakové styly

 — základní informace o úpravě dokumentů 
najdete v ČSN 01 6910 (2014)

Dovolené úpravy a varianty šablony
V šabloně je dovoleno změnit adresu 
ve třetím sloupci v zápatí první strany, 
ostatní prvky neupravujte. V případě 
nutnosti provést v šabloně další zásahy 
(např. přidat certifikační značky systémů 
managementu) informujte odbor 
komunikace. Pro HZS existuje speciální 
verze této šablony.

5.4 Standardní dopis
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vzhledu textu v Omnis et laut assitiusam cupture niet pro et eius 

quibusa ea quatio officiam quid quam niminctiunt doluptiorit. 

Tempore mperibus rehenda ndantiam incit ea ditioritam et laboreium estis apic tor aliquam, sit, 

sequia volore porum fugias quatessendi dolore voluptior sinum quos resed endi ditae. Or rest 

volectotatas ent vent aut optat la es sandigent ma quas. 
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Dopis vrcholového managementu 
obsahuje v záhlaví jméno a funkci 
manažera. 

Šablonu dopisu vrcholového mana-
gementu mohou používat výhradně:

 — členové správní rady
 — generální ředitel
 — náměstkové

Logo, záhlaví a zápatí se tisknou 
přímo ze šablony pro Microsoft Office 
Word. Před používáním šablony je 
třeba připravit variantu šablony pro 
konkrétní osobu doplněním jejího jména 
a funkce do záhlaví první strany dopisu.

Základní text dokumentu je písmem 
Verdana 9 b. Je zarovnán vlevo, 
bez odsazení prvního řádku odstavce. 
Mezi odstavci je vynechán prostor 
o výšce jednoho volného řádku. 

Písmo, barvy, rozměry a umístění 
dalších prvků a jejich formátování jsou 
stanoveny prostřednictvím šablony 
Microsoft Office Word. 

 šablona pro Microsoft Office Word

Provedení
 — formát A4, jednostranný barevný tisk
 — nenatíraný bílý kancelářský papír
 — doporučená plošná hmotnost  
90–100 g/m2

 — při psaní dodržujte pravidla pravopisu 
a typografické úpravy

 — správné formátování usnadňují 
odstavcové a znakové styly

 — základní informace o úpravě dokumentů 
najdete v ČSN 01 6910 (2014)

V případě nutnosti provést v šabloně jiné 
zásahy než změnu jména a funkce infor-
mujte odbor komunikace. Pro HZS existuje 
speciální verze této šablony.

5.5 Dopis vrcholového 
managementu
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Oslove  

text dopisu. Mnis et laut assitiusam cupture niet pro et eius quibusa ea quatio officiam quid 

quam niminctiunt doluptiorit hil is undus de maionsedit idendel ipis accus periore recerehendis 

eosae comnim quam et liqui venihit, nusda volorer spiciis ea alitat id unt ut eostibus erehenet 

plissimus. Ibusaepro dollupi enienderum, ipsam facero officat. Ibus. Nam quis pelique natempo 

rersperum, aut fuga. Nonsed quas dis eriae molorit inihitam ipsantis voluptaest voluptiur, cum 

fugitis ni bea dolo diaspera voluptusa aut resequi similitibus.  

Atur sam eaturis peri tempore mperibus rehenda ndantiam incit ea ditioritam et laboreium estis 

apic tor aliquam, sit, sequia volore porum fugias quatessendi dolore voluptior sinum quos resed 

endi ditae. Or rest volectotatas ent vent aut optat la es sandigent ma quas nis dolum ad ea ab 

ius et a veliquiam lam audis untiunt ilitem ape magnatur? Upta venisti atiur? Qui que eos 

molupis seditatur, tota vit repero officaest, quatquia dolore, quo optiam quo voluptio blaboria 

cus aut qui optat lam iliquam que nos sitintum ipidendaa nienimp eruptatemos aut quaturest 

licatat. Pa nihillo cus remoluptur aris nullaut od quas dolectati remo temque nam voluptat 

verferi orerum santibu sandest, voluptus. 

Hiet hicidelest, expere volupitasi dolupta none porest hit, si tor reped mosa sam fuga. Nam que 

ape et ant odi cum dolor sum doluptassus qui omnis poreicilis amendissunt essum qui omnit, 

odis eos ero estetus veribus quam iur min peruptatia idit volupta num ventissum fugit eostio. 

Nequo dolectur saeperionem fuga. Et aut et qui blaab is ulpa conet eria cus quo doluptur ant, 

occum et restiam, is reperaectae poris eat et pra volenisquias aligendit reria quiatiaspid 

magnam landam quam ea doluptat et repellu ptatest, torem il ipsam experspici dolenim sit 

oditaqu aeprovi. 

Pozdrav 
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Šablonu dopisu mana gementu mohou 
používat výhradně ředitelé organi-
začních složek. Dopis managementu 
obsahuje v záhlaví jméno a funkci 
manažera, vpravo v zápatí je prostor 
pro název a adresu organizační složky. 

Logo, záhlaví a zápatí se tisknou 
přímo ze šablony pro Microsoft Office 
Word. Před používáním šablony je 
třeba připravit variantu šablony pro 
konkrétní osobu doplněním jejího jména 
a funkce do záhlaví první strany dopisu 
a názvu a adresy organizační složky 
do zápatí první strany dopisu.

Základní text dokumentu je písmem 
Verdana 9 b. Je zarovnán vlevo, 
bez odsazení prvního řádku odstavce. 
Mezi odstavci je vynechán prostor 
o výšce jednoho volného řádku. 

Písmo, barvy, rozměry a umístění 
dalších prvků a jejich formátování jsou 
stanoveny prostřednictvím šablony 
Microsoft Office Word. 

 šablona pro Microsoft Office Word

Provedení
 — formát A4, jednostranný barevný tisk
 — nenatíraný bílý kancelářský papír
 — doporučená plošná hmotnost  
90–100 g/m2

 — při psaní dodržujte pravidla pravopisu 
a typografické úpravy

 — správné formátování usnadňují 
odstavcové a znakové styly

 — základní informace o úpravě dokumentů 
najdete v ČSN 01 6910 (2014)

V případě nutnosti provést v šabloně jiné 
zásahy než změnu jména, funkce, názvu 
organizační složky a její adresy informujte 
odbor komunikace.

5.6 Dopis 
managementu
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Oslove  

text dopisu. Mnis et laut assitiusam cupture niet pro et eius quibusa ea quatio officiam quid 

quam niminctiunt doluptiorit hil is undus de maionsedit idendel ipis accus periore recerehendis 

eosae comnim quam et liqui venihit, nusda volorer spiciis ea alitat id unt ut eostibus erehenet 

plissimus. Ibusaepro dollupi enienderum, ipsam facero officat. Ibus. Nam quis pelique natempo 

rersperum, aut fuga. Nonsed quas dis eriae molorit inihitam ipsantis voluptaest voluptiur, cum 

fugitis ni bea dolo diaspera voluptusa aut resequi similitibus.  

Atur sam eaturis peri tempore mperibus rehenda ndantiam incit ea ditioritam et laboreium estis 

apic tor aliquam, sit, sequia volore porum fugias quatessendi dolore voluptior sinum quos resed 

endi ditae. Or rest volectotatas ent vent aut optat la es sandigent ma quas nis dolum ad ea ab 

ius et a veliquiam lam audis untiunt ilitem ape magnatur? Upta venisti atiur? Qui que eos 

molupis seditatur, tota vit repero officaest, quatquia dolore, quo optiam quo voluptio blaboria 

cus aut qui optat lam iliquam que nos sitintum ipidendaa nienimp eruptatemos aut quaturest 

licatat. Pa nihillo cus remoluptur aris nullaut od quas dolectati remo temque nam voluptat 

verferi orerum santibu sandest, voluptus. 

Hiet hicidelest, expere volupitasi dolupta none porest hit, si tor reped mosa sam fuga. Nam que 

ape et ant odi cum dolor sum doluptassus qui omnis poreicilis amendissunt essum qui omnit, 

odis eos ero estetus veribus quam iur min peruptatia idit volupta num ventissum fugit eostio. 

Nequo dolectur saeperionem fuga. Et aut et qui blaab is ulpa conet eria cus quo doluptur ant, 

occum et restiam, is reperaectae poris eat et pra volenisquias aligendit reria quiatiaspid 

magnam landam quam ea doluptat et repellu ptatest, torem il ipsam experspici dolenim sit 

oditaqu aeprovi. 

Pozdrav 
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Pro psaní tiskových zpráv existuje 
zvláštní šablona s mírně upravenými 
okraji a technickým provedením, které 
vyhovuje obvyklému šíření a zpracování 
tiskových zpráv.

Logo, označení „Tisková zpráva“ 
a zápatí se tisknou přímo ze šablony 
pro Microsoft Office Word. Tisková 
zpráva musí obsahovat datum, 
vhodný titulek, perex a vlastní text. 

Základní text dokumentu je písmem 
Verdana 9 b. Je zarovnán vlevo, 
bez odsazení prvního řádku odstavce. 
Mezi odstavci je vynechán prostor 
o výšce jednoho volného řádku.  
Text lze členit pomocí nadpisů 
a seznamů, odpovídající styly jsou 
součástí šablony. Připojit lze grafy 
a tabulky. 

Písmo, barvy, rozměry a umístění 
dalších prvků a jejich formátování jsou 
stanoveny prostřednictvím šablony 
Microsoft Office Word. 

 šablona pro Microsoft Office Word

Provedení
 — formát A4, jednostranný barevný tisk /
dokument Microsoft Office Word a PDF

 — nenatíraný bílý kancelářský papír
 — doporučená plošná hmotnost  
90–100 g/m2

 — správné formátování usnadňují 
odstavcové a znakové styly

 — při distribuci zprávy dodržujte obvyklé 
zvyklosti, předejte editovatelný text 
a další zdroje (tabulky a grafy včetně 
zdrojových dat grafů v Excelu apod.)

 — v případě potřeby médiím předávejte 
základní logo (1.1) v barevném provedení, 
soubory PDF v barvách CMYK (tisk) 
a sRGB (online)

5.7 Tisková zpráva / 
Press Release
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(perex) lam audis untiunt ilitem ape magnatur? 

Upta venisti atiur? Qui que eos molupis seditatur, tota vit repero 

officaest, quatquia dolore, quo optiam quo voluptio blaboria cus. 

 tur sam eaturis peri tempore mperibus rehenda ndantiam incit ea ditioritam et 

laboreium estis apic tor aliquam, sit, sequia volore porum fugias quatessendi dolore voluptior 

sinum quos resed endi ditae. Or rest volectotatas ent vent aut optat la es sandigent ma quas 

nis dolum ad ea ab ius et a veliquiam lam audis untiunt ilitem ape magnatur? Upta venisti 

atiur? Qui que eos molupis seditatur, tota vit repero officaest, quatquia dolore, quo optiam quo 

voluptio blaboria cus aut qui optat lam iliquam que nos sitintum ipidendaest, nemquiat ad el 

magni venimilit et voluptatur seque aces expliqu istenisque iurest ipsa volorectium qui 

doluptati dolorpo rehenis dolorro blaut alite pel ma quae veles explignam qui cust, corit et 

a sequis ma cor atior mo mos exerferi cus assim qui to moluptaspid mo molo bea denhiet 

hicidelest, expere volupitasi dolupta none porest hit, si tor reped mosa sam fuga. 
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Šablona pro interní sdělení usnadňuje 
a zpřehledňuje výměnu informací uvnitř 
organizace.

 Interní sdělení slouží výhradně 
k vnitřní komunikaci mezi organizač-
ními složkami Správy železnic. Pro 
externí komunikaci se nikdy nepoužívá!

 

Logo, označení „Interní sdělení“ 
a zápatí se tisknou přímo ze šablony 
pro Microsoft Office Word. Základní 
text dokumentu je písmem Verdana 
9 b. Je zarovnán vlevo, bez odsazení 
prvního řádku odstavce. Mezi odstavci 
je vynechán prostor o výšce jednoho 
volného řádku. Text lze členit pomocí 
nadpisů a seznamů, odpovídající styly 
jsou součástí šablony. Připojit lze grafy 
a tabulky. 

Písmo, barvy, rozměry a umístění 
dalších prvků a jejich formátování jsou 
stanoveny prostřednictvím šablony 
Microsoft Office Word. 

 šablona pro Microsoft Office Word 

  k dispozici také v sadě pro kompatibilitu 

s Office 2003

Provedení
 — formát A4, barevný tisk nebo PDF, 
pokud se obsah sdělení má dále zpracová-
vat, předává se v Microsoft Office Word

 — nenatíraný bílý kancelářský papír
 — doporučená plošná hmotnost  
90–100 g/m2

 — správné formátování usnadňují 
odstavcové a znakové styly

 — při psaní dodržujte pravidla pravopisu 
a typografické úpravy

 — základní informace o úpravě dokumentů 
najdete v ČSN 01 6910 (2014)

5.8 Interní sdělení
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Šablona pro zápis z jednání nebo 
porady standardizuje podobu zápisů 
a usnadňuje tak výměnu informací 
uvnitř i vně organizace. 

Logo, označení „Zápis z jednání“ 
a zápatí se tisknou přímo ze šablony 
pro Microsoft Office Word. Základní 
text dokumentu je písmem Verdana 
9 b. Je zarovnán vlevo, bez odsazení 
prvního řádku odstavce. Mezi odstavci 
je vynechán prostor o výšce jednoho 
volného řádku. Text se člení pomocí 
nadpisů a seznamů, odpovídající styly 
jsou součástí šablony.

Písmo, barvy, rozměry a umístění 
dalších prvků a jejich formátování jsou 
stanoveny prostřednictvím šablony 
Microsoft Office Word. 

 šablona pro Microsoft Office Word

Provedení
 — formát A4, barevný tisk nebo PDF, 
pokud se obsah sdělení má dále zpracová-
vat, předává se v Microsoft Office Word

 — nenatíraný bílý kancelářský papír
 — doporučená plošná hmotnost  
90–100 g/m2

 — správné formátování usnadňují 
odstavcové a znakové styly

 — prohlédněte si vzor zápisu z jednání 
v Microsoft Office Word a prozkoumejte 
připravené možnosti formátování

5.9 Zápis z jednání 
nebo porady
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Pro psaní delších dokumentů, jako 
jsou analýzy, zprávy nebo studie, 
se používá speciálně přizpůsobená 
předloha dokumentu. Okraje stránky 
jsou přizpůsobeny pro použití krouž-
kové vazby na delší straně formátu, 
umožňují také oboustranný tisk vnitřní 
části dokumentu.

Logo a zápatí se tisknou přímo 
ze šablony pro Microsoft Office Word. 
Text je písmem Verdana. Je zarovnán 
vlevo, bez odstavcové zarážky (bez 
odsazení prvního řádku odstavce). 
Mezi odstavci se vynechává mezera 
o velikosti jednoho prázdného řádku. 
Šablona obsahuje mnoho připravených 
stylů nadpisů i tabulek.

Písmo, barvy, rozměry a umístění 
dalších prvků a jejich formátování jsou 
stanoveny prostřednictvím šablony 
pro Microsoft Office Word.

Provedení
 — formát A4, barevný tisk
 — přizpůsobeno pro kroužkovou vazbu vlevo 
po delší straně formátu

 — pro tisk běžných dokumentů se používá 
nenatíraný bílý papír o plošné hmotnosti 
90 g/m2

 — pro prezentační účely může být vhodné 
zvolit papír o plošné hmotnosti  
90–110 g/m2, obálka by měla být z papíru 
přinejmenším 120 g/m2, doporučujeme 
použít vysoce kvalitní nenatíraný nebo 
matný bílý papír, na druhé straně listu 
nesmí prosvítat tisk

 — při psaní dodržujte pravidla pravopisu 
a typografické úpravy, základní informace 
najdete v ČSN 01 6910 (2014)

 šablona pro Microsoft Office Word

5.10 Analýza, zpráva 
a další dlouhé 
dokumenty

  

 

 
 

Dlouhý název 
dokumentu 
Podtitul lorem ipsum dolor  
sit amet, consectetuer  
adipiscing elites 

Dodatek podtitulu 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. 

Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo 

magna eros quis urna. Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus. 

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci. Aenean nec lorem. In porttitor. Donec laoreet 

nonummy augue. Suspendisse dui purus, scelerisque at, vulputate vitae, pretium mattis, nunc. 

Mauris eget neque at sem venenatis eleifend. Ut nonummy. Fusce aliquet pede non pede. 

Suspendisse dapibus lorem pellentesque magna. Integer nulla. 

Donec blandit feugiat ligula. Donec hendrerit, felis et imperdiet euismod, purus ipsum pretium 

metus, in lacinia nulla nisl eget sapien. Donec ut est in lectus consequat consequat.Etiam eget 

dui. Aliquam erat volutpat. Sed at lorem in nunc porta tristique. Proin nec augue. Quisque 

aliquam tempor magna. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada 

fames ac turpis egestas. Nunc ac magna. Maecenas odio dolor, vulputate vel, auctor ac, 

accumsan id, felis. Pellentesque cursus sagittis felis. 

Pellentesque porttitor, velit lacinia egestas auctor, diam eros tempus arcu, nec vulputate 

augue magna vel risus. Cras non magna vel ante adipiscing rhoncus. Vivamus a mi. Morbi 

neque. Aliquam erat volutpat. Integer ultrices lobortis eros.  

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Proin semper, ante vitae sollicitudin posuere, metus quam iaculis nibh, vitae scelerisque nunc 

massa eget pede. Sed velit urna, interdum vel, ultricies vel, faucibus at, quam.Donec elit est, 

consectetuer eget, consequat quis, tempus quis, wisi. In in nunc. Class aptent taciti sociosqu 

ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. 

 

 

 

 

6/22 Dlouhý název dokumentu 

1 Úvod 
Donec blandit feugiat ligula. Donec hendrerit, felis et imperdiet euismod, purus ipsum pretium 

metus, in lacinia nulla nisl eget sapien. Donec ut est in lectus consequat consequat. Etiam eget 

dui. Aliquam erat volutpat. Sed at lorem in nunc porta tristique. Proin nec augue. Quisque 

aliquam tempor magna. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada 

fames ac turpis egestas. 

Nunc ac magna. Maecenas odio dolor, vulputate vel, auctor ac, accumsan id, felis. Pellentesque 

cursus sagittis felis. Pellentesque porttitor, velit lacinia egestas auctor, diam eros tempus arcu, 

nec vulputate augue magna vel risus. Cras non magna vel ante adipiscing rhoncus. Vivamus 

a mi. Morbi neque. Aliquam erat volutpat. Integer ultrices lobortis eros. 

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Proin semper, ante vitae sollicitudin posuere, metus quam iaculis nibh, vitae scelerisque nunc 

massa eget pede. Sed velit urna, interdum vel, ultricies vel, faucibus at, quam. 

2 Nadpis 1 

2.1 První nadpis druhé  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. 

Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo 

magna eros quis urna. Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus. Pellentesque 

habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.  

2.2 Druhý nadpis 
Pellentesque habitant morbi tristique  senectus et netus et malesuada fames 

ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci. Aenean nec lorem. In 

porttitor. Donec laoreet nonummy augue. Suspendisse dui purus, scelerisque at, vulputate 

vitae, pretium mattis, nunc. Mauris eget neque at sem venenatis eleifend. Ut nonummy. Fusce 

aliquet pede non pede. Suspendisse dapibus lorem pellentesque magna. Integer nulla. 

2.3  
Fusce aliquet pede non pede. Suspendisse dapibus lorem pellentesque magna. Integer 

nulla.Donec blandit feugiat ligula1. Donec hendrerit, felis et imperdiet euismod, purus ipsum 

pretium metus, in lacinia nulla nisl eget sapien. Donec ut est in lectus consequat consequat. 

Etiam eget dui. Aliquam erat volutpat. Sed at lorem in  nunc porta tristique. 

Proin nec augue. Quisque aliquam tempor magna. Pellentesque habitant morbi tristique 

senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Nunc ac magna. Maecenas odio dolor, vulputate vel, auctor ac, accumsan id, felis. Pellentesque 

cursus sagittis felis. Pellentesque porttitor, velit lacinia egestas auctor, diam eros tempus arcu, 

nec vulputate augue magna vel risus. Cras non magna2 vel ante adipiscing rhoncus. Vivamus 

a mi. Morbi neque. Aliquam erat volutpat. Integer ultrices lobortis eros. 

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Proin semper, ante vitae sollicitudin posuere, metus quam iaculis nibh, vitae scelerisque nunc 

 
1 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. 
Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna. 
Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus. 

 

2 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed 
pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna. Nunc viverra imperdiet enim. 
Fusce est. Vivamus a tellus. 
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Etiam eget dui. Aliquam erat volutpat. Sed at lorem in nunc porta tristique. Proin nec augue. 

Quisque aliquam tempor magna. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et 

malesuada fames ac turpis egestas. 

Suspendisse dui purus, scelerisque at, vulputate vitae, pretium mattis, nunc. Mauris eget 

neque at sem venenatis eleifend. Ut nonummy. 

Consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed 

pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna. 

Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus. Pellentesque habitant morbi tristique 

senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede.  

 

Graf 1. Titulek grafu 1 

Etiam eget dui. Aliquam erat volutpat. Sed at lorem in nunc porta tristique. Proin nec augue. 

Quisque aliquam tempor magna. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et 

malesuada fames ac turpis egestas. 

Nunc ac magna. Maecenas odio dolor, vulputate vel, auctor ac, accumsan id, felis. 

Pellentesque cursus sagittis felis. 

 

Graf 2. Titulek grafu 2 
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Dopisní obálky DL, C5 a C4 jsou určeny 
k zasílání individuální i hromadné 
korespondence.

Na adresní straně obálky obsahují 
logo (viz kapitola 1.1) a webovou adresu. 
Na straně s chlopněmi je obálka nepo-
tištěna.

Obálky se tisknou ofsetovým 
tiskem přímými barvami PANTONE, 
v nezbytných případech se připouští 
digitální tisk.

Obálky mohou být vyrobeny s okénky. 
Před objednávkou obálek s okénky 
ověřte, že umístění okénka vyhoví 
zamýšlenému použití.

Písmo, barvy, rozměry a umístění 
prvků a další formátování jsou stanove-
ny prostřednictvím šablony.

 šablona pro Adobe InDesign

Rozměry obálek
 — DL 220 × 110 mm
 — C5 229 × 162 mm
 — C4 324 × 229 mm

Barevnost adresní strany 
 — modrá PANTONE 281 U 
 — oranžová PANTONE Orange 021 U
 — černá tisková barva
 — pro digitální tisk použijte definice 
barev CMYK (viz 3.1)

5.11 Obálky C5, C4, DL

spravazeleznic.cz

spravazeleznic.cz

spravazeleznic.cz

obálky DL, C5 a C4
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Vizitka pro vrcholový manage ment 
Správy železnic je oboustranná, 
na zadní straně je velký oranžový 
symbol na tmavé modré ploše. 

Písmo, barvy, rozměry, umístění 
prvků a jejich formátování jsou 
stanoveny prostřednictvím šablony.
Šablona stanovuje způsob i pořadí 
uvádění údajů.

 šablona pro Adobe InDesign

Provedení
 — oboustranná vizitka 85 × 55 mm
 — bílý nenatíraný karton 300–400 g/m2, 
doporučuje se Munken Polar 400 g/m2

 — ofsetový tisk, barevnost 3/3
 — v mimořádných situacích lze místo ofsetu 
použít vysoce kvalitní digitální tisk CMYK

 — kvůli e-mailové adrese je textový rámeček 
široký, snažte se vyhnout dlouhým řádkům

Barevnost přední strany s kontakty
 — modrá PANTONE 281 U 
 — oranžová PANTONE Orange 021 U 
 — černá tisková barva

Barevnost zadní strany se symbolem 
 — modrá PANTONE 281 U 
 — oranžová PANTONE Orange 021 U
 — světlá modrá PANTONE 299 U

Pro digitální tisk použijte definice barev 
CMYK (viz 3.1)

Anglická jazyková verze vizitek
 — české akademické tituly se neuvádějí
 — stát „Czech Republic“ se uvede zpravidla 
na samostatný řádek jako poslední řádek 
adresy (nad telefonem)

 — název státu se nepíše velkými písmeny 
(verzálkami)

 — zkratky T, M a E se pro angličtinu nemění, 
zůstávají shodné s českou verzí

 — telefonní čísla do České republiky musí 
být uvedena s předvolbou +420

5.12 Vizitky 
pro vrcholový 
management

Titul. Jméno Příjmení
funkce

Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

T +420 000 000 000

M +420 000 000 000

E jmeno@spravazeleznic.cz

spravazeleznic.cz

Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

T +420 972 222 333

M +420 723 343 543

E rychlik@spravazeleznic.cz

spravazeleznic.cz

Ing. Jiří Rychlík, MBA
náměstek generálního ředitele 

pro ekonomiku

spravazeleznic.cz

spravazeleznic.cz

vzor vizitky pro vrcholový management – přední strana vzor vizitky pro vrcholový management – zadní strana

příklad vizitky – přední strana příklad vizitky – zadní strana
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Základní vizitka je tištěna jednostran-
ně. Je určena pro všechny zaměst-
nance, kteří nejsou členy vrcholového 
managementu Správy železnic (5.12) 
ani nespadají pod samostatně vymeze-
né organizační jednotky (5.14). 

Pokud se pracoviště zaměstnance 
liší od adresy sídla Správy železnic, 
uvede se adresa pracoviště jako druhá 
(viz vzor a příklad vpravo).

Písmo, barvy, rozměry, umístění 
prvků a jejich formátování jsou 
stanoveny prostřednictvím šablony. 
Šablona stanovuje způsob i pořadí 
uvádění údajů.

 šablona pro Adobe InDesign

Provedení
 — vizitka 85 × 55 mm
 — bílý nenatíraný karton 300–400 g/m2, 
doporučuje se Munken Polar 400 g/m2

 — ofsetový tisk, barevnost 3/0, popř. vysoce 
kvalitní digitální tisk CMYK

 — kvůli e-mailové adrese je textový rámeček 
široký, snažte se vyhnout dlouhým řádkům

Barevnost vizitky
 — modrá PANTONE 281 U 
 — oranžová PANTONE Orange 021 U 
 — černá tisková barva
 — pro digitální tisk použijte definice barev 
CMYK (viz 3.1)

Anglická jazyková verze vizitek
 — české akademické tituly se neuvádějí
 — stát „Czech Republic“ se uvede zpravidla 
na samostatný řádek jako poslední řádek 
adresy (nad telefonem)

 — název státu se nepíše velkými písmeny 
(verzálkami)

 — zkratky T, M a E se pro angličtinu nemění, 
zůstávají shodné s českou verzí

 — telefonní čísla do České republiky musí 
být uvedena s předvolbou +420

5.13 Vizitky

Titul. Jméno Příjmení
funkce

Organizační jednotka, úsek, odbor, 

oddělení

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Pracoviště zaměstnance, je-li 

odlišné od poštovní adresy

T +420 000 000 000

M +420 000 000 000

E jmeno@spravazeleznic.cz

spravazeleznic.cz

Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

T +420 972 766 899

M +420 777 677 833

E vlackova@spravazeleznic.cz

spravazeleznic.cz

Šárka Vláčková
manažerka korporátní identity

odbor strategie

Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Křižíkova 2, 180 00 Praha 8

T +420 972 424 565

M +420 737 244 229

E nadraznik@spravazeleznic.cz

spravazeleznic.cz

Karel Nádražník

vedoucí oddělení statistiky, evidence 

a provozních aplikací

úsek náměstka pro řízení provozu

odbor základního řízení provozu

vzor základní vizitky

příklad základní vizitky příklad vizitky s adresou pracoviště odlišnou od poštovní adresy
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Vizitka zaměstnanců organizačních 
jednotek je tištěna jednostranně. 
Je určena pro všechny zaměstnance, 
kteří spadají pod samostatně vymezené 
organizační jednotky a kteří současně 
nejsou členy vrcholového managementu 
Správy železnic (5.12). Příslušná 
organizační jednotka je uvedena tučně.

Písmo, barvy, rozměry, umístění 
prvků a jejich formátování jsou 
stanoveny prostřednictvím šablony. 
Šablona stanovuje způsob i pořadí 
uvádění údajů.

 šablona pro Adobe InDesign

Provedení
 — vizitka 85 × 55 mm
 — bílý nenatíraný karton 300–400 g/m2, 
doporučuje se Munken Polar 400 g/m2

 — ofsetový tisk, barevnost 3/0, popř. vysoce 
kvalitní digitální tisk CMYK

 — kvůli e-mailové adrese je textový rámeček 
široký, snažte se vyhnout dlouhým řádkům

Barevnost vizitky
 — modrá PANTONE 281 U 
 — oranžová PANTONE Orange 021 U 
 — černá tisková barva
 — pro digitální tisk použijte definice barev 
CMYK (viz 3.1)

Anglická jazyková verze vizitek
 — české akademické tituly se neuvádějí
 — stát „Czech Republic“ se uvede zpravidla 
na samostatný řádek jako poslední řádek 
adresy (nad telefonem)

 — název státu se nepíše velkými písmeny 
(verzálkami)

 — zkratky T, M a E se pro angličtinu nemění, 
zůstávají shodné s českou verzí

 — telefonní čísla do České republiky musí 
být uvedena s předvolbou +420

5.14 Vizitky pro 
zaměstnance 
organizačních 
jednotek

Titul. Jméno Příjmení
funkce

Organizační jednotka, úsek, odbor, 

oddělení

Správa železnic, státní orgnizace

Název organizační jednotky 

Ulice 00, 000 00 Město nebo obec

Pracoviště zaměstnance, je-li 

odlišné od poštovní adresy

T +420 000 000 000

M +420 000 000 000

E jmeno@spravazeleznic.cz

spravazeleznic.cz

Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství 
Hradec Králové
U Fotochemy 259

501 01 Hradec Králové

T +420 972 241 601

M +420 732 735 339

E ORHKRsek@spravazeleznic.cz

spravazeleznic.cz

Ing. Eva Peronová
sekretariát

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31
400 03 Ústí nad Labem
T +420 972 244 344
M +420 733 605 607
E zavora@spravazeleznic.cz
spravazeleznic.cz

Ing. František Závora
přednosta správy sdělovací 
a zabezpečovací techniky
Karlovy Vary

vzor vizitky zaměstnance organizační jednotky

příklad vizitky zaměstnance organizační jednotky příklad vizitky zaměstnance organizační jednotky
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Pro psaní e-mailů se používá předloha 
elektronické pošty s automatickým 
podpisem. Podrobnou specifikaci 
e-mailu a e-mailového podpisu najdete 
v samostatných dokumentech.

Veškerý obsah podpisu je psán 
písmem Verdana. Odstavce e-mailu 
a podpisu se člení volným řádkem. 

Pořadí údajů v podpisu e-mailu 
a způsob jejich uvádění jsou závazné. 
Písmo, barvy, rozměry, umístění prvků 
a jejich formátování i velikost značky 
jsou stanoveny jednotným vizuálním 
stylem, neměňte je. 

V textu e-mailu se odkazy automa-
ticky podtrhávají a zvýrazňují barvou, 
v podpisu jsou přednostně stejnou 
barvou jako okolní text a bez podtržení. 

 e-mailový podpis Správy železnic – 

 návod pro uživatele

  technický předpis e-mailu a e-mailového 
podpisu pro IT oddělení

Stručná specifikace
 — všechen text v dopisu i podpisu je písmem 
Verdana, zarovnání vlevo, bez dělení slov

 — oslovení a text dopisu, pozdrav 
a jméno v podpisu 10 b, proklad 14 b 
( Outlook – řádkování: Násobky 1,12) 

 — ostatní řádky podpisu 8 b, proklad 11 b 
( Outlook – řádkování: Násobky 1,12)

 — pozdrav je černou, podpis tmavě modrou, 
odkazy azurovou barvou (viz 3.1, sRGB), 
právní doložka šedou (RGB = 180)

Tipy pro přípravu podpisu
 — pro dlouhé údaje v kontaktech použijte 
více řádků, než je uvedeno ve vzoru

 — město nebo název obce nepište velkými 
písmeny (správně Praha, nikoli PRAHA)

 — telefonní čísla uvádějte bez předvolby 
(123 456 789) nebo s předvolbou +420

5.15 E-mail 
a e-mailový podpis
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Děkovná karta slouží v pracovním 
a obchodním styku. Vyplňuje se 
výhradně rukopisně.

Děkovná karta se tiskne ofsetem 
nebo digitálním tiskem na kvalitní 
nenatíraný bílý papír (viz specifikace 
provedení). 

Písmo, barvy, rozměry, umístění 
prvků a jejich formátování jsou 
stanoveny prostřednictvím šablony.

 šablona pro Adobe InDesign

Provedení
 — karta 210 × 100 mm
 — bílý nenatíraný karton 300–400 g/m2, 
doporučuje se Munken Polar 400 g/m2

 — ofsetový tisk, barevnost 2/3 (A) 
nebo 3/3 (B), popř. vysoce kvalitní 
digitální tisk

Přední strana varianty A
 — modrá PANTONE 281 U 
 — oranžová PANTONE Orange 021 U 

Přední strana varianty B
 — světlá modrá PANTONE 299 U
 — modrá PANTONE 281 U 
 — oranžová PANTONE Orange 021 U 

Barevnost zadní strany
 — modrá PANTONE 281 U 
 — oranžová PANTONE Orange 021 U
 — černá tisková barva

Pro digitální tisk použijte definice barev 
CMYK (viz 3.1). 

5.16 Děkovná karta

WITH COMPLIMENTS

Správa železnic

státní organizace

Dlážděná 1003/7

110 00 Praha 1 

spravazeleznic.cz

přední strana – varianta A zadní strana

přední strana – varianta B
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Razítka se používají k označování 
dokumentů v souladu s vnitřními 
předpisy organizace. 

Běžná razítka, razítka oblastních ře-
ditelství a razítka se jménem obsahují 
symbol a text písmem Verdana. 

Textová razítka jsou bez loga, 
obsahují kratší textové sdělení velkými 
tučnými písmeny písma Verdana. 
Používají se zpravidla pro vyjádření 
stanoviska oprávněné osoby nebo 
vyznačení stavu dokumentu.

Pro razítka se používá jednotná 
úprava. Písmo, rozměry prvků i jejich 
formátování a způsob uvádění údajů 
jsou stanoveny prostřednictvím šablony.

 šablony pro Adobe InDesign

Běžná razítka, razítka oblastních 
ředitelství a razítka se jménem

 — používají se obdélníková, obvykle samo-
barvící razítka standardních rozměrů

 — výška symbolu Ž (1.4) je 4,8 mm
 — mezi symbolem a blokem textu je 
vodorovná mezera 1,8 mm, svislé 
zarovnání dle předlohy

 — písmo Verdana 6,6 b, proklad 8,4 b, 
prostrkání −25/1000 em, vyrovnání 
znaků optické, zarovnání vlevo

 — vyznačování tučně, 6,8 b, proklad 
8,16 b, prostrkání −25/1000 em 
(název organizace, jméno osoby)

 — oddělení bloku údajů 1 volným řádkem
 — barva otisku je přednostně černá, 
přijatelná je tmavá modrá

Textová razítka
 — písmo Verdana 11 b tučné, proklad 13,2 b, 
prostrkání −35/1000 em, vyrovnání 
znaků optické, zarovnání na střed razítka

 — barva otisku je přednostně tmavě modrá, 
přijatelné jsou i další barvy dle významu 
razítka (červená, zelená)

5.17 Razítka běžná, 
OŘ, se jménem 
a textová

54 × 24 mm

58 × 31 mm

státní organizacestátní organizace

58 × 31 mm

46 × 17 mm

státní organizace

SCHVALUJI

49 × 9 mm 69 × 9 mm

75 × 15 mm
šedé čárkované linky naznačují běžné rozměry razítek, 
nejsou součástí otisků razítek

při výrobě použijte velikost razítka, která odpovídá 
konkrétnímu motivu
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Schvalovací razítka a razítka 
s datumovkou se používají k označo-
vání dokumentů v souladu s vnitřními 
předpisy organizace. 

Pro razítka se používá jednotná 
úprava. Písmo, rozměry prvků i jejich 
formátování a způsob uvádění údajů 
jsou stanoveny prostřednictvím 
šablony.

 šablony pro Adobe InDesign

Velká schvalovací razítka a datumovky
 — rozmístění prvků a čar dle předlohy
 — výška symbolu Ž (1.4) je 4,8 mm
 — vodorovná mezera mezi symbolem 
a blokem textu nalevo 1,3 mm

 — pokud se vedle symbolu nenachází 
žádný text (typ „schváleno výnosem“), 
mezera mezi symbolem a horní dotažnicí 
nápisu pod ním je 1,8 mm

 — všechny texty jsou písmem Verdana, 
vyrovnání znaků optické

 — velký text (např. SCHVÁLENO) 11 b, tučně, 
proklad 13,2 b, prostrkání −15/1000 em

 — název organizace 6,6 b, tučně, proklad 
8,4 b, prostrkání −25/1000 em

 — základní text razítka s malým množstvím 
obsahu (příklad „schváleno výnosem“) 7 b, 
proklad 8,4 b, prostrkání −25/1000 em

 — základní text razítka s velkým množstvím 
obsahu (příklad „přezkoušeno“) 6,6 b, 
proklad 8,4 b, prostrkání −15/1000 em

 — rámeček 55,4 × 35,5 mm, síla tahu 0,5 b, 
okraje uvnitř rámečku: horní, levý a pravý 
2 mm, dolní 2,9 mm (datumovka 2 mm)

 — barva otisku je přednostně světle modrá, 
datum červené, výška data 4 mm

Malé razítko s datumovkou
 — výška symbolu Ž (1.4) je 4 mm
 — text 5,55 b, tučně nebo základní řez, 
proklad 6,85 b, prostrkání −25/1000 em

 — rámeček razítka 45 × 28 mm, síla tahu 
0,5 b, okraje uvnitř rámečku: horní a levý 
1,5 mm, pravý 1,1 mm, dolní 1,9 mm

5.18 Razítka 
s datumovkou 
a schvalovací razítka

58 × 38 mm 58 × 38 mm

58 × 38 mm

45 × 28 mm

 

   

 

  

modrá linka kolem razítka je nedílnou součástí grafického 
návrhu a otisku razítka
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Kulatá razítka se používají k označo-
vání dokumentů v souladu s vnitřními 
předpisy organizace. Mají povahu 
potvrzující pečeti.

Pro všechna kulatá razítka se 
používá jednotná úprava. Písmo, 
rozměry prvků i jejich formátování 
a způsob uvádění údajů jsou stanoveny 
prostřednictvím šablony.

 šablona pro Adobe InDesign

Malé kulaté razítko generálního ředitelství
 — výška symbolu Ž (1.4) je 6,15 mm
 — umístění a zarovnání symbolu a textu 
dle předlohy

 — písmo Verdana 5 b, proklad 5,6 b, 
prostrkání −25/1000 em pro vodorovný 
text a −40/1000 pro text na kružnici, 
vyrovnání znaků optické

 — účaří textu po obvodu razítka je umístěno 
na kružnici o průměru 18,2 mm

 — kružnice vyznačující obvod razítka – 
průměr 23 mm, tah 0,5 b

 — barva otisku světle modrá

Kulaté razítko se jménem
 — výška symbolu Ž (1.4) je 3,7 mm
 — umístění a zarovnání symbolu a textu 
dle předlohy

 — jméno osoby Verdana 7 b, tučně, 
proklad 8,4 b, prostrkání −25/1000 em, 
vyrovnání znaků optické, účaří prvního 
řádku jména osoby je 17,9 mm od horní 
hrany razítka

 — ostatní texty Verdana 5 b, základní řez, 
proklad 6 b, prostrkání −25/1000 em 
pro vodorovný text a −40/1000 pro text 
na kružnici, vyrovnání znaků optické

 — účaří textu po obvodu razítka je umístěno 
na kružnici o průměru 31,45 mm 
(první řádek) a 26,15 mm (druhý řádek)

 — kružnice vyznačující obvod razítka – 
průměr 37 mm, tah 0,5 b

 — barva otisku světle modrá

5.19 Kulatá razítka
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průměr 23 mm

průměr 37 mm

průměr 37 mm

modrá linka vymezující obvod razítka je nedílnou součástí 
grafického návrhu a otisku kulatého razítka
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6.4 Varianty rozvržení strany formuláře
6.5 Rozvržení strany formuláře – A
6.6 Rozvržení strany formuláře – B
6.7 Rozvržení strany formuláře – C
6.8 Záhlaví formulářů
6.9 Formátování záhlaví formulářů
6.10 Přípustné varianty záhlaví formulářů
6.11 Adresní pole pro obálky DL s okénkem

6.12 Zápatí formuláře
6.13 Obsah formuláře
6.14 Uspořádání formuláře
6.15 Zobrazení dat v podobě prostého výpisu
6.16 Zobrazení dat v tabulkách
6.17 Podrobná specifikace tabulek
6.18 Podpisy na formulářích
6.19 Zakázané varianty úpravy formulářů
6.20 Formuláře pro černobílý tisk
6.21 Provedení prvků na barevných a černobílých formulářích
6.22 Barvy na formulářích
6.23 Písmo formulářů



67Manuál vizuálního stylu Správy železnic, 30/06/2020

Hlavními kritérii při tvorbě formulářů 
jsou stručnost, přehlednost a srozu-
mitelnost. Srozumitelnosti formulářů 
kromě pečlivě formulovaného textu 
a zřetelné struktury formuláře 
napomáhá i jednotná grafická úprava, 
kterou popisuje tento manuál.

Formuláře jsou popsány ve třech 
základních celcích. Práce na grafické 
úpravě formuláře začíná definicí 
strany pro návrh formuláře. Další texty 
popisují formátování vlastního obsahu 
formuláře. Na konci oddílu o formu-
lářích najdete doplňkové specifikace, 
které pomáhají ujasnit některé prvky 
návrhu formulářů.

Specifikace v této kapitole se používá 
pro administrativní formuláře. Speciální 
formuláře pro komunikaci s veřejností 
(například průzkum spokojenosti cestujících 
s rekonstrukcí nádražní budovy) mohou 
mít odlišnou úpravu vycházející z ostatních 
kapitol manuálu.

6.1 Tvorba formuláře

OBSAH KAPITOLY

okraje

záhlaví

zápatí

adresové pole

struktura formuláře

organizace obsahu formuláře

formátování formuláře

výpisy 

tabulky

pole pro podpis

barvy a písmo

černobílé formuláře

Aa

ROZVRŽENÍ 
STRANY

OBSAH 
FORMULÁŘE

DOPLŇKOVÉ 
SPECIFIKACE

6.3 až 6.12 6.20 až 6.236.13 až 6.19
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Při vytváření formulářů se inspirujte 
vzory formulářů, které jsou k dispozici 
ve formátu PDF, popřípadě Microsoft 
Office Word.

Na dalších stranách této kapitoly 
najdete informace o tom, jak vytvořit 
nový formulář.

 vzory formulářů jsou k dispozici na 
vyžádání ve formátu PDF, některé příklady 
jsou zpracovány i v Microsoft Office Word

6.2 Vzory formulářů

 

 

c  

 

 Praha 1 
O  

spravazeleznic.cz 

 

 

20. 6. 2020 

20. 6. 2020 

20. 6. 2020 

 O31 

Zpracovatel:  telefon: +420 000 000 000 

e-mail: jmeno@spravazeleznic.cz 

podpis:  

 

spisu: 

LL.M. 

telefon: +420 000 000 000 

e-mail: jmeno@spravazeleznic.cz 

podpis:  

 05.4.3  S – 10 

 

 

 

Datum 

 

 Stanovisko Datum Podpis 

 

NPS, O31, odd.  

prodeje majetku 

20. 6. 2020 

 

  20. 6. 2020 

 

 

Mgr.     

NPS, O31      

Ing. , MBA, 

MSc., LL.M. 

   

      

Mgr. , 

Ph.D. 

   

EN      

PhDr.     

      

Ing.     

      

    

      

    

 

 

 

 
 

c  
 Praha 1  

spravazeleznic.cz 

  

 
 

j.  vzor B 

 Útvar

  Telefon +420 292 737 656 

Stát a 
 

Polsko, Krakow 

 j  XYZ 

 
 

 

 Cesta tam  

  Den Hodina  Den Hodina 

Odjezd Praha hl.n. 08.10.2020 16:40 Krakow 10.10.2020 12:40 

       

 …      

       

 

 Od Do 

Krakow 08.10.2020 10.10.2020 

 

cesty 
  

 Den Hodina  Den Hodina 

       

 

  

– kurz EUR      

 

 300      

 200      

 350      

 

 60      

 60      

 60      

 800      

 450      

  60      

 3000      

 

660 EUR 14.10.2020 
(úprava 

 

S 12345/2019– –OXX–XXXXXXXXXXXXX 

 

   
 

 

  

12345/2019– –O31 Text 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

12345/2019– –O31 Text 

S 12345/2019– –O31–XXXXXXXXXXXXX  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

1:  

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas lorem. Maecenas aliquet 

ac-cumsan leo. Fusce aliquam vestibulum ipsum. Proin in tellus sit amet nibh dignissim 

sagittis. Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate. 

 

 

  

 

 

 podpis 
_____________________________________________________________________________________________________________________

 

 
1 je-  

 

 

 
 

 1

 3123155, 4565456, 654784 

 

 3123155, 4565456, 654784 

 

¹

 3123155, 4565456, 654784

  3123155, 4565456, 654784 

 

 
dny 

  dny 

Jiný   

 

    

 0  0  0  

 
 

 
s  

  
 
 
podpis  _____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 Datum Podpis 

 
14.10.2020 
Praha 

 

–  15.10.2020 
Praha 

 

Pokladna 16.10.2020 
Praha 

 

 

 
1 N  

 

Variabilní symbol

 

 

oběh spisu vyúčtování zahraniční pracovní cesty

prezenční listinaupomínka (černobílý formulář) opravná faktura (černobílý formulář)
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Návrh formuláře začíná konstrukcí 
strany formuláře. Ta zahrnuje záhlaví, 
zápatí, definované okraje a další 
prvky vymezující prostor pro návrh 
a uspořádání obsahu formuláře. 

Návrh formuláře určeného pro roz e-
sílání v obálkách DL s okénkem zásadně 
ovlivňují požadavky na adresové pole 
a volný prostor kolem adresy (viz 6.11).

Protože požadavky na obsah 
a rozsah formulářů se případ od 
případu významně liší, existují základní 
prvky strany v několika variantách, 
které jsou popsány na následujících 
stranách tohoto manuálu.

6.3 Konstrukce 
strany formuláře

ZÁHLAVÍ

OBSAH 
FORMULÁŘE

ADRESOVÉ  
POLE 

ZÁPATÍ

ROZVRŽENÍ STRANY
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Pro formuláře formátu A4 jsou 
navrženy tři varianty rozložení strany. 

Rozvržení A vychází z mírně 
upraveného rozvržení hlavičkového 
papíru. Na tomto rozvržení lze použít 
záhlaví podle schématu A nebo B.

Rozvržení B má užší okraje a je 
vhodné pro složitější formuláře. 
Na tomto rozvržení lze použít záhlaví 
podle schématu A nebo B.

Rozvržení C je určeno pro formu-
láře s prostorově úspornou hlavičkou 
a formuláře s mimořádně dlouhými 
názvy. 

Na formuláře lze umístit adresové 
pole pro rozesílání formulářů v obál-
kách s okénky (viz kapitola 6.11).

Pro formuláře obdobného typu nebo 
formuláře jedné skupiny souvisejících 
dokumentů používejte jednotné řešení 
rozvržení i záhlaví. 

6.4 Varianty 
rozvržení strany 
formuláře

1/1 1/1

18010610023317

1/1

formulář se základním logem a širokými okraji, 
záhlaví A

formulář se základním logem a úzkými okraji, 
záhlaví B

formulář s úsporným záhlavím

A B C
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Rozvržení A vychází z hlavičkového 
papíru. Je vhodné zejména pro 
formuláře, které připomínají dopis 
(např. upomínka) nebo nevyžadují 
tabulky s mnoha sloupci. Díky volné 
ploše u levého okraje působí formuláře 
s rozvržením A vzdušnějším a pozitiv-
nějším dojmem.

Záhlaví formuláře
Společně s rozvržením A lze použít 
záhlaví A i B (viz kapitola 6.8). Pokud 
se použije záhlaví B, druh formuláře, 
doplňkový text a číslo dokumentu se 
umístí 20 mm od pravého okraje.

Druhá a následující strana formuláře
Na dalších stranách formuláře se zá-
hlaví ani logo z první strany neopakují. 
Horní okraj druhé a následující strany 
je nejméně 12 a nejvíce 38 mm.

Zápatí formuláře
Rozvržení může používat kteroukoli 
obsahovou variantu úpravy zápatí 
(viz kapitola 6.12). 

SPECIFIKACE PRVKŮ SCHÉMATU

a — značky skládání formátu A4 
na  formát DL – barva oranžová, 
šířka linky 2 b (0,7 mm), délka 5 mm, 
umístění 99 a 198 mm shora stránky; 
lze doplnit nebo nahradit značkou 
děrování – umístění shora 148,5 mm

b — značka konce záhlaví – jako (a), 
umístění 28 mm shora, 12 mm zprava

6.5 Rozvržení strany 
formuláře – A

1/1

schéma formuláře se základním logem a širokými okraji – vzor první strany

12

12

38

a

a

b

12

36,4

12

20

rozvržení A
údaje 
v mm

děrování 
 dokumentu
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Rozvržení B má užší levý okraj než 
rozvržení A. Je vhodné pro složitější 
formuláře, které tento větší prostor 
upotřebí a které současně mají zobra-
zovat základní logo Správy železnic. 

Záhlaví formuláře
Společně s rozvržením B lze použít 
záhlaví A i B (viz kapitola 6.8). Pokud 
se použije záhlaví A, umístí se 20 mm 
od pravého okraje.

Druhá a následující strana formuláře
Na dalších stranách formuláře se zá-
hlaví ani logo z první strany neopakují. 
Horní okraj druhé a následující strany 
je nejméně 12 a nejvíce 38 mm.

Zápatí formuláře
Rozvržení může používat kteroukoli 
obsahovou variantu úpravy zápatí 
(viz kapitola 6.12). 

SPECIFIKACE PRVKŮ SCHÉMATU

a — značky skládání formátu A4 
na  formát DL – barva oranžová, 
šířka linky 2 b (0,7 mm), délka 5 mm, 
umístění 12 mm zleva, 99 a 198 mm 
shora stránky; lze doplnit nebo 
nahradit značkou děrování – umístění 
shora 148,5 mm

6.6 Rozvržení strany 
formuláře – B

1/1

schéma formuláře se základním logem a úzkými okraji – vzor první strany

12

12

38

a

a

9,5

20

12

20

rozvržení B
údaje 
v mm

děrování 
 dokumentu
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Rozvržení C je bezpečné pro děrování 
dvěma i čtyřmi otvory. Je určeno pro 
formuláře s prostorově úspornou 
hlavičkou a formuláře s mimořádně 
dlouhými názvy. Doporučuje se také 
pro formuláře rozesílané v obálkách 
DL s okénky (viz 6.11).

Záhlaví formuláře
Na rozvržení C se používá výhradně 
úsporné záhlaví C (viz kapitola 6.8).

Druhá a následující strana formuláře
Na dalších stranách formuláře se zá-
hlaví ani logo z první strany neopakují. 
Horní okraj druhé a následující strany 
je nejméně 12 a nejvíce 28 mm.

Zápatí formuláře
Rozvržení může používat kteroukoli 
obsahovou variantu úpravy zápatí 
(viz kapitola 6.12). 

SPECIFIKACE PRVKŮ SCHÉMATU

a — značky skládání formátu A4 
na  formát DL – barva oranžová, 
šířka linky 2 b (0,7 mm), délka 5 mm, 
umístění 99 a 198 mm shora stránky; 
lze doplnit nebo nahradit značkou 
děrování – umístění shora 148,5 mm

b — prostor pro formulář – horní okraj 
rozvržení začíná 5,5 mm pod spodním 
okrajem loga nebo pod účařím řádku 
čísla jednacího – podle toho, co je níže

6.7 Rozvržení strany 
formuláře – C

18010610023317

1/1

schéma formuláře s úzkými okraji a úsporným záhlavím – vzor první strany

12

12

28

a

a

9,5

20 20

rozvržení C
údaje 
v mm

děrování 
 dokumentu

b
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Záhlaví A a B obsahují velké základní 
logo. Jsou vhodná pro formuláře, na 
nichž je důležitá komunikace základní 
značky. Může jít například o formuláře 
pro prvotní kontakt mezi původcem 
dat a Správou železnic. Pokud je název 
formuláře příliš dlouhý, použije se 
úsporné záhlaví.

Úsporné záhlaví C dobře poslouží 
pro provozní formuláře s mnoha údaji, 
kde je potřeba, aby hlavička dokumentu 
zabírala co nejméně místa. Preferuje se 
také pro formuláře s adresou určené 
pro rozesílání v obálkách DL s okénkem 
vpravo (viz kapitola 6.11).

Na dalších stranách formuláře 
se záhlaví z první strany zpravidla 
neopakuje. Pokud je třeba zobrazit 
některé informace ze záhlaví na všech 
stranách formuláře, použije se na nich 
méně výrazné formátování, popřípadě 
se nezbytné údaje přesunou do zápatí 
druhé a následujících stran dokumentu.

POVINNÉ PRVKY ZÁHLAVÍ

1 — základní logo (A a B) nebo vertikální 
logo (C) podle zvoleného druhu záhlaví

2 — název formuláře

3 — číslo dokumentu, pokud je dokument 
součástí číslované řady, která slouží 
k základní orientaci při zpracování 
dokumentů, uvádí se číslo dokumentu 
výraznější než číslo jednací 
(příklad: variabilní symbol faktury)

4 — číslo jednací – je uvedeno na počátku 
formuláře (záhlaví A a B), nebo přímo 
v záhlaví dokumentu (C)

Značky jsou k dispozici v PDF a PNG 
v měřítku 1 : 1. Pro Microsoft Word použijte 
logo ve formátu WMF, které je pro zajištění 
dostatečné kvality vytvořeno v měřítku 10 : 1 
a po umístění do Wordu se zmenší na 10 %.

6.8 Záhlaví 
formulářů

záhlaví A

záhlaví B

záhlaví C

18010610023317
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SPECIFIKACE PRVKŮ

a — základní logo (1.1) – ve výchozí velikosti 
(šířka 47,57 mm), shora 11,3 mm, 
zleva 12 mm (záhlaví A) nebo 20 mm 
(záhlaví B)

b — číslo jednací – Verdana 7 b, proklad 9 b 
nebo řádkování jednoduché; umístí se 
nad tabulku formuláře nebo na počátek 
tabulky formuláře

c — název nebo druh formuláře – Verdana 
18 b, tučně, tmavá modrá, proklad 
24 b (záhlaví A) nebo 20 b (záhlaví B), 
mezery mezi znaky zúžené o 0,020 em 
nebo –0,3 b

 délka řádku max. 20 znaků, při názvu 
formuláře na dva řádky se číslo 
dokumentu (d) upraví podle (j) 

d — číslo dokumentu – Verdana 14 b, 
základní řez, černá, proklad 18 b

e — značka – oranžová, šířka linky 2 b 
(0,7 mm), délka 5 mm, umístění 
12 mm zprava a 28,5 mm shora; pokud je 
příliš blízko textu, značka se vypouští

f — doplňkový název – upřesnění druhu 
formuláře, maximálně 75–80 znaků, 
Verdana 10 b, tučně, tmavá modrá, 
proklad 12 bodů nebo řádkování 
jednoduché, mezera za odst. 1,5 mm

g — vertikální logo (1.2) – výška 11,85 mm, 
shora 12 mm, zleva 20 mm

h — název nebo druh formuláře – Verdana 
10 b, tučně, tmavá modrá, proklad 12 b 
nebo řádkování jednoduché

 číslo jednací – Verdana 7 b, proklad 9 b 
nebo řádkování jednoduché; mezera před 
odstavcem 0,7 mm

 celý blok – zleva 36 mm 

j — číslo dokumentu – Verdana 10 b, černá, 
proklad 12 b nebo řádkování jednoduché, 
popisek základním řezem, číslo tučně

6.9 Formátování 
záhlaví formulářů

18010610023317

záhlaví A

záhlaví B

záhlaví C

a

b

a

b

g

h

c

c

d

f

e

d

j
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Schémata na této straně ukazují 
některá standardní uspořádání údajů 
v záhlaví. 

Pokud lze předpokládat děrování 
dokumentu, dbejte na to, aby v oblasti 
pro děrování nebyly žádné důležité 
údaje (např. číslo dokumentu).

Jestliže název formuláře nelze upra-
vit tak, jak je zobrazeno na příkladech 
pro záhlaví A a B, použijte záhlaví C.

1 — číslo dokumentu je blízko otvoru pro 
děrování, název formuláře smí v tomto 
případě mít pouze 1 řádek, nebo se celé 
záhlaví posune a zarovná s pravým 
okrajem těla formuláře (třetí varianta 
záhlaví A), viz kapitola 6.5

2 — pokud je název formuláře na dva řádky, 
značka pod záhlavím se vypouští

3 — číslo dokumentu na záhlaví A lze zmenšit 
na 10 bodů, aby na formulářích s adres-
ním polem pro rozesílání v obálkách DL 
s okénkem zůstalo dostatečně daleko od 
adresy

4 — při rozesílání formuláře v obálkách DL 
s okénkem může být číslo dokumentu 
viditelné skrze okénko; tento druh 
uspořádání údajů v záhlaví pro formuláře 
s adresním polem nedoporučujeme

5 — záhlaví C lze uplatnit pro krátké i velmi 
dlouhé názvy formulářů; název formu-
láře by v tomto případě měl být dlouhý 
nejvíce čtyři řádky

6.10 Přípustné 
varianty záhlaví 
formulářů

18010610023317

18010610023317

18010610023317

varianty záhlaví A varianty záhlaví B varianty záhlaví C

2

4

 obálka DL s okénkem

3

1

5
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Pokud jsou formuláře určeny pro 
rozesílání v obálkách DL s okénkem 
vpravo, adresa příjemce se upraví dle 
schématu vpravo.

Adresové pásmo (A) slouží pro 
vepsání adresy příjemce. Adresové 
pole (B) vymezuje oblast dokumentu, 
kde se kromě adresy nesmí nacházet 
žádný potisk. Zóny (C) a (D) vymezují 
prostor kolem adresového pole, který 
by měl zůstat volný. Doporučuje se 
neumisťovat žádný obsah ani bezpro-
středně pod adresové pole. U těchto 
údajů hrozí, že budou zobrazeny 
v okénku obálky.

PÍSMO ADRESY

—  Verdana 10 b, proklad 12 b nebo řádkování 
jednoduché

—  společnost a jméno adresáta lze 
vyznačit tučně

— celá adresa má nejvíce 6 řádků

—  adresa nesmí být oranžovou barvou

RŮŽKY

—  růžek je vytvořen ze dvou kolmých linek 
o d élce 5 mm a síle 2 body (0,7 mm) 

—  růžky vyznačující adresní pole jsou 
volitelné, kolem pole se nemusí zobrazit 
žádné růžky, je dovoleno použít současně 
růžek vlevo nahoře a vpravo dole nebo 
zobrazit všechny čtyři růžky 

—  růžky mohou být nahrazeny rámečkem 
o síle linky 2 body

6.11 Adresní pole pro 
obálky DL s okénkem

schéma standardního adresního pole pro obálky DL s okénkem vpravo  

adresa včetně růžků 1 : 1 – Verdana 10 b 

38

30

42

68

78

93 100 114

ABC

D

190 2000 210

údaje 
v mm

růžky

 
 

 
 

STÁT

  neumisťovat údaje do zóny C a D; 
v zóně B musí být pouze adresa, a to 
v prostoru přesně vymezeném zónou A 
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Zápatí formuláře může obsahovat 
standardní údaje o společnosti 
a kontakty (A), může být doplněno 
o dodatečné údaje třetím sloupcem 
(B), případně ho lze zcela přizpůsobit 
potřebám formuláře, například 
v zápatí uvést informace o vyhotovení 
dokumentu a doplňující kontakty (C) 
nebo uvést pouze číslování stránek. 

Zápatí druhé a následující strany 
formuláře může obsahovat název for-
muláře a číslo dokumentu, popř. další 
užitečné údaje.

SPECIFIKACE PRVKŮ SCHÉMATU

a — okraje – viz schémata rozvržení se 
základním logem A a B a schéma 
úsporného rozvržení C v kapitole 6.5, 
6.6 a 6.7

b — číslo stránky – Verdana 6 b, tučně, 
oranžové; uvádí se výhradně ve tvaru 
X/Y, kde X značí aktuální stranu 
a Y celkový počet stran dokumentu; 
umístí se podle schémat rozvržení

c — výchozí úprava zápatí – Verdana 
6 b, proklad 8 bodů nebo řádkování 
jednoduché, barva černá

 výchozí šířka sloupců – je uvedena 
ve schématech, mezi sloupci je výchozí 
mezera 7 mm, nejméně 4 mm

 výchozí zarovnání – vlevo, bez 
dělení slov, účaří řádků v zápatí má 
být zarovnané; přednostně se zarovná 
nejdelší sloupec tak, aby jeho poslední 
řádek odpovídal spodnímu okraji, 
ostatní sloupce mohou být přednostně 
zarovnány nahoru s prvním řádkem 
nejdelšího sloupce, popř. u spodního 
okraje (viz příklad „Poruchová linka“)

d — zvýrazněný text – tučně

e — zápatí s vlastním obsahem – pokud 
je v zápatí část formuláře, formátuje 
se shodně, jako je předepsáno pro 
odpovídající prvky formuláře

6.12 Zápatí formuláře

1/1

1/1

1/1 +420 725 810 070+420 725 810 070

A – standardní obsah zápatí

B – standardní obsah zápatí s doplňkovou adresou

C – příklad přizpůsobení zápatí formuláře

a

b

a

b

b

e

c

d

36,4 97,5 1470

0 20 81 131

údaje 
v mm

7 mm 
(nejméně 4 mm)
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Následující kapitoly definují 
řešení vlastního obsahu formuláře, 
od základních principů uspořádání 
obsahu formuláře, přes různé možnosti 
zobrazení údajů na formuláři, definici 
vzhledu jednotlivých prvků po řešení 
prostoru pro vlastnoruční podpisy.

6.13 Obsah formuláře

Aa

STRUKTURA 
FORMULÁŘE

ZOBRAZENÍ DAT 
VE VÝPISU

PODPISY ZAKÁZANÉ 
VARIANTY 
ÚPRAVY

ZOBRAZENÍ DAT 
V TABULKÁCH

PODROBNÁ 
SPECIFIKACE 
TABULEK

principy tvorby formuláře

oddíly formuláře

zarovnání sloupců

svislé výpisy

vodorovné výpisy

samostatný podpis

tabulka podpisů

formátování údajů

vzhled popisků

vnořené tabulky

písmo

barvy

linky

výplně

Aa

1
2
3

6.14 6.15

6.17

6.19

6.16

6.18
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Při tvorbě formuláře přezkoumejte, 
zda jsou všechny vyplňované údaje 
nezbytné. Navzájem související údaje 
umístěte do logických skupin blízko 
sebe. Prvky, které se na formulářích 
nebo určité skupině formulářů opakují, 
řešte pokud možno jednotně. 

Formuláře jsou členěny nadpisy 
oddílů, linkami i volným prostorem.
Při zpracování formuláře dodržujte 
následující principy.

1 — formulář začíná silnou linkou; pokud 
není uvedeno v hlavičce, poblíž začátku 
formuláře se nad formulářem nebo 
v tabulce formuláře uvádí číslo jednací

2 — je stanovena velikost základního písma 
a velikost tzv. zvětšeného textu; ten 
můžete použít pro zvlášť významné 
popisky údajů nebo údaje

3 — ve formuláři se snažte udržet co 
 nejjednodušší mřížku, která používá 
buňky shodné velikosti; skládejte 
formulář jako stavebnici: širší buňka 
může vzniknout spojením dvou sloupců, 
vyšší buňka spojením několika řádků; 
pro vyšší řádky používejte násobky 
výšky základního řádku

4 — pro členění formuláře do logických celků 
se používají silnější linky

5 — významnější oddíly formuláře – napří-
klad vnořené tabulky – oddělte mezerou 
o výšce jednoho až dvou řádků

6 — pokud je to účelné, na formuláři se 
zobrazí značky děrování nebo značky 
skládání; pro formuláře tištěné na A3 
a přehnuté na A4 (jako je oběh spisu) se 
značka pro děrování protáhne až k okraji

7 — krátká linka pod záhlavím se vypustí, 
pokud by narušovala čitelnost názvu

8 — rozdělení buňky do tří nižších kategorií 
nevyžaduje použití linky mezi sloupci

9 — významné součtové řádky lze formá-
tovat jako řádek dvojnásobné výšky 
a zvýraznit silnými linkami

6.14 Uspořádání 
formuláře

 

 

c  

 

 Praha 1 
O  

spravazeleznic.cz 

 

 

20. 6. 2020 

20. 6. 2020 

20. 6. 2020 

 O31 

Zpracovatel:  telefon: +420 000 000 000 

e-mail: jmeno@spravazeleznic.cz 

podpis:  

 

spisu: 

LL.M. 

telefon: +420 000 000 000 

e-mail: jmeno@spravazeleznic.cz 

podpis:  

 05.4.3  S – 10 

 

 

 

Datum 

 

 Stanovisko Datum Podpis 

 

NPS, O31, odd.  

prodeje majetku 

20. 6. 2020 

 

  20. 6. 2020 

 

 

Mgr.     

NPS, O31      

Ing. , MBA, 

MSc., LL.M. 

   

      

Mgr. , 

Ph.D. 

   

EN      

PhDr.     

      

Ing.     

      

    

      

    

 

 

 

 
 

c  
 Praha 1  

spravazeleznic.cz 

  

 
 

j.  vzor B 

 Útvar

  Telefon +420 292 737 656 

Stát a 
 

Polsko, Krakow 

 j  XYZ 

 
 

 

 Cesta tam  

  Den Hodina  Den Hodina 

Odjezd Praha hl.n. 08.10.2020 16:40 Krakow 10.10.2020 12:40 

       

 …      

       

 

 Od Do 

Krakow 08.10.2020 10.10.2020 

 

cesty 
  

 Den Hodina  Den Hodina 

       

 

  

– kurz EUR      

 

 300      

 200      

 350      

 

 60      

 60      

 60      

 800      

 450      

  60      

 3000      

 

660 EUR 14.10.2020 
(úprava 

příklad formuláře s tiskem na A3 a přeložením 
(skládací značka je až k okraji)

příklad formuláře A4 
(skládací značka odsazena dle rozvržení)

2
1

4

5

5

8

9

6 6

3

7
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Prostý výpis je nejjednodušší formou 
zobrazení dat ve formuláři. Typickým 
příkladem výpisu jsou odvolací údaje 
v administrativních dopisech. 

Výpisy mohou být orientovány 
svisle (A) i vodorovně (B). Uspořádány 
jsou prostřednictvím mezer mezi řádky 
nebo sloupci.

Výpis může být také obsahem 
buňky tabulky formuláře (viz pří-
klad A v následující kapitole 6.16).

VÝPISY

—  Verdana 7 b, proklad 9 b nebo řádkování 
jednoduché, černá, základní řez

—  zarovnání vlevo, bez dělení slov

—  významné údaje lze vyznačit tučně

— za popiskem údaje se nepíše dvojtečka

— pokud se výpis použije v buňce tabulky, 
zarovná se obsah buňky vlevo nahoru

SVISLE ORIENTOVANÝ VÝPIS

—  ve svisle orientovaných výpisech se údaje 
uvádí na stejném řádku jako jejich popisky 

— údaje se odsadí od jednotné svislice 
podle nejdelšího popisku; mezi nejdelším 
popiskem a údajem má být vodorovná 
mezera alespoň 3 mm, doporučená 
mezera je 4 mm 

—  skupiny údajů se oddělí volným řádkem

VODOROVNĚ ORIENTOVANÝ VÝPIS

—  popisky údajů se uvádějí těsně nad údaji

— pokud je více popisků a údajů vedle sebe ve 
sloupcích, mezi sloupci je mezera alespoň 
4 mm, doporučená mezera je 5 a více mm

— pokud je údaj víceřádkový, mezi popiskem 
a údajem je mezera 3 b; stejná mezera se 
na tomtéž řádku popisků údajů použije 
i pro oddělení popisků od jednořádkových 
údajů (B.1)

— výška řádku se nastaví na 9,6 mm, 
neměla by být menší než 7,6 mm

6.15 Zobrazení dat 
v podobě prostého 
výpisu

  

A – prostý výpis svislý

A.1 – vyznačení významného údaje A.2 – víceřádkové údaje

B.1 – víceřádkové údaje odsazené od popisku

B – prostý výpis vodorovný s příkladem vyznačení údaje

 

  
 

 

min. 3 mm 
doporučeno 4 mm

min. 4 mm 
doporučeno 5 mm a více

3 b

prostý výpis
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Složitější formuláře jsou uspořádány 
do tabulek. Formuláře se liší požadavky 
na přehlednost, úspornost zobrazení 
nebo strukturu údajů, proto lze využít 
několik variant zobrazení popisků 
a údajů. Úpravy (B) a (C) se na jediném 
formuláři nekombinují.

Zjednodušená úsporná tabulka (A) 
zobrazuje popisek údaje i údaj v téže 
buňce tabulky. Je zvlášť hodná pro 
formuláře a zobrazení dat prezentující 
mnoho údajů. V buňce tabulky je pod 
jedním společným popiskem dovoleno 
uvádět i data v podobě výpisu (viz 6.15). 
Tento případ ilustruje první buňka 
příkladu A. Popisky dat se ve zjedno-
dušené tabulce uvádějí tučně, údaj se 
bez svislého odsazení uvede na dalším 
řádku základním řezem (A.1). Pokud 
mají zobrazované údaje více než jeden 
řádek, oddělí se od popisku svislou 
mezerou o výšce 3 b (A.2).

V tabulce se samostatnými buňkami 
pro popisek údaje a údaj (B) se popisky 
vyšší úrovně píší s velkým počátečním 
písmenem (např. Zpracovatel), 
popisky nižší úrovně s malým písmenem 
(např. telefon zpracovatele). Aby se 
popisek odlišil od údaje, uvádí se za 
ním dvojtečka a zarovnává se vpravo, 
tj. vizuálně blízko souvisejícího údaje 
zarovnaného vlevo. Alternativně lze 
popisky údajů podbarvit (C). V tomto 
případě se popisky zarovnávají vlevo 
a nejsou ukončeny dvojtečkou (jako 
popisky je vyznačuje již podbarvení).

Vnořená tabulka (D) se zpravidla 
užívá pro složitěji strukturované údaje. 
Mívá vlastní nadpis, ale lze ji použít 
i samostatně (viz tabulka za uvozujícím 
textem ve vzoru opravné faktury).

6.16 Zobrazení dat 
v tabulkách

A – zjednodušená úsporná tabulka s popiskem údaje i vyplněným údajem v jedné buňce formuláře

B – tabulka se samostatnými buňkami pro popisek údaje a vlastní údaj, popisek bez podtisku  
(nepoužívá se v kombinaci s C)

D – vnořená tabulka – příklad se záhlavím oddílu formuláře (zde názvem vnořené tabulky)

C – tabulka se samostatnými buňkami pro popisek údaje a vlastní údaj, popisek údaje s podtiskem  
(nepoužívá se v kombinaci s B)

 

  

tabulky

A.1 – pokud se popisek i údaj 
zobrazují v jedné buňce, je popisek 
tučně a bez odsazení od údaje

A.2 – pokud má vyplňovaný údaj více 
řádků, odděluje se od popisku údaje 
svislou mezerou 3 b (1 mm)

 

ZAROVNÁNÍ TEXTU

Zarovnání textu v buňce se volí podle 
povahy údaje, výchozí je zarovnání 
vlevo, použije se i pro osamocené 
číselné údaje; sloupce čísel se zarov-
návají vpravo na desetinná místa. 
Pokud to více vyhovuje povaze údajů, 
mohou být čísla a kódy zarovnány na 
střed. Vpravo se zarovnávají popisky 
údajů v případě úpravy dle vzoru 
tabulky (B).

Text v buňce se zarovnává k hornímu 
okraji, odlišné vertikální zarovnání se 
použije, pokud to výrazně napomáhá 
přehlednosti nebo vzhledu tabulky. 
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Tabulky formulářů jsou v písmu Verdana (A), 
černou barvou, řádkování jednoduché, slova 
se nedělí. Přehled velikostí písem používa-
ných na formulářích znázorňuje schéma (B). 
Výchozí velikost písma je 7 b, stejná velikost 
se používá i pro nadpisy oddílů formulářů 
a dílčích tabulek (L), které  uplatňují tučné 
písmo. 

Výchozí výška řádku je 4,8 mm (F), vnitřní 
okraje buňky jsou 4 body (1,4 mm). Všechny 
vyšší řádky by měly být násobkem výšky 
základního řádku (G). Pokud je to s ohledem 
na rozsah údajů možné, linky sloupců jsou ve 
formuláři zarovnány pod sebou (L), preferuje 
se, aby také šířky sloupců byly sjednoceny, 
např. na násobky nejužšího sloupce v tabulce.

V tabulkách se používají dvě síly linek. 
Základní linka (D) má sílu 0,25 b a černou 
barvu, zvýrazňující silná linka (C) má sílu 1,5 b 
a je světle modrá (viz 6.22). Tabulky jsou 
vlevo i vpravo otevřené, bez linek na levém 
a pravém kraji tabulky. Linky oddělují sloupce 
a řádky uvnitř tabulky, linka je také nad 
tabulkou a pod tabulkou. Příklady složitějších 
tabulek najdete v kapitole 6.16, ve vzorech 
a šablonách. 

Jednoduchá tabulka (J) se používá na 
jednoduchých formulářích typu prezentační 
listiny, kde se na formuláři kombinují data 
v podobě prostého výpisu (6.15) s jednou 
nebo několika málo samostatnými tabulkami. 
V tomto případě postačí zvýraznění popisků 
záhlaví silnými linkami. 

Vnořená tabulka (K) se používá pro začlenění 
detailních údajů na složitějším formuláři. Její 
záhlaví je vyznačeno šedým podtiskem (E).

MICROSOFT OFFICE WORD

Pro výšku řádku 4,8 mm se nenastavuje 
žádná výška řádku, do řádku se pouze zapíše 
text v písmu Verdana 7 b. Okraje buňky 
se nastaví takto: horní 0,06, dolní 0,1, levý 
a pravý 0,14 cm. Pro dvojnásobný řádek 
používáme v šablonách pro Word výšku 
řádku 0,76 cm. Protože Microsoft Office 
Word pracuje s rozměry tabulek odlišným 
způsobem než grafické programy, hodnoty 
různých nastavení se mohou mírně lišit. 

6.17 Podrobná 
specifikace tabulek

 

 

 
 

Verdana 

C – silná linka 1,5 b

F – základní výška řádku 4,8 mm

L – pokud je to s ohledem na rozsah údajů možné, 
linky sloupců jsou zarovnány pod sebou

M – popisek s podúrovněmi – řešení linek

G – výška řádku 9,6 mm jako 
násobek základní výšky řádku

B – základní velikosti písma

A – písmo formulářů

D – základní linka 0,25 b

H – tabulky jsou vpravo i vlevo 
otevřené (bez linek); pokud se 
popisek i údaj zobrazují v jedné 
buňce, je popisek tučně, jinak se 
užívá základní písmo

I – pokud má vyplňovaný údaj více řádků, 
odděluje se od popisku údaje svislou 
mezerou 3 b (1 mm)

E – podtisk černá 8 %

 

 

okraje buňky 4 b z každé strany výchozí zarovnání nahoru vlevo

J – jednoduchá tabulka K – vnořená tabulka
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Pro všechny významnější podpisy musí 
být na formuláři ponechán přiměřený 
prostor. Podpisy uvedené pod souvislým 
textem se upraví podle schématu (A). 
Podpisy stvrzující zpracování 
dokumentu se umístí do společné 
podpisové tabulky (B). 

PODPIS POD VOLNÝM TEXTEM

—   Na vlastnoruční podpis je ponechán 
prostor o výšce 3 řádků základního textu 
(~ 32 b). 

—  Místo pro podpis se vyznačí černou linkou 
0,25 b o délce 50 mm, umístění linky 2 b 
pod účařím řádku s popiskem.

PODPISOVÁ TABULKA

—  Používá se pro umístění důležitějších 
podpisů dokládajících průběh zpracování 
formuláře nebo schvalování.

—  Výška řádku se nastaví na 9,6 mm, 
neměla by být menší než 7,6 mm.

—  Šířky sloupců lze přizpůsobit podle šířky 
sloupců předchozích tabulek formuláře.

—  Sloupec pro podpis by neměl být užší 
než 25 mm.

—  Podpisy mohou být v tabulce uspořádány 
svisle i vodorovně.

6.18 Podpisy 
na formulářích

 
 

s  

  
 
 
podpis  _____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 Datum Podpis 

 
14.10.2020 
Praha 

 

–  15.10.2020 
Praha 

 

Pokladna 16.10.2020 
Praha 

 

 

A – hlavní podpis pod volným textem

B – podpisová tabulka

3 řádky ~ 32 b

9,6 mm
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Při přepracování starších formulářů 
i přípravě nových vycházejte výhradně 
z nových vzorů formulářů a specifikací 
uvedených v tomto manuálu. Vyvarujte 
se přebírání a znovupoužití grafických 
prvků z původních formulářů SŽDC. 
Formuláře pro Microsoft Office Word 
doporučujeme spíše vytvořit znovu do 
některého z nových vzorů než přefor-
mátovávat původní dokumenty.

Schéma ukazuje pouze příklady 
nepřípustných řešení vzhledu formu-
lářů.  Nevhodných řešení však může 
existovat mnohem více.

Je zakázáno 
a)  používat logo ve stupních šedi – 

na barevném formuláři se použije 
základní barevná varianta značky, 
na formulářích pro černobílý tisk 
(6.20) se používá jednobarevná, 
zcela černá značka 

b)  vytvářet rámečky kolem tabulky 
nebo formuláře – levý a pravý okraj 
tabulky má zůstat bez linky

c)  přidávat podtisky, vodoznaky, 
ornamenty nebo jiné podobné prvky

d)  měnit definované síly linek nebo 
barvy linek, textů a výplní

e) používat jiné písmo 
f)  používat jiné velikosti písma, 

střídat velikosti písma bezdůvodně
g)  používat svislá zarovnání buněk 

nejednotně nebo nelogicky

Je doporučeno respektovat pravidla 
psaní údajů podle ČSN 01 6910 (2014). 
Rozlišujte spojovník (-) a pomlčku (–). 
Pro peněžní částky nepoužívejte zápis 
123,–. Pište 123 Kč nebo 123,00 Kč. 

6.19 Zakázané 
varianty úpravy 
formulářů

zakázané varianty úpravy formulářů

levý ani pravý okraj tabulky nesmí 
být uzavřen linkou

místo pro významné podpisy musí mít 
přiměřenou velikost

musí se používat výhradně linky 
předepsané tloušťky a barev

formuláře musí používat výhradně písmo 
Verdana, použití jiných písem je zakázáno

a

c

b

d

g

f

e

f

c Praha 1

O

spravazeleznic.cz

22. 6. 2020

22. 6. 2020020

22. 6. 20202. 6

O31

Zpracovatel: telefon:telefon: +420 000 000 000

ee-mail: zeleznic.czjmeno@spravaz

podpis:

spisu:

MSc., LL.M.
telefon:  000+420 000 000 

e-mail: o@spravazeleznic.czjmeno@spravaz

podpis:podpis:

05.4.3 S – 10

Datum Stanovisko Datum Podpis

NPS, O31, odd. 

prodeje majetku

22. 6. 2020

22. 6. 2020

MgrMg . 

NPS, O31, O31

Ing. Ing. , 

MBA, MSc., LL.M.MBA, MSc., LL.M.

Mgr. Mg Olga Olga 

, Ph.D., Ph.D.

EN

PhDr. Pavel 

Ing
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Podle převažujícího výstupu a s ohle-
dem na náklady tisku se vytvářejí 
formuláře barevné, nebo černobílé.

Pro zachování přehlednosti může být 
při tvorbě černobílé varianty formuláře 
potřeba upravit zobrazení dat na 
formuláři (viz 6.15 a 6.16).

Způsob převodu prvků z barevných 
formulářů na černobílé a naopak 
definuje následující kapitola 6.21.

6.20 Formuláře 
pro černobílý tisk

 

příklad černobílého formuláře s adresou pro obálky DL s okénkem
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Formuláře se přednostně vytváří 
v barevném provedení. Pokud je 
formulář určen výhradně pro černobílý 
tisk, všechny barvy se převedou na 
plný tón černé, s výjimkou světle šedé 
výplně, která zůstává světle šedá.

Značka se nikdy nepřevádí do stupňů 
šedi. Pro černobílý formulář se použije 
černobílé provedení značky, ve kterém 
jsou všechny části značky zcela černé.

Pro dokumenty, které se užívají 
primárně v elektronické podobě, 
použijte barevné provedení formuláře, 
i kdyby se příležitostně tiskl na černo-
bílé tiskárně.

Ve zvláštních případech je možné vytvořit 
jednobarevný formulář v odlišné barvě, 
než je černá (např. tmavě modrý). V takovém 
případě se místo černé použije odpovídající 
tón zvolené barvy a značka má stejnou barvu 
jako text formuláře.

6.21 Provedení 
prvků na barevných 
a černobílých 
formulářích

 

  

 

  

logo

logo

text

skládací značky a růžky

linky

tabulky 
stínování pozadí
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Základními barvami vizuální identity 
Správy železnic jsou tmavá modrá 
a oranžová. Na doplňkových prvcích 
se kromě těchto dvou barev používá 
také azurová. Trojici pestrých barev 
doplňuje neutrální šedá, která se 
používá zejména online. Černá barva 
se uplatňuje především jako barva 
základního textu dokumentů. Jako pod-
tisk záhlaví vnořených tabulek se na 
formulářích používá také světlá šedá.

Převodní tabulka uvádí barvy přede-
psané pro různé způsoby použití.

 — barvy RGB se používají v kancelář-
ských aplikacích a dokumentech 
určených k zobrazování na displeji 
nebo k promítání

 — přímé barvy PANTONE a soutiskové 
barvy CMYK jsou určeny pro tisk

6.22 Barvy 
na formulářích

MODRÁ

ŠEDÁ

ORANŽOVÁ

SVĚTLÁ  
ŠEDÁ ČERNÁ

AZUROVÁ

CMYK 100—65—0—60

sRGB 0—43—89

HTML #002b59

PANTONE+ 294 C

 281 U

CMYK 0—0—0—65

sRGB 115—115—115

HTML #737373

PANTONE+ Cool Gray 9 C

 Cool Gray 9 U

CMYK 0—70—100—0

sRGB 255—82—0

HTML #ff5200

PANTONE+ Orange 021 C

 Orange 021 U

CMYK 0—0—0—8

sRGB 242—242—242

HTML #f2f2f2

CMYK 0—0—0—100

sRGB 0—0—0

HTML #000000

PANTONE+ Process Black C

 Process Black U

CMYK 90—5—0—0

sRGB 0—161—224

HTML #00a1e0

PANTONE+ 299 C

 299 U
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Pro administrativní formuláře se 

používá výhradně písmo Verdana. 

Pro zvláštní formuláře se připouští 

použití základního písma vizuální 

identity Správy železnic – písma  

Styrene (2.1 a 2.2). Použití jiných 

písem je zakázáno.

6.23 Písmo formulářů

 
 

 
[@&€£§ „‚—‘“…%¿?!’]  

Verdana Regular

Verdana  

 

 

[@&€£§ „‚—‘“…%¿?!’]  

Verdana Italic

 

 

 

[@&€£§ „‚—‘“…%¿?!’]  

Verdana Bold

 

 

 

[@&€£§ „‚—‘“…%¿?!’]  

Verdana Bold Italic



7. Jízdní řády

7. Jízdní řády
7.1 Jízdní řády



 
 v  

 

   

  a 24., 25., 26.XII.2017, 1.I., 30.III., 2.IV., 1., 8.V., 5., 6.VII., 
28.IX., 28.X., 17.XI.2018  

         

      

 
 

ivky  
 

   
  

 
 a  v je 

   v  
a  v  a  v 

. 
   

  a  

1  

1  

1  

X  v  
-  

na  v  

  
 

 

   
  
  

Ex e  
AEx  
LE  
RJ  

  
R –  

Sp  
  

TL  
TLX -  
 

 Sp a  –      

 , , R –    

  

  

  

  
  a  

  

  

  

  

  

 v  –  

  – 
    v  

    

  

    

    

  

     a  
v   

     a  
v   

  

    V 

  

 –  

      

  

  

  

  

 v  –  v  

   –  

  – 

  –  

  – 
  , 

, a 
  z  e 

  a 
  

  – 
,    

  –  v  v  

  –  

  –  
 

 

Odjezd / Abfahrt / Departure 

Lysá nad Labem 

Platí od 14.6.2020 do 12.12.2020 









 

c  

 Praha 1 

spravazeleznic.cz 

 v  

 06 Praha 2 

podatelna@ducr.cz 

Informace o  

na tel. 221 111 122  

KANGO KGVD / data ver. 2.10 Data ke dni 11.12.2016    
 









příjezdy a odjezdy vlaků A2

  Platí od 13. prosince 2020 
 

Vydala c, státní organizace 

 

knižní jízdní řád A5

příjezdy a odjezdy vlaků A4

vývěsný jízdní řád B1
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Na této straně jsou zobrazeny ukázky 
některých typů jízdních řádů s aplikací 
nového loga a vizuálního stylu Správy 
železnic. 

Z prostorových a technologických 
důvodů jízdní řády používají různé 
varianty loga a různá barevná 
provedení. Jízdní řády velkých formátů 
používají základní barevné provedení 
základního loga, jízdní řády menších 
formátů uplatňují jednobarevné černé 
vertikální logo, popřípadě horizontální 
doplňkové logo nebo pouze symbol.

Písmo, barvy, rozměry a umístění 
dalších prvků a jejich formátování jsou 
stanoveny prostřednictvím šablon pro 
Microsoft Office Word nebo Adobe 
InDesign.

 šablony pro Adobe InDesign 
a Microsoft Office Word

7.1 Jízdní řády

Jízdní řád
2020

Praha-Podbaba  

Platí od do







 

c  
 Praha 1 

spravazeleznic.cz 

 v  
 06 Praha 2 

podatelna@ducr.cz 

 

KANGO KGVD / data ver. 2.10 Data ke dni 11.12.2016 univerzita  
 









8. Další tištěné 
materiály

8. Další tištěné materiály
8.1 Zaměstnanecké karty, návštěvnické karty
8.2 Bloky
8.3 Prezentační desky
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Zaměstnanecké karty slouží k identi-
fikaci zaměstnanců Správy železnic, 
návštěv a identifikaci dalších osob, 
které vykonávají úkoly z pověření Sprá-
vy železnic. Samostatný druh Iden-
tifikační karty se vydává pro vozidla. 
Úprava a vydávání zaměstnaneckých 
a návštěvnických karet jsou podrobně 
stanoveny vnitřním předpisem.

Druh karty nebo druh rozsahu 
oprávnění je uveden velkými písmeny 
u spodního okraje přední strany 
karty. Rozlišování jednotlivých druhů 
karet usnadňuje použitý barevný klíč. 
Oprávnění držitele karty jsou podrobně 
vymezena na zadní straně karty.

Karta obsahuje stálé prvky shodné 
pro všechny karty téhož druhu (loga, 
druh karty nebo oprávnění, barevné 
rozlišení, kontaktní údaje a poučení na 
zadní straně) a variabilní prvky, které 
se mění pro každého držitele (jméno 
nebo druh vozidla, fotografie osoby, 
číslo karty nebo registrační značka, 
platnost karty, organizační jednotka, 
pracovní pozice, podrobný rozsah 
oprávnění apod.). S výjimkou kontaktů 
a poučení na zadní straně jsou všechny 
údaje psané písmem Verdana variabilní. 

Společně se jménem se na kartách 
uvádí i akademické tituly. Věnujte 
pozornost jejich správnému psaní. 
Na kartách se nepoužívá dělení slov.

Písmo, barvy, rozměry a umístění 
prvků a další formátování jsou stano-
veny prostřednictvím předloh karet.

   výrobní podklady v PDF

8.1 Zaměstnanecké 
karty, návštěvnické 
karty

VSTUP DO PROVOZOVANÉ 

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY

NÁVŠTĚVA
 

 

POVĚŘENÁ OSOBA 

NEHODOVÁ POHOTOVOST

VSTUP DO PROVOZOVANÉ ŽDC

SLUŽEBNÍ VOZIDLO

VSTUP MIMO PROVOZOVANOU ŽDC VSTUP DO PROVOZOVANÉ ŽDC S OMEZENÍM
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Poznámkové bloky jsou navrženy 
ve variantách A4, A5 a DL. Pro bloky 
formátové řady A se preferuje použití 
motivu se symbolem Ž (1.4), pro formát 
DL použití motivu lineární Ž (4.1).

Bloky se vážou drátěnou kroužkovou 
vazbou, listy mohou být perforované 
pro snadné a rovné odtrhávání. 
Listy jsou potištěné jen z přední strany.

Písmo, barvy, rozměry a umístění 
prvků a další formátování jsou stanove-
ny prostřednictvím předlohy návrhu. 

 šablony pro Adobe InDesign

Provedení – předběžná specifikace
 — ofsetový tisk přímými barvami 
PANTONE (viz 3.1), barevnost podle 
zvolené varianty návrhu

 — přední desky – matný bílý natíraný 
papír, plošná hmotnost 240–350 g/m2, 
potisk pouze z přední strany listu

 — vnitřní listy – bílý nenatíraný papír, 
plošná hmotnost 110–135 g/m2

8.2 Bloky

spravazeleznic.cz

spravazeleznic.cz

blok A4

bloky DL

blok A5
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Prezentační desky slouží ke vkládání 
dokumentů až do formátu A4. Rozměr 
složených desek je 220 × 304 mm.

Desky jsou navrženy ve třech varian-
tách designu. Varianty A a B používají 
symbol (1.4) jako hlavní grafický prvek, 
varianta C uplatňuje doplňkový motiv 
lineární Ž (4.1).

Písmo, barvy, rozměry a umístění 
prvků a další formátování jsou stanove-
ny prostřednictvím předlohy návrhu. 

 šablony pro Adobe InDesign

Přizpůsobení návrhu
Šablony desek ukazují pouze výchozí 
rozměry, kompozici a odstup prvků od 
jednotlivých hran typových desek – před 
použitím je nutné šablony přizpůsobit pro 
konkrétní vybraný vzor desek (raznici) 
a výrobní postup.

Barevná provedení
Náhled zobrazuje barevné provedení vnitřní 
strany desek a chlopní varianty A.

 — Pro variantu B jsou vnější strana 
a chlopně světle modré, vnitřní plocha 
desek je tmavá modrá. 

 — Pro variantu C jsou vnější plocha 
a chlopně oranžové, vnitřní plocha 
je tmavá modrá.

Provedení – předběžná specifikace
 — ofsetový tisk přímými barvami 
PANTONE (viz 3.1), barevnost podle 
zvolené varianty návrhu

 — kvalitní bílý matný natíraný papír, 
plošná hmotnost 300–350 g/m2

 — přední strana matně laminovaná
 — vnitřní strana matný lak
 — doporučený tvar chlopní – středně 
zaoblené rohy (viz náhled)

8.3 Prezentační 
desky

Správa železnic

státní organizace
spravazeleznic.cz Správa železnic

státní organizace

spravazeleznic.cz

varianta B – titulní strana, uvnitř tmavě modré varianta C – titulní strana, uvnitř tmavě modré

varianta A – vnitřní 
potisk desek

Správa železnic

státní organizace
spravazeleznic.cz

varianta A – titulní 
strana desek



9. Multimediální 
aplikace

9. Multimediální aplikace
9.1 Webové stránky, intranet
9.2 Prezentace Microsoft Office PowerPoint
9.3 Sešit Microsoft Office Excel
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Nová vizuální identita Správy železnic 
neznamená pouze změnu vzhledu. 
V případě webových stránek přináší 
také výraznější zaměření na uživatele 
a lepší použi telnost webu i webových 
aplikací.

Návrhy několika webových stránek 
zobrazuje ukázka vlevo. Nové stránky 
kromě vzhledu výrazně mění a zjedno-
du šují uspořádání informací.

Novou strukturu webových stránek 
vypracoval odbor komunikace tak, 
aby byla co nejjednodušší a sledovala 
potřeby všech skupin uživatelů, kteří 
stránky Správy železnic navštěvují. 

Webové stránky musí vyhovovat 
i prohlížení webu na mobilních 
zařízeních. Optimalizovat je třeba 
zejména aplikace, které používají 
cestující, provozovatelé dráhy a jiní 
odborní uživatelé přímo na nádražích 
a ve vlacích ze svých mobilních zařízení.

Psaní webové adresy
Webová adresa Správy železnic se na 
tiskovinách a v elektronických doku-
mentech přednostně píše ve zkráceném 
tvaru: spravazeleznic.cz – bez „www.“ 
a „https://“.  

U elektronických dokumentů je vhodné zajis-
tit, aby z adresy spravazeleznic.cz existoval 
aktivní odkaz na webové stránky. Jestliže je 
ve speciálních případech z bezpečnostních 
důvodů nezbytné uvádět i protokol „https://“, 
uvede se adresa celá.

 webové stránky jsou specifikovány 
v samostatné podrobné specifikaci webu, 
která obsahuje návrhy mnoha dalších 
stránek

9.1 Webové stránky, 
intranet

 O nás 

 

 

 

  O nás 

 

 

•  O nás

•  Galerie

 

Prachovice
Třemošnice

Čáslav

Světlá nad Sáz.

Zruč n.Sáz.

Bečváry

Trhový
Štěpánov

Heřmanův
Městec

Žďárec u Sk.

Chrudim-

Litomyšl

Č.Třebová

Humpolec

Havlíčkův Brod

Horní
Cerekev

JIHLAVA

Dobronín Polná

Kostelec
u Jihlavy

Žďár n. Sáz.

Křižanov

Studenec

Okříšky

Oslavany

J.Hradec-Kanclov

J.H
radec-S

krýchov

Jindřichův

Prachovice
Třemošnice

ČáslavČáslav

Světlá nad Sáz.Sáz.

Zruč n.Sáz.

Bečváry

Trhový
Štěpánov

Městec

Žďárec u Sk.

Chrudim-Chrudim-

Litomyšl

Č.Třebová

Humpolec

Havlíčkův Brod

Horní
Cerekev

JIHLAVA

Dobronín Polná

Kostelec
u Jihlavy

Žďár n. Sáz.

Křižanov

Studenec

Okříšky

Oslavany

J.Hradec-Kanclov

J.H
radec-S

krýchov

J.H
radec-S

krýchov

Jindřichův

O nás

 O nás 

 

Galerie

 O nás   

ukázkové stránky webové prezentace
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Prezentace Správy železnic se vytváří 
výhradně pomocí šablony pro Microsoft 
Office PowerPoint. 

Vzhled snímků prezentace a formá-
tování textů a grafických prvků jsou 
definovány v šabloně. Pro zajištění 
jednotného vzhledu prezentací mini-
malizujte jakékoli odchylky od předlohy, 
včetně odchylek ve velikosti písma 
nebo řádkování.

 šablona pro Microsoft Office PowerPoint 

  k dispozici také v sadě pro kompatibilitu 
s  Office 2003 (s omezenou funkcionalitou)

Provedení
Šablona obsahuje vybraná rozvržení snímků, 
stanovuje velikost písma pro titulky a texty, 
řádkování i zarovnání textu. Prohlédněte 
si příklad použití šablony, který najdete 
ve složce se šablonou.

Při vytváření snímků dodržujte 
následující zásady

 — jeden snímek přináší jedno sdělení
 — nadpis musí říkat totéž, co zbytek snímku
 —  zobrazujte jen to nejdůležitější, 
méně textu a co nejjednodušší grafy 
nebo tabulky nasměrují pozornost 
na hlavní sdělení

 —  všechny prvky vytvářejte v prostředí 
prezentace podle předloh, grafy ani 
tabulky z jiného programu nepoužívejte 
bez úprav

 —  dodržujte formátování, které je nastaveno 
v šabloně pro PowerPoint

9.2 Prezentace 
Microsoft Office 
PowerPoint

Dlouhý název 

—
—

—
—

—

dokumentu: nebo azurovou. 

3

8

„ERTMS“
–

— –

— –

-

-

—
nebo bez fotografie 

—

7

18

Název prezentace

spravazeleznic.cz

2

ukázkové snímky šablony pro Microsoft Office PowerPoint
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Pro prezentaci tabulkových dat a pří-
pravu výpočtových sestav lze použít 
šablonu sešitu Microsoft Office Excel. 
Šablona obsahuje předdefinované styly 
buněk, styly tabulek a barvy vizuálního 
stylu Správy železnic i ukázky grafů.

Styly tabulek podporují standardní 
možnosti tabulek – pruhované řádky 
a sloupce, vyznačení záhlaví a řádku 
součtů i vyznačení prvního a posledního 
sloupce. Prohlédněte si příklad použití 
šablony, který najdete ve složce se 
šablonou. Součástí šablony je předna-
stavené záhlaví s logem a doplňujícími 
údaji.

Písmo, barvy, rozměry a umístění 
prvků a další formátování jsou stanove-
ny prostřednictvím šablony. Na rozdíl 
od předloh dokumentů pro Microsoft 
Office Word lze vzhledem k rozličným 
potřebám při prezentaci tabulkových 
dat velikost písma v sešitu Microsoft 
Office Excel zmenšit podle potřeby. 
Ostatní prvky vizuální identity se 
pokuste zachovat.

 šablona pro Microsoft Office Excel

9.3 Sešit Microsoft 
Office Excel

 

Praha 1

18.06.2020   1/9

Styly tabulek

Hodnoty Text Datum

A 1 text 1 27.11.2020

B 2 text 2 02.10.2020

C 3 text 3 30.11.2020

D 4 text 4 23.12.2020

E 5 text 5 19.11.2020

Total 15

Záhlaví Hodnoty Text Datum

A 1 text 1 27.11.2020

B 2 text 2 02.10.2020

C 3 text 3 30.11.2020

D 4 text 4 23.12.2020

E 5 text 5 19.11.2020

Total 15

Záhlaví Hodnoty Text Datum

A 1 text 1 27.11.2020

B 2 text 2 02.10.2020

C 3 text 3 30.11.2020

D 4 text 4 23.12.2020

E 5 text 5 19.11.2020

Total 15

Záhlaví Hodnoty Text Datum

A 1 text 1 27.11.2020

B 2 text 2 02.10.2020

C 3 text 3 30.11.2020

D 4 text 4 23.12.2020

E 5 text 5 19.11.2020

Total 15

Procent
                               1 000                   

                               3 000                   

                               2 000                   

Total                  6 000                  

4/9

Záhlaví

45
25

45

25

první strana sešitu a příklady formátování druhá a následující strany sešitu a příklady grafů



10. Inzerce 
a venkovní 
reklama

10. Inzerce a venkovní reklama
10.1 Prvky a principy
10.2 Obecná inzerce
10.3 Obecná inzerce – formáty
10.4 Fotografická inzerce
10.5 Fotografická inzerce – formáty
10.6 Textová inzerce

10.7 Textová inzerce – principy úpravy
10.8 Textová inzerce – formáty
10.9 Obecná venkovní inzerce
10.10 Venkovní fotografická inzerce
10.11 Venkovní inzerce projektů – formáty
10.12 Venkovní inzerce projektů – umístění značek



101Manuál vizuálního stylu Správy železnic, 30/06/2020

Inzerce a venkovní reklama uplatňují 
shodné principy rozvržení stránky 
a prezentace základních prvků inzerce. 
Základními prvky jsou logo nebo logo se 
sloganem organizace (claimem), tučná 
linka a použití písem Styrene A a Sty-
rene B. V následujících kapitolách 
najdete příklady různých druhů inzerátů 
a venkovní reklamy i další pravidla 
týkající se rozvržení stránky a použití 
mřížky, sloupců, grafik a fotografií. 

Logo Správy železnic
Na prezentačních a reklamních tiskovinách 
se používá vertikální logo (1.2), velikost 
a umístění loga určují předlohy.

Slogan organizace – Dobrá správa
Slogan organizace (claim) „Dobrá správa“ 
u loga má přesně definovaný vzhled (1.11). 
Poměr velikosti loga, claimu a jejich vzájemné 
umístění musejí být při změně velikosti loga 
se sloganem zachovány. Jestliže je slogan 
„Dobrá správa“ hlavním sdělením inzerce 
(viz některé příklady v 10.6), u loga se už 
neuvádí. Logo se sloganem je k dispozici ke 
stažení.

Výrazná tučná linka
Síla výrazné tučné linky, která se obvykle 
nachází na rozhraní fotografie a barevné 
plochy nebo je použita jako výrazný grafický 
prvek mezi plochami či poblíž hlavního 
titulku, odpovídá síle horní samostatné 
horizontální linky („háčku“) v symbolu Ž.

Písma Styrene A a Styrene B
Pro titulky a významnější texty na inzerci 
(titulek, podtitulek, název organizace a kon-
takty v zápatí) se používá písmo Styrene A, 
pro základní text Styrene B. Rozdíly mezi 
písmy podrobněji popisují kapitoly 2.1 a 2.2.

Mřížka se šesti díly
Plochy (fotografie, grafika, barevné plochy) 
zabírají celou kratší stranu formátu a jednu 
nebo více  šestin delší strany.

Správa

10.1 Prvky a principy

síla linky 
a „háčku“ 
je vždy 
stejná

mřížka se 
šesti díly

titulky 
Styrene A

základní text 
Styrene B

požívá se vertikální logo

claim „Dobrá správa“ u loga má stanovený vzhled, 
který nelze měnit, text sloganu „Dobrá správa“ 
lze používat i samostatně 

Titulek

Česká republika patří mezi země s nejhustší 
železniční sítí na světě. Provoz na ní vyžaduje 
přesný řád. O jeho dodržování se ve dne v noci 
starají naši dispečeři. Řídí provoz pro všechny 
české i zahraniční dopravce, kteří se pohybují 
po našich tratích.

PRINCIPY SHODNÉ PRO INZERCI A VENKOVNÍ REKLAMU

Podtitulek
Organizace a kontakty

1/6
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Obecná inzerce se používá pro 
propagaci Správy železnic jako celku. 
Místo vertikálního loga lze použít 
logo se sloganem organizace „Dobrá 
správa“, který stručně vystihuje 
podstatu organizace, přispívá k snadno 
rozpoznatelné identitě Správy železnic 
a pomáhá o ní vytvářet povědomí. 

Obecná inzerce je navržena ve dvou 
variantách – s motivem lineární Ž (A), 
nebo s fotografií (B). 

Grafický návrh předpokládá určitý 
rozsah textu, pro který byly přizpůso-
beny velikosti jednotlivých prvků i jejich 
umístění. Při přípravě nových textů 
pro inzerci přibližně zachovejte rozsah 
textu odpovídající předlohám. 

Písmo, barvy, rozměry, umístění 
prvků a jejich formátování jsou 
stanoveny prostřednictvím šablony. 
Úpravu inzerce pro různé formáty 
popisuje následující kapitola.

 šablony pro Adobe InDesign

PRVKY OBECNÉ INZERCE

1 — vertikální logo je umístěno v podobě 
a velikosti dle předlohy

2 — titulek je na variantě inzerce s motivem 
lineární Ž modrý, na inzerci s fotogra-
fií bílý

3 — podtitul je tmavě modrý; pokud na 
určitém formátu nejde vyřešit úhledné 
uspořádání paty stránky s podtitulem 
u spodního okraje, přesune se podtitul 
pod titulek (viz příklady 10.3)

4 — název organizace a webová adresa 
jsou tmavě modré

5 — motiv lineární Ž nebo fotografie, 
fotografie musí odpovídat nastavenému 
stylu image kampaně Správy železnic, 
motiv lineární Ž viz kapitola 4.1

10.2 Obecná inzerce

spravazeleznic.cz

Správa
železnic

Správa železnic
státní organizace

Jsme státní organizace, 
která řídí, spravuje a inovuje 
železniční síť na území
celé České republiky

Správa železnic

Řídíme, spravujeme 
a inovujeme železniční 
síť v ČR. Pro vaše pohodlí 
renovujeme a oživujeme 
tisíce nádraží.

spravazeleznic.czSpráva železnic
státní organizace

(A) varianta s motivem lineární Ž (B) varianta s fotografií

2 55

31 1 2 34 4
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Obecná inzerce se vyskytuje v mnoha 
různých formátech. Pro všechny 
formáty je třeba zajistit přiměřeně 
jednotný vzhled grafického návrhu, bez 
ohledu na konkrétní velikost inzerátu. 
Předlohy jsou k dispozici pro formát 
A4 a od něj odvozené běžné formáty 
inzerce. Pro odlišné rozměry inzerátů 
je třeba prvky předloh proporcionálně 
zmenšit nebo zvětšit. Po úpravě 
inzerce na jiný formát ověřte, že prvky 
inzerátu zůstaly ve vyváženém poměru 
velikostí a uspořádání, jako jsou na 
předlohách.

Barvy, výchozí velikost písma pro 
zobrazené formáty, rozměry i umís-
tění prvků a jejich formátování jsou 
stanoveny prostřednictvím šablon.

 šablony pro Adobe InDesign

SPECIFIKACE

—  vertikální logo je umístěno v podobě 
a velikosti dle předlohy, místo něj lze 
použít i stejnou velikost loga se sloganem 
organizace (1.11)

— tučná linka mezi fotkou a plochou je 
stejně silná jako horní samostatná 
horizontální linka („háček“) v symbolu Ž

— fotografie a oranžová plocha mají 
stanoven poměr velikosti; vždy zabírají 
celou šířku kratší strany formátu, u delší 
strany formátu jsou pro formáty na výšku 
v poměru 19 : 21 a pro formáty na šířku 
v poměru 123 : 77

10.3 Obecná inzerce – 
formáty

Správa železnic

Řídíme, spravujeme 
a inovujeme železniční 
síť v ČR. Pro vaše pohodlí 
renovujeme a oživujeme 
tisíce nádraží.

spravazeleznic.czSpráva železnic
státní organizace

Správa železnic
státní organizace

spravazeleznic.cz

Správa železnic

Řídíme, spravujeme 
a inovujeme železniční 
síť v ČR. Pro vaše pohodlí 
renovujeme a oživujeme 
tisíce nádraží.

spravazeleznic.cz

Správa
železnic
Řídíme, spravujeme 
a inovujeme železniční 
síť v ČR. Pro vaše pohodlí 
renovujeme a oživujeme 
tisíce nádraží.

spravazeleznic.cz

Správa 
železnic

Řídíme, spravujeme 
a inovujeme železniční 
síť v ČR. Pro vaše pohodlí 
renovujeme a oživujeme 
tisíce nádraží.

Správa železnic
státní organizace spravazeleznic.cz

Správa 
železnic

Řídíme, spravujeme 
a inovujeme železniční 
síť v ČR. Pro vaše pohodlí 
renovujeme a oživujeme 
tisíce nádraží.

spravazeleznic.cz

Správa 
železnic
Řídíme, spravujeme 
a inovujeme železniční 
síť v ČR. Pro vaše pohodlí 
renovujeme a oživujeme 
tisíce nádraží.

celostránková inzerce

1/2 strany na šířku

1/3 strany na šířku

1/2 strany na výšku 1/3 strany na výšku čtverec
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Fotografická inzerce obsahuje velký 
titulek, výstižný podtitul, drobný 
doplňující text a výraznou fotografii. 
Používá se pro propagaci jednotlivých 
činností Správy železnic a další 
imageovou i produktovou inzerci podle 
potřeby.

Pro vzhled inzerce je určující 
estetická a technická kvalita vybrané 
fotografie i dobré, krátké a výstižné 
texty. Grafický návrh předpokládá 
určitý rozsah textu, pro který byly 
přizpůsobeny velikosti jednotlivých 
prvků i jejich umístění. Při přípravě 
nových textů přibližně zachovejte 
rozsah textu odpovídající předlohám. 

 Potřebujete-li na inzerci umístit 
větší množství textu nebo pokud není 
k dispozici mimořádně kvalitní fotogra-
fie, použijte jiný druh inzerce.

Písmo, barvy, rozměry, umístění 
prvků a jejich formátování jsou 
stanoveny prostřednictvím šablony. 
Úpravu inzerce pro různé formáty 
popisuje následující kapitola.

 šablony pro Adobe InDesign

PRVKY INZERCE 

1 — titulek

2 — podtitul

3 — doplňující text

4 — logo se sloganem organizace

5 — název organizace

6 — webová adresa

10.4 Fotografická 
inzerce

Jízda má mít řád

Česká republika patří mezi země s nejhustší
železniční sítí na světě. Provoz na ní vyžaduje 
přesný řád. O jeho dodržování se ve dne v noci 
starají naši dispečeři. Řídí provoz pro všechny
české i zahraniční dopravce, kteří se pohybují
po našich tratích.

Správa železnic
státní organizace

Zajišťujeme bezpečnou 
a plynulou dopravu
na všech tratích

spravazeleznic.cz

1

5

2

3

64
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Fotografická inzerce se vyskytuje 
v mnoha různých formátech. Pro 
všechny formáty je třeba zajistit 
přiměřeně jednotný vzhled grafického 
návrhu, bez ohledu na konkrétní 
velikost inzerátu. Předlohy jsou 
k dispozici pro formát A4 a od něj 
odvozené běžné formáty inzerce. 
Pro odlišné rozměry inzerátů je třeba 
prvky předloh proporcionálně zmenšit 
nebo zvětšit. Po úpravě inzerce na 
jiný formát ověřte, že prvky inzerátu 
zůstaly ve vyváženém poměru velikostí 
a uspořádání, jako jsou na předlohách.

Barvy, výchozí velikost písma pro 
zobrazené formáty, rozměry i umís-
tění prvků a jejich formátování jsou 
stanoveny prostřednictvím šablon.

 Jestliže je šířka inzerátu větší než 
výška, je nezbytné použít rozvržení 
inzerce na šířku.

 šablony pro Adobe InDesign

SPECIFIKACE

—  logo se sloganem organizace je umístěno 
v podobě a velikosti dle předlohy

— tučná linka mezi fotkou a plochou je 
stejně silná jako horní samostatná 
horizontální linka („háček“) v symbolu Ž

— poměr oranžové plochy, fotografie a bílé 
plochy musí být zachován

10.5 Fotografická 
inzerce – formáty

Jízda má mít řád

Česká republika patří mezi země s nejhustší
železniční sítí na světě. Provoz na ní vyžaduje 
přesný řád. O jeho dodržování se ve dne v noci 
starají naši dispečeři. Řídí provoz pro všechny
české i zahraniční dopravce, kteří se pohybují
po našich tratích.

Správa železnic

státní organizace

Zajišťujeme bezpečnou 
a plynulou dopravu
na všech tratích

spravazeleznic.cz

Jízda má mít řád

Česká republika patří mezi země s nejhustší
železniční sítí na světě. Provoz na ní vyžaduje 
přesný řád. O jeho dodržování se ve dne v noci 
starají naši dispečeři. Řídí provoz pro všechny
české i zahraniční dopravce, kteří se pohybují
po našich tratích.

Správa železnic
státní organizace

Zajišťujeme bezpečnou 
a plynulou dopravu 
na všech tratích

spravazeleznic.cz

Jízda má mít řád

Česká republika patří mezi země 
s nejhustší železniční sítí na světě. 
Provoz na ní vyžaduje přesný řád.
O jeho dodržování se ve dne 
v noci starají naši dispečeři. 
Řídí provoz pro všechny české 
i zahraniční dopravce, kteří se 
pohybují po našich tratích.
spravazeleznic.cz

Správa železnic

státní organizace

Zajišťujeme bezpečnou 
a plynulou dopravu
na všech tratích

Jízda má mít řád
Zajišťujeme bezpečnou 
a plynulou dopravu 
na všech tratích

Česká republika patří mezi země 
s nejhustší železniční sítí na světě. 
Provoz na ní vyžaduje přesný řád. 
O jeho dodržování se ve dne v noci 
starají naši dispečeři. Řídí provoz pro 
všechny české i zahraniční dopravce, 
kteří se pohybují po našich tratích.
spravazeleznic.cz

Jízda má 

mít řád

Česká republika patří mezi země s nejhustší
železniční sítí na světě. Provoz na ní 
vyžaduje přesný řád. O jeho dodržování se ve 
dne v noci starají naši dispečeři. Řídí provoz 
pro všechny české i zahraniční dopravce, 
kteří se pohybují po našich tratích.
spravazeleznic.cz

Správa železnic

státní organizace

Zajišťujeme bezpečnou 
a plynulou dopravu
na všech tratích

Česká republika patří mezi země 
s nejhustší železniční sítí na světě. 
Provoz na ní vyžaduje přesný řád. 
O jeho dodržování se ve dne v noci 
starají naši dispečeři. Řídí provoz pro 
všechny české i zahraniční dopravce, 
kteří se pohybují po našich tratích.
spravazeleznic.cz

Správa železnic

státní organizace

Jízda má 

mít řád
Zajišťujeme 
bezpečnou 
a plynulou dopravu 
na všech tratích

celostránková inzerce

1/2 strany na šířku

1/3 strany na šířku

1/2 strany na výšku 1/3 strany na výšku čtverec
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Textová inzerce se používá v případě, 
že je textový rozsah inzerátu větší 
než rozsah textu, který lze umístit 
na fotografickou inzerci (10.4), nebo 
v případě, že nelze zajistit dostatečně 
kvalitní fotografii, která by splňovala 
obsahové, estetické i technické poža-
davky kladené na snímky využitelné pro 
fotografickou inzerci. 

Textová inzerce je navržena ve dvou 
variantách, mezi kterými se volí podle 
obsahu inzerce. Varianta s krátkým 
titulkem a delším podtitulem (A) 
obsahuje výrazný bílý titulek a modrý 
podtitul. Varianta s dlouhým titulkem 
(B) žádný podtitul nemá, text titulku je 
modrý. 

Písmo, barvy, rozměry, umístění 
prvků a jejich formátování jsou 
stanoveny prostřednictvím šablon. 
Principy úpravy rozvržení a řešení 
inzerce pro různé formáty popisují 
následující kapitoly.

 šablony pro Adobe InDesign

SPECIFIKACE

— pokud je slogan organizace Dobrá správa 
hlavním sdělením inzerce, k logu se slogan 
organizace už neumisťuje

— barva linky nad titulkem odpovídá 
barvě titulku

— textová inzerce nemusí obsahovat 
žádné fotografie, příklady pouze ukazují, 
jak s fotografiemi pracovat

— kontaktní údaje nebo značky certifikace 
systémů managementu mohou být 
uvedeny na určeném místě v bílém pruhu 
(viz příklady uprostřed)

10.6 Textová inzerce

Správa železnic

státní organizace

spravazeleznic.cz

Správa železnic je moderní, 

zákaznicky orientovanou 

organizací zajištující rozvoj 

rychlé, kvalitní a kapacitní 

železniční sítě jako nedílné 

součásti evropského 

železničního systému.

Vytváří předpoklady 

pro posílení tržní pozice 

železniční dopravy v národním 

i mezinárodním měřítku.

ŽELEZNIČNÍ SÍŤ SPRÁVY ŽELEZNIC 

Délka tratí celkem 9406 km

Délka elektrizovaných tratí 3216 km

Délka tratí normálního rozchodu 9384 km

Délka úzkorozchodných tratí 23 km

Délka jednokolejných tratí 7392 km

Počet výhybkových jednotek 22 751

Počet mostů 6740

Počet tunelů 164

Celková délka mostů 153 290 m

Celková délka tunelů 54 065 m

Počet železničních přejezdů 7858

SPRÁVA ŽELEZNIC ZAJIŠŤUJE

— provozování železniční dopravní cesty

— provozuschopnost železniční dopravní cesty

— rozvoj a modernizaci železniční dopravní cesty

— údržbu a opravy železniční dopravní cesty

—  přípravu podkladů pro sjednávání závazků 

veřejné služby

—  kontrolu užívání železniční dopravní cesty, 

provozu a provozuschopnosti dráhy

Dobrá správa

spravazeleznic.czSpráva železnic
státní organizace

Diagnostika, měření, 
technický servis
Mezi základní okruhy činností Centra telematiky 

a diagnostiky, organizační jednotky Správy železnic 

s celosíťovou působností – držitele certifikátů ISO 9001:2008 

a ISO/IEC 27001:2005, patří zejména:

—  diagnostické a provozní 

měření stavu tratí, 

trakčního vedení, vybraných 

sdělovacích, zabezpečovacích 

a automatizačních zařízení, 

elektrotechnických 

a energetických zařízení, měření 

rádiových sítí včetně GSM-R a další 

specializovaná měření v oboru 

železniční dopravní cesty

—  podrobné prohlídky železničních 

mostů, lávek a jim podobných 

objektů

—  měření prostorové průchodnosti 

tratí a profilu tunelů

—  diagnostika zpětné trakční cesty, 

korozní měření

—  speciální měření v oblasti EMC a EMI

—  hlavní defektoskopické středisko 

traťového hospodářství

—  metodické řízení a výkonná 

metrologie pro celou Správu 

železnic

—  technické prohlídky a zkoušky 

určených technických zařízení

—  ověřování a schvalování nových 

prvků, systémů, konstrukcí 

a technologií dopravní cesty

—  certifikace a audity, kontrola 

jakosti a kategorizace materiálu

—  nezávislé posuzování bezpečnosti 

podle Nařízení ES č. 402/2013

Centrum telematiky a diagnostiky

Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 – Libeň

T +420 972 228 700, F +420 972 228 703

E epodatelnaCTD@spravazeleznic.cz

www.tudc.cz

—  činnost Zkušební laboratoře CTD 

akreditované ČIA pod číslem 1641

—  správa železničního 

telekomunikačního majetku

—  normotvorná a předpisová činnost

—  správa typové dokumentace 

a závazné provozně technické 

dokumentace, gesce a správa 

Technických kvalitativních 

podmínek staveb státních drah

—  koordinace mezinárodních aktivit 

a účast v mezinárodních projektech 

a organizacích

—  správa a provoz Muzejní expozice 

sdělovací a zabezpečovací techniky

Správa železnic
státní organizace

spravazeleznic.cz

Od svého vzniku v roce 2003 navazujeme na ty nejlepší 

tradice české železniční dopravy s bezmála dvousetletou 

historií. Máme na starost široké spektrum činností 

s jediným cílem – aby na tratích a nádražích fungovalo vše, 

jak má. Ke spokojenosti dopravců i cestujících.

Denně pečujeme o historické dílo našich předků, ale 

zároveň ve svých plánech myslíme na generace dopředu. 

Budujeme moderní železnici podle nejnovějších světových 

trendů – rychlou, bezpečnou a ohleduplnou k přírodě. 

Jak to děláme a čemu všemu se věnujeme?

Dobrá správa

Železnice dává do pohybu lidi a věci. 
Ale kdo dává do pohybu železnici? 
Jsme státní organizace, která řídí, 
spravuje a inovuje železniční síť 
na území celé České republiky.

ŘÍDÍME

Zajišťujeme bezpečnou 

a plynulou dopravu

na všech tratích

INOVUJEME

Zvyšujeme rychlost 

a kapacitu železniční 

infrastruktury

SPRAVUJEME

Pečujeme o 10 000 km

tratí, 7 000 mostů

a 2 500 stanic a zastávek

RENOVUJEME

Pro vaše pohodlí

renovujeme a oživujeme

tisíce nádraží

Správa železnic

státní organizace

spravazeleznic.cz

Správa železnic je moderní, 
pružnou a zákaznicky 
orientovanou organizací 
zajištující rozvoj rychlé, kvalitní 
a kapacitní železniční sítě jako 
nedílné součásti evropského 
železničního systému.

Vytváří předpoklady 
pro posílení tržní pozice 
železniční dopravy v národním 
i mezinárodním měřítku.

ŽELEZNIČNÍ SÍŤ SPRÁVY ŽELEZNIC 

Délka tratí celkem 9406 km

Délka elektrizovaných tratí 3216 km

Délka tratí normálního rozchodu 9384 km

Délka úzkorozchodných tratí 23 km

Délka jednokolejných tratí 7392 km

Počet výhybkových jednotek 22 751

Počet mostů 6740

Počet tunelů 164

Celková délka mostů 153 290 m

Celková délka tunelů 54 065 m

Počet železničních přejezdů 7858

SPRÁVA ŽELEZNIC ZAJIŠŤUJE

— provozování železniční dopravní cesty

— provozuschopnost železniční dopravní cesty

— rozvoj a modernizaci železniční dopravní cesty

— údržbu a opravy železniční dopravní cesty

—  přípravu podkladů pro sjednávání závazků 

veřejné služby

—  kontrolu užívání železniční dopravní cesty, 

provozu a provozuschopnosti dráhy

spravazeleznic.czSpráva železnic
státní organizace

Základní okruhy činností 
Centra telematiky a diagnostiky, 
organizační jednotky 
Správy železnic s celosíťovou 
působností – držitele 
certifikátů ISO 9001:2008 
a ISO/IEC 27001:2005

—  diagnostické a provozní 

měření stavu tratí, 

trakčního vedení, vybraných 

sdělovacích, zabezpečovacích 

a automatizačních zařízení, 

elektrotechnických 

a energetických zařízení, měření 

rádiových sítí včetně GSM-R a další 

specializovaná měření v oboru 

železniční dopravní cesty

—  podrobné prohlídky železničních 

mostů, lávek a jim podobných 

objektů

—  měření prostorové průchodnosti 

tratí a profilu tunelů

—  diagnostika zpětné trakční cesty, 

korozní měření

—  speciální měření v oblasti EMC a EMI

—  hlavní defektoskopické středisko 

traťového hospodářství

—  metodické řízení a výkonná 

metrologie pro celou Správu 

železnic

—  technické prohlídky a zkoušky 

určených technických zařízení

—  ověřování a schvalování nových 

prvků, systémů, konstrukcí 

a technologií dopravní cesty

—  certifikace a audity, kontrola 

jakosti a kategorizace materiálu

—  nezávislé posuzování bezpečnosti 

podle Nařízení ES č. 402/2013

—  činnost Zkušební laboratoře CTD 

akreditované ČIA pod číslem 1641

—  správa železničního 

telekomunikačního majetku

—  normotvorná a předpisová činnost

—  správa typové dokumentace 

a závazné provozně technické 

dokumentace, gesce a správa 

Technických kvalitativních 

podmínek staveb státních drah

—  koordinace mezinárodních aktivit 

a účast v mezinárodních projektech 

a organizacích

—  správa a provoz Muzejní expozice 

sdělovací a zabezpečovací techniky

Centrum telematiky a diagnostiky

Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 – Libeň

T +420 972 228 700, F +420 972 228 703

E epodatelnaCTD@spravazeleznic.cz

www.tudc.cz

Správa železnic
státní organizace

spravazeleznic.cz

Železnice dává do pohybu 
lidi a věci. Ale kdo dává do 
pohybu železnici? Jsme 
státní organizace, která 
řídí, spravuje a inovuje 
železniční síť na území 
celé České republiky.

Od svého vzniku v roce 2003 navazujeme na ty nejlepší 

tradice české železniční dopravy s bezmála dvousetletou 

historií. Máme na starost široké spektrum činností 

s jediným cílem – aby na tratích a nádražích fungovalo vše, 

jak má. Ke spokojenosti dopravců i cestujících.

Denně pečujeme o historické dílo našich předků, ale 

zároveň ve svých plánech myslíme na generace dopředu. 

Budujeme moderní železnici podle nejnovějších světových 

trendů – rychlou, bezpečnou a ohleduplnou k přírodě. 

Jak to děláme a čemu všemu se věnujeme?

ŘÍDÍME

Zajišťujeme bezpečnou 

a plynulou dopravu

na všech tratích

INOVUJEME

Zvyšujeme rychlost 

a kapacitu železniční 

infrastruktury

SPRAVUJEME

Pečujeme o 10 000 km

tratí, 7 000 mostů

a 2 500 stanic a zastávek

RENOVUJEME

Pro vaše pohodlí

renovujeme a oživujeme

tisíce nádraží

inzerce 3 sloupceinzerce 2 sloupce inzerce 1 široký sloupec a doplňující údaje

inzerce 3 sloupceinzerce 2 sloupce inzerce 1 široký sloupec a doplňující údaje

základní layout 
textové inzerce se 
stručným titulkem 
a podtitulem

textová inzerce 
s dlouhým titulkem

pokud je titulek 
dlouhý, barva titulku 
je modrá a podtitul 
se nepoužívá

A

B
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Textová inzerce se upravuje v přede-
psané mřížce rozvržení. Uspořádání 
konkrétního inzerátu – použití úvod-
ního textu, počet sloupců, fotografií 
apod. – se volí podle obsahu inzerce. 

Příklady ukazují horizontální členění 
inzerce na prostor pro titulek, textové 
sdělení, případně fotografie, a zápatí 
s logem a kontaktními údaji.

Mřížka textové inzerce má čtyři nebo 
šest výchozích sloupců, ze kterých jsou 
odvozena rozvržení zobrazená na ukáz-
kách. Pro inzerci v obvyklých formátech 
používejte nejvíce tři viditelné sloupce 
textu a obrázků.

Při úpravě textové inzerce se uplat-
ňují stanovené velikosti písma, které 
jsou pro dílčí prvky inzerce předepsány 
prostřednictvím šablon. Pokud se 
oproti předloze nemění formát inzerce 
nebo to není nezbytné z estetických 
důvodů (řešení titulku), velikosti písma 
pokud možno neupravujte. 

10.7 Textová inzerce 
– principy úpravy

inzerce 2 sloupce inzerce 1 hlavní sloupec a doplňující údaje

inzerce 1 hlavní sloupec s dlouhým titulkeminzerce 3 sloupce

Správa železnic

státní organizace

spravazeleznic.cz

Podtitul ientis debitat estiam 

elitas as atur am venimpos vel 

id et et utempore pro entus 

mo bla dolecaborem nectur 

rehenti onsequias nullam 

iditatatiis quiduntur, qui odic 

totam ate ipist dem aliciis 

aliciis utemo eostrum nist, 

ommodi dit aut aut eostrup 

iderchi

text s proznačením dolecaborem nectur rehenti onsequias

elitas as atur am venimpos vel id et et utempore pro entus 

mo bla dolecaborem nectur rehenti onsequias nullam 

iditatatiis quiduntur, qui odic totam ate ipist dem aliciis 

aliciis utemo eostrum, omnis aut quia quo dolorpo.

Elitas as atur am venimpos vel id et et utempore pro entus 

mo bla dolecaborem s proznačenímrehenti onsequias 

nullam iditatatiis quiduntur, qui odic totam ate ipist dem 

aliciis aliciis utemo eostrum nist, ommodi dit aut aut 

eostrup iderchi lliquas ame vende eum di dit, omnis aut 

quia quo dolorpo

— text s odrážkou dolecaborem nectur rehenti onsequias

—  bla dolecaborem nectur rehenti ptaest reserspel maio 

cnem ident aciur

—  apellam abor am, sum quiatur

—  verorepel etur aut aut etumet laccus delique numqui 

nonsed mi, cumet aliqui solor as eos evellabo

—  harum illates sectatur re doluptam voluptia nos erum 

voles utes dolupta vel ipsanditiore velicae 

—  nis dolupta vel issequia acid quis am repel ipsa sanis 

posapelique vellaut

MEZITITULEK UTEMO MEZITITULEK UTEMO

Titulek ecaborem 
nectur rehenti 
onsequias

Správa železnic

státní organizace

spravazeleznic.cz

Podtitul ientis debitat estiam elitas as atur 

am venimpos vel id et et utempore pro entus 

mo bla dolecaborem nectur rehenti onsequias 

nullam iditatatiis quiduntur, qui odic totam 

ate ipist dem aliciis aliciis utemo eostrum nist, 

ommodi dit aut aut eostrup iderchi

Text dolecaborem nectur rehenti onsequias elitas as 

atur am venimpos vel id et et utempore pro entus mo bla 

dolecaborem nectur rehenti onsequias nullam iditatatiis 

quiduntur, qui odic totam ate ipist dem aliciis aliciis 

utemo eostrum, omnis aut quia quo dolorpo.Pro entus 

mo bla dolecaborem rehenti onsequias nullam iditatatiis 

quiduntur, qui odic totam ate ipist dem aliciis aliciis 

utemo eostrum nist, ommodi dit aut aut eostrup iderchi.

MEZITITULEK

Text dolecaborem nectur 

rehenti onsequias rehenti 

onsequias

MEZITITULEK

Text dolecaborem nectur 

rehenti onsequias rehenti 

onsequias

MEZITITULEK

Text dolecaborem nectur 

rehenti onsequias rehenti 

onsequias

MEZITITULEK

Text dolecaborem nectur 

rehenti onsequias rehenti 

onsequias

Titulek ecaborem 
nectur rehenti 
onsequias

Správa železnic

státní organizace

spravazeleznic.cz

Podtitul ientis debitat estiam elitas as atur am 

venimpos vel id et et utempore pro entus mo bla 

dolecaborem nectur rehenti onsequias nullam 

iditatatiis quiduntur, qui odic totam ate ipist dem 

aliciis aliciis utemo eostrum nist, ommodi dit aut 

aut eostrup iderchi

text s proznačením dolecaborem 

nectur rehenti onsequias

elitas as atur am venimpos vel 

id et et utempore pro entus mo 

bla dolecaborem nectur rehenti 

onsequias nullam iditatatiis 

quiduntur, qui odic totam ate ipist 

dem aliciis aliciis utemo eostrum, 

omnis aut quia quo dolorpo.

Elitas as atur am venimpos vel id 

et et utempore pro entus mo bla 

dolecaborem s proznačenímrehenti 

onsequias nullam iditatatiis 

quiduntur, qui odic totam ate ipist 

dem aliciis aliciis utemo eostrum nist, 

ommodi dit aut aut eostrup iderchi 

lliquas ame vende eum di dit, omnis 

aut quia quo dolorpo

MEZITITULEK UTEMO

—  text s odrážkou dolecaborem 

nectur rehenti onsequias

—  bla dolecaborem nectur rehenti 

ptaest reserspel maio cnem ident 

aciur

—  apellam abor am, sum quiatur

—  verorepel etur aut aut etumet 

laccus delique numqui nonsed mi, 

cumet aliqui solor as eos evellabo

—  harum illates sectatur re doluptam 

voluptia nos erum voles utes 

dolupta vel ipsanditiore velicae 

—  nis dolupta vel issequia acid quis 

am repel ipsa sanis posapelique 

vellaut

MEZITITULEK 

UTEMOABOREM NECTUR 

REHENTI PTAEST

Titulek ecaborem 
nectur rehenti 
onsequias

Správa železnic

státní organizace

spravazeleznic.cz

Dlouhý titulek ntis debitat 
estiam elitas as atur 
am venimpos vel id et et 
utempore pro entus mo 
bla dolecaborem nectur 
rehenti onsequias nullam 
iditatatiis quiduntur

dit, omnis aut quia quo dolorpoIbus. Ci conectotae samet 

vent odicia con recaecatibus volectemo ipsum qui culpa 

estibusdae. Dunt intium quuntis andae dolut aute provita 

tiistest, toremporios erunt, voluptatium ipsa perit prera 

dolore plandandi to voluptatem.

Haria verfero viderrum issitis deliqui od ut autet et 

rerio qui corionsed ent harum exerovit as autatur 

sit voluptatur? Ficiisc idebitis excea voluptius conet 

explaceprate pliquamus alibea aut qui sitiossum es volupta 

turestiae sunt molori que moditiis eatis et, sequiatia non 

rendis de nobis siminct otaque nonsero bla dolorepe cus, 

sedia sae cum quosam, qui blaborrum utatem in rem volore 

qui sunt eumquod quiasim aximpor errorit ea quo evellen 

diciligenis dolorro ide eossi sitatur?

Us rest pero verum ius aboressit lacea explatur?

Optam eum, ad eaturibus dolor alibus eos eiciis de odit 

aturio. Net, sequati iscillo rehent mo blabore rnatem. Unti 

doloreri di to qui quam quo int inus est erferis dis dio enis 

eic test faciatur re cum volorro explibu saest, qui quis sit 

ut labo. Ehendam voloris ab int, te dolore nos acia

MEZITITULEK

Text dolecaborem nectur 

rehenti onsequias rehenti 

onsequias

MEZITITULEK

Text dolecaborem nectur 

rehenti onsequias rehenti 

onsequias

MEZITITULEK

Text dolecaborem nectur 

rehenti onsequias rehenti 

onsequias

MEZITITULEK

Text dolecaborem nectur 

rehenti onsequias rehenti 

onsequias

prostor 
pro titulek 
(případně 
podtitul)

prostor 
pro logo 
a kontaktní 
údaje

když nelze použít 
stručný titulek, použije 
se titulek dlouhý, 
barva titulku se mění 
na modrou a podtitul 
se už nepoužívá 
(je nahrazen dlouhým 
titulkem)

prostor pro 
textovou 
informaci 
a fotografie
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Textová inzerce se vyskytuje v mnoha 
různých formátech. Pro všechny 
formáty je třeba zajistit přiměřeně 
jednotný vzhled grafického návrhu. 
Předlohy jsou k dispozici pro formát 
A4 a od něj odvozené běžné formáty 
inzerce. Při přípravě textů přibližně 
zachovejte rozsah textu odpovídající 
předloze pro konkrétní formát. 

Pro odlišné rozměry inzerátů je třeba 
prvky předloh proporcionálně zmenšit 
nebo zvětšit. Po úpravě inzerce na 
jiný formát ověřte, že prvky inzerátu 
zůstaly ve vyváženém poměru velikostí 
a uspořádání, jako jsou na předlohách. 

 Prostor na inzerátu je omezený. 
Při zmenšení rozměru inzerátu je nutné 
zkrátit text nebo vypustit fotografie. 
Velikost písma je pro běžné formáty 
stanovena a nelze ji více zmenšovat. 

Barvy, výchozí velikost písma pro 
zobrazené formáty, rozměry i umís-
tění prvků a jejich formátování jsou 
stanoveny prostřednictvím šablon.

 Jestliže je šířka inzerátu větší než 
výška, je nezbytné použít rozvržení 
inzerce na šířku.

 šablony pro Adobe InDesign

SPECIFIKACE

— vertikální logo je umístěno v podobě 
a velikosti dle předlohy

— tučná linka nad hlavním titulkem je stejně 
silná jako horní samostatná horizontální 
linka („háček“) v symbolu Ž

— poměr oranžové plochy a bílé plochy 
musí být zachován

10.8 Textová inzerce 
– formáty

Správa železnic

státní organizace

spravazeleznic.cz

Správa železnic je moderní, 

zákaznicky orientovanou 

organizací zajištující rozvoj 

rychlé, kvalitní a kapacitní 

železniční sítě jako nedílné 

součásti evropského 

železničního systému.

Vytváří předpoklady 

pro posílení tržní pozice 

železniční dopravy v národním 

i mezinárodním měřítku.

ŽELEZNIČNÍ SÍŤ SPRÁVY ŽELEZNIC 

Délka tratí celkem 9406 km

Délka elektrizovaných tratí 3216 km

Délka tratí normálního rozchodu 9384 km

Délka úzkorozchodných tratí 23 km

Délka jednokolejných tratí 7392 km

Počet výhybkových jednotek 22 751

Počet mostů 6740

Počet tunelů 164

Celková délka mostů 153 290 m

Celková délka tunelů 54 065 m

Počet železničních přejezdů 7858

SPRÁVA ŽELEZNIC ZAJIŠŤUJE

— provozování železniční dopravní cesty

— provozuschopnost železniční dopravní cesty

— rozvoj a modernizaci železniční dopravní cesty

— údržbu a opravy železniční dopravní cesty

—  přípravu podkladů pro sjednávání závazků 

veřejné služby

—  kontrolu užívání železniční dopravní cesty, 

provozu a provozuschopnosti dráhy

Dobrá správa

Správa železnic je moderní, 
zákaznicky orientovanou 
organizací zajištující rozvoj 
rychlé, kvalitní a kapacitní 
železniční sítě jako nedílné 
součásti evropského 
železničního systému.

Vytváří předpoklady 
pro posílení tržní pozice 
železniční dopravy v národním 
i mezinárodním měřítku.

SPRÁVA ŽELEZNIC ZAJIŠŤUJE

— provozování železniční dopravní cesty
— provozuschopnost železniční dopravní cesty
— rozvoj a modernizaci železniční dopravní cesty
— údržbu a opravy železniční dopravní cesty
—  přípravu podkladů pro sjednávání závazků 

veřejné služby
—  kontrolu užívání železniční dopravní cesty, 

provozu a provozuschopnosti dráhy

Dobrá správa

Správa železnic
státní organizace

spravazeleznic.cz

spravazeleznic.cz

Správa železnic je moderní, 
zákaznicky orientovanou organizací 
zajištující rozvoj rychlé, kvalitní 
a kapacitní železniční sítě jako 
nedílné součásti evropského 
železničního systému.

Vytváří předpoklady pro posílení 
tržní pozice železniční dopravy 
v národním i mezinárodním měřítku.

Dobrá správa

SPRÁVA ŽELEZNIC ZAJIŠŤUJE

— provozování železniční dopravní cesty
— provozuschopnost železniční dopravní cesty
—   rozvoj a modernizaci železniční 

dopravní cesty
— údržbu a opravy železniční dopravní cesty
—  přípravu podkladů pro sjednávání závazků 

veřejné služby
—  kontrolu užívání železniční dopravní cesty, 

provozu a provozuschopnosti dráhy

ŽELEZNIČNÍ SÍŤ SPRÁVY ŽELEZNIC 

Délka tratí celkem 9406 km
Délka elektrizovaných tratí 3216 km
Délka tratí normálního rozchodu 9384 km
Počet výhybkových jednotek 22 751
Počet mostů 6740
Počet tunelů 164
Celková délka mostů 153 290 m
Celková délka tunelů 54 065 m
Počet železničních přejezdů 7858

spravazeleznic.cz

SPRÁVA ŽELEZNIC ZAJIŠŤUJE

—  provozování železniční dopravní cesty

—  provozuschopnost železniční dopravní cesty

—  rozvoj a modernizaci železniční dopravní cesty

—  údržbu a opravy železniční dopravní cesty

—  přípravu podkladů 

pro sjednávání závazků veřejné služby

—  kontrolu užívání železniční dopravní cesty, 

provozu a provozuschopnosti dráhy

Správa železnic je moderní, zákaznicky 
orientovanou organizací zajištující 
rozvoj rychlé, kvalitní a kapacitní 
železniční sítě jako nedílné součásti 
evropského železničního systému.

Vytváří předpoklady pro posílení tržní 
pozice železniční dopravy v národním 
i mezinárodním měřítku.

Dobrá správa

Správa železnic je moderní, zákaznicky 
orientovanou organizací zajištující rozvoj 
rychlé, kvalitní a kapacitní železniční 
sítě jako nedílné součásti evropského 
železničního systému.

Vytváří předpoklady pro posílení tržní 
pozice železniční dopravy v národním 
i mezinárodním měřítku.

spravazeleznic.cz

SPRÁVA ŽELEZNIC ZAJIŠŤUJE:

— provozování železniční dopravní cesty
— provozuschopnost železniční dopravní cesty
— rozvoj a modernizaci železniční dopravní cesty
— údržbu a opravy železniční dopravní cesty
—  přípravu podkladů pro sjednávání závazků 

veřejné služby
—  kontrolu užívání železniční dopravní cesty, 

provozu a provozuschopnosti dráhy

Dobrá správa

Správa železnic je 
moderní, zákaznicky 
orientovanou organizací 
zajištující rozvoj rychlé, 
kvalitní a kapacitní 
železniční sítě jako 
nedílné součásti 
evropského železničního 
systému.

Vytváří předpoklady 
pro posílení tržní 
pozice železniční 
dopravy v národním 
i mezinárodním měřítku.

Dobrá 
správa

SPRÁVA ŽELEZNIC ZAJIŠŤUJE

—  provozování železniční 

dopravní cesty

—  provozuschopnost železniční 

dopravní cesty

—  rozvoj a modernizaci železniční 

dopravní cesty

—  údržbu a opravy železniční 

dopravní cesty

—  přípravu podkladů pro sjednávání 

závazků veřejné služby

—  kontrolu užívání železniční 

dopravní cesty, provozu 

a provozuschopnosti dráhy

spravazeleznic.cz

celostránková inzerce

1/2 strany na šířku

1/3 strany na šířku

1/2 strany na výšku 1/3 strany na výšku čtverec
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Obecná venkovní inzerce se používá pro 
propagaci Správy železnic jako celku. 
Grafický návrh předpokládá určitý 
rozsah textu, pro který byly přizpů-
sobeny velikosti jednotlivých prvků 
i jejich umístění. Při přípravě nových 
textů přibližně zachovejte rozsah textu 
odpovídající předloze. 

Pro všechny formáty je třeba zajistit 
přiměřeně jednotný vzhled grafického 
návrhu. Předlohy jsou k dispozici pro 
formát A4 a od něj odvozené běžné 
formáty – pro konkrétní velkoformá-
tové použití je třeba prvky předloh 
proporcionálně zvětšit. Po úpravě 
inzerce na jiný formát ověřte, že prvky 
inzerátu zůstaly ve vyváženém poměru 
velikostí a uspořádání, jako jsou na 
předlohách.

Barvy, výchozí velikost písma pro 
zobrazené formáty, rozměry i umís-
tění prvků a jejich formátování jsou 
stanoveny prostřednictvím šablon.

 šablony pro Adobe InDesign

SPECIFIKACE

—  vertikální logo je umístěno v podobě 
a velikosti dle předlohy, spolu s ní se 
proporcionálně zvětší na potřebný formát

— sílu linek v motivu lineární Ž doporuču-
jeme pro konkrétní velko formá  tovou 
aplikaci a technologii výroby vyzkoušet 
na výřezu motivu ve skutečné velikosti

pokud se to ukáže jako nezbytné, tenké 
linky motivu lze případně mírně zesílit, 
aby byly dobře reprodukovány zvolenou 
technologií výroby a aby byly viditelné 
z předpokládané pozorovací vzdálenosti

nasílení linek však nesmí významně změnit 
celkový vzhled motivu lineární Ž (4.2)

10.9 Obecná venkovní 
inzerce

spravazeleznic.cz

Správa 
železnic

Správa železnic
státní organizace

Jsme státní organizace, 
která řídí, spravuje a inovuje 
železniční síť na území
celé České republiky

spravazeleznic.cz

Jsme státní organizace, 
která řídí, spravuje a inovuje 
železniční síť na území celé 
České republiky

Správa
železnic

spravazeleznic.cz

Správa 
železnic
Jsme státní organizace, 
která řídí, spravuje 
a inovuje železniční síť 
na území celé České 
republiky

spravazeleznic.cz

Jsme státní organizace, 
která řídí, spravuje 
a inovuje železniční síť 
na území celé České 
republiky

Správa 
železnic

spravazeleznic.cz

Správa 
železnic

Jsme státní organizace, 
která řídí, spravuje 
a inovuje železniční síť 
na území celé České 
republiky

spravazeleznic.cz

Správa 
železnic

Jsme státní organizace, 
která řídí, spravuje 
a inovuje železniční síť 
na území celé České 
republiky

plakát / CLV

1/2 formátu na šířku

1/3 formátu na šířku

1/2 formátu na výšku 1/3 na výšku čtverec
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Venkovní fotografická inzerce se 
sloganem organizace se používá pro 
propagaci jednotlivých činností Správy 
železnic a další imageovou i produk-
tovou inzerci podle potřeby. Na rozdíl 
od běžné fotografické inzerce (10.4) 
neobsahuje drobný doplňující text, 
odlišně jsou řešeny název organizace 
a kontakty.

Grafický návrh předpokládá určitý 
rozsah textu, pro který byly přizpů-
sobeny velikosti jednotlivých prvků 
i jejich umístění. Při přípravě nových 
textů přibližně zachovejte rozsah textu 
odpovídající předloze. 

 Potřebujete-li na inzerci umístit 
větší množství textu nebo pokud není 
k dispozici mimořádně kvalitní fotogra-
fie, použijte jiný druh venkovní inzerce.

Pro všechny formáty je třeba zajistit 
přiměřeně jednotný vzhled grafického 
návrhu. Předlohy jsou k dispozici pro 
formát A4 a od něj odvozené běžné 
formáty. Pro konkrétní velkoformátové 
použití je třeba prvky předloh propor-
cionálně zvětšit. Po úpravě inzerce na 
jiný formát ověřte, že prvky inzerátu 
zůstaly ve vyváženém poměru velikostí 
a uspořádání, jako jsou na předlohách. 
Jestliže je šířka inzerátu větší než 
výška, je nezbytné použít rozvržení 
inzerce na šířku.

Barvy, výchozí velikost písma pro 
zobrazené formáty, rozměry i umís-
tění prvků a jejich formátování jsou 
stanoveny prostřednictvím šablon.

 šablony pro Adobe InDesign

10.10 Venkovní 
fotografická inzerce

Správa železnic
státní organizace

spravazeleznic.cz

Dejte se na dráhu
Zaměstnáváme tisíce 
lidí v regionech a vy 
můžete být mezi nimi

Dejte se na dráhu
Zaměstnáváme tisíce 
lidí v regionech a vy 
můžete být mezi nimi

Správa železnic
státní organizace

spravazeleznic.cz

Dejte se na dráhu

Správa železnic
státní organizace
spravazeleznic.cz

Zaměstnáváme tisíce 
lidí v regionech a vy 
můžete být mezi nimi

Dejte se na dráhu
Zaměstnáváme tisíce lidí 
v regionech a vy můžete 
být mezi nimi

Správa železnic
státní organizace
spravazeleznic.cz

Dejte se 
na dráhu

Zaměstnáváme tisíce 
lidí v regionech a vy 
můžete být mezi nimi

Správa železnic
státní organizace
spravazeleznic.cz

Správa železnic
státní organizace
spravazeleznic.cz

Dejte se 
na dráhu

Zaměstnáváme tisíce 
lidí v regionech a vy 
můžete být mezi nimi

plakát / CLV

1/2 formátu na šířku

1/3 formátu na šířku

1/2 formátu na výšku 1/3 na výšku čtverec
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Pro označení plánovaných a probí hají-
cích projektů jsou navrženy plakáty, 
tabule a billboardy. Grafický návrh 
využívá výraznou oranžovou plochu 
v kombinaci s doplňkovým motivem 
pruhů (4.5). Pro značku Správy železnic 
a další značky je vyhrazen bílý pruh, 
který může být umístěn u horní nebo 
dolní strany čtvercového formátu 
a formátu na výšku (10.12) nebo u pravé 
nebo levé strany formátu na šířku.

 Ukázky na této straně nestanovují 
obsah dokumentů ani pořadí značek! 
Texty, loga a pořadí log vždy musí být 
v souladu s požadavky konkrétních 
předpisů operačního programu nebo 
v souladu s požadavky jiných předpisů, 
které s financováním projektu souvisí.

Písma, barvy, umístění prvků 
a jejich formátování jsou stanoveny 
prostřednictvím šablon. Předlohy pla-
kátu, tabule a billboardu jsou k dispozici 
pro formát A4, resp. od něj odvozené 
běžné formáty. Pro konkrétní velkofor-
mátové použití je třeba prvky předloh 
proporcionálně zvětšit na potřebnou 
velikost. Jestliže je šířka plakátu nebo 
tabule větší než výška, je nezbytné 
použít rozvržení odpovídající billboardu.

Dokončené projekty spolufinancova-
né z fondů Evropské unie se označují 
pamětní deskou. Pamětní deska se 
vyrábí gravírováním do eloxovaného 
hliníku s mírně zrnitým povrchem.

 šablony pro Adobe InDesign

10.11 Venkovní 
inzerce projektů – 
formáty

Rekonstrukce mostu 
v km 1,429 trati 
Pňovany–Bezdružice

INVESTOR:
Správa železnic spravazeleznic.cz

Spolufinancováno Nástrojem Evropské 

unie pro propojení Evropy

INVESTOR:
Správa železnic spravazeleznic.cz

Rekonstrukce mostu v km 1,429 
trati Pňovany–Bezdružice

Spolufinancováno Nástrojem Evropské 

unie pro propojení Evropy

Rekonstrukce mostu v km 1,429 
trati Pňovany–Bezdružice
INVESTOR:
Správa železnic spravazeleznic.cz

plakát – formát na výšku tabule – čtvercový formát billboard – formát na šířku

pamětní deska

PROJEKT

Rekonstrukce mostu v km 1,429 
trati Pňovany–Bezdružice
byl spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu byla výměna tří hlavních ocelových polí, zesílení spodní stavby 
injektážemi a novými betonovými konstrukcemi, výměna kolejového svršku 
včetně předpolí SO 201 a dokončení lávky pro pěší a cyklisty SO 102 na návodní 
straně mostu. 
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Rekonstrukce mostu 
v km 1,429 trati 
Pňovany–Bezdružice

INVESTOR:
Správa železnic spravazeleznic.cz

PROSTOR PRO ZNAČKU SPRÁVY ŽELEZNIC  
A LOGA POVINNÉ PUBLICITY

Rekonstrukce mostu 
v km 1,429 trati 
Pňovany–Bezdružice

INVESTOR:
Správa železnic spravazeleznic.cz

PROSTOR PRO ZNAČKU SPRÁVY ŽELEZNIC  
A LOGA POVINNÉ PUBLICITY

Bílý pruh na venkovní inzerci projektů 
(10.11) může být umístěn u spodní (A) 
nebo u horní (B) strany čtvercového 
formátu nebo formátu na výšku 
a u pravé nebo levé strany formátu 
na šířku. Poměr velikosti pruhu 
musí odpovídat předloze plakátu, 
tabule nebo billboardu (10.11), ostatní 
prvky grafického návrhu zůstávají 
beze změny.

 Ukázky na této straně pouze 
ilustrují princip umístění a řazení 
značek. Nestanovují obsah dokumentů 
ani pořadí značek!

V pruhu lze umístit značky operač-
ních programů, krajů, obcí a dalších 
subjektů podílejících se na financování 
nebo realizaci projektu. 

Podoba a pořadí značek bývají určeny 
pravidly operačního programu nebo 
jinými předpisy, které souvisí s povinnou 
publicitou projektů spolu financovaných 
evropskými fondy nebo státem. 

 Při přípravě materiálů povinné 
publicity projektů spolufinancovaných 
Evropskou unií nebo financovaných 
z jiných veřejných zdrojů je třeba 
umístit loga v souladu s požadavky 
konkrétních předpisů operačního 
programu nebo v souladu s požadavky 
jiných předpisů, které s financováním 
projektu souvisí. 

10.12 Venkovní 
inzerce projektů – 
umístění značek

(A) pruh pro loga dole (B) pruh pro loga nahoře

(C) příklady rozmístění značek v pruhu

Spolufinancováno Nástrojem Evropské 

unie pro propojení Evropy

Spolufinancováno Nástrojem Evropské 

unie pro propojení Evropy



11. Prezentační 
a reklamní 
tiskoviny

11. Prezentační a reklamní tiskoviny
11.1 Základní prvky
11.2 Obálky publikací
11.3 Formáty, druh papíru a barvy
11.4 Principy tvorby obálek – mřížka rozvržení (grid)
11.5 Principy tvorby obálek – titul, podtitul a výrazná linka
11.6 Principy tvorby obálek – hřbet publikace a zadní strana
11.7 Fotografické obálky
11.8 Grafické obálky I
11.9 Grafické obálky II
11.10 Grafické obálky III

11.11 Obálky s ilustrací
11.12 Tvorba edice
11.13 Pravidla tvorby vnitřních stran
11.14 Příklady tvorby vnitřních stran
11.15 Karty staveb
11.16 Moje železnice
11.17 Dokument A4 – textová prezentace
11.18 Dokument A4 – technický list
11.19 Letáky
11.20 Profil organizace
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Prezentační a reklamní tiskoviny 
uplatňují shodné principy rozvržení 
stránky a prezentace základních 
prvků. Základními prvky jsou logo, 
barevné plochy, tučné linky a písma 
Styrene A a Styrene B. 

V následujících kapitolách najdete 
různé varianty obálek publikací a popis 
jejich vytváření, příklady jednotlivých 
tiskovin a pravidla týkající se rozvr-
žení stránky, řešení vnitřních stran 
publikací, použití jednotné mřížky, 
sloupců, barev, grafik a fotografií. 

Logo Správy železnic
Na prezentačních a reklamních tiskovinách 
se používá vertikální logo (1.2), velikost 
a umístění loga určují předlohy.

Stanovené formáty a velikosti písma
Pro sjednocení vzhledu publikací jsou sta-
noveny předepsané formáty (11.3) i velikosti 
písma pro všechny základní prvky. 

Mřížka se šesti díly
Plochy (fotografie, grafika, barevné plochy) 
zabírají celou kratší stranu formátu a jednu 
nebo více šestin delší strany. Více o použití 
mřížky najdete v kapitole 11.4.

Písma Styrene A a Styrene B
Pro titulky a významnější texty (titulek, 
podtitulek) se používá písmo Styrene A, 
pro základní text Styrene B. Rozdíly mezi 
písmy podrobněji popisují kapitoly 2.1 a 2.2.

Výrazná tučná linka
Síla výrazné tučné linky, která se obvykle 
nachází na rozhraní fotografie a barevné 
plochy nebo je použita jako výrazný grafický 
prvek mezi plochami či poblíž hlavního 
titulku, odpovídá síle horní samostatné 
horizontální linky („háčku“) v symbolu Ž.

11.1 Základní prvky

Dlouhý název 
příslušné 
publikace

síla linky 
a „háčku“ 
je vždy 
stejná

mřížka se 
šesti díly

titulky 
Styrene A

základní text 
Styrene B

požívá se vertikální  logo

Titulek

Česká republika patří mezi země s nejhustší 
železniční sítí na světě. Provoz na ní vyžaduje 
přesný řád. O jeho dodržování se ve dne v noci 
starají naši dispečeři. Řídí provoz pro všechny 
české i zahraniční dopravce, kteří se pohybují 
po našich tratích.

PRINCIPY SHODNÉ PRO VŠECHNY PREZENTAČNÍ TISKOVINY

Podtitulek
Menší titulky

1/6
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Při přípravě publikací lze volit ze široké, 
avšak přesně definované škály různých 
grafických řešení obálek. Pro publikace 
Správy železnic jsou navrženy obálky 
fotogra fické (11.7), obálky grafické 
(11.8–11.10) a obálky s ilustrací (11.11). 
Volba druhu obálky by měla respekto-
vat obsah a účel tiskoviny. 

Na fotografických obálkách je 
dovoleno upravovat výšku fotografie, 
která může zabírat různou část mřížky 
rozvržení (11.4). 

Grafické obálky a obálky s ilustrací 
existují v několika barevných varian-
tách, které využívají základní barvy 
Správy železnic (3.1). 

Pro tvorbu edic (11.12) se používají 
barvy doplňkové (3.2).

Všechna řešení obálek spojuje použití 
vertikálního loga (1.2), velkých barev-
ných ploch v barvách Správy železnic, 
použití jednotné mřížky rozvržení 
a výrazné tučné linky, která odpovídá 
síle horní samostatné horizontální linky 
(„háčku“) v symbolu Ž (viz také 10.1).

Prostřednictvím mnoha šablon je 
předepsán vzhled obálek i velikost 
písma a dalších prvků, které se 
na jednotlivých formátech obálek 
používají.

11.2 Obálky publikací

příklad fotografické obálky příklad grafické obálky I příklad grafické obálky II příklad obálky s ilustrací

Dlouhý název 
příslušné 
publikace

FOTOGRAFICKÁ GRAFICKÁ S ILUSTRACÍ

Dlouhý název 
příslušné 
publikace
Podtitul ligentem facia 
volorat entotam remoles 
ipsam niatiberum

Doplňující informace ligentem 
volorat entotam remoles 
ipsam niatiberum

Dlouhý název 
příslušné 
publikace
Podtitul ligentem facia 
volorat entotam remoles 
ipsam niatiberum

Doplňující informace 
ligentem facia volorat 
entotam remoles

příklad grafické obálky III

Dlouhý název 
příslušné 
publikace
Podtitul ligentem facia 
volorat entotam remoles 
ipsam niatiberum

Dlouhý název 
příslušné 
publikace
Podtitul ligentem facia volorat 
entotam remoles ipsam niatiberum
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Formáty
Pro sjednocení vzhledu publikací 
Správy železnic je přesně stanovena 
řada formátů. 

 — A4 na výšku
 — A4 na šířku
 — A5 na výšku
 — A5 na šířku
 — DL na výšku

 Použití jiného formátu je třeba 
konzultovat s odborem komu nikace.

Druh papíru a jeho vlastnosti
Pro publikace Správy železnic se 
upřednostňují matné natírané nebo 
nenatírané bílé papíry. Druhy papírů 
a doporučenou plošnou hmotnost 
(gramáž) pro jednotlivé druhy publikací 
najdete v kapitole 3.4. 

Volba barev CMYK a PANTONE
V publikacích se používají základní 
barvy Správy železnic (3.1). Volbu barev 
RGB, CMYK a PANTONE pro digitální 
publikace, digitální tisk a ofsetový tisk 
popisuje kapitola 3.3. 

11.3 Formáty, druh 
papíru a barvy

A5 na výšku

A5 na šířku

DLA4 na výšku A4 na šířku

PŘEDEPSANÉ FORMÁTY  
PUBLIKACÍ
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Všechny druhy obálek publikací uplat-
ňují jednotnou mřížku (grid) vycházející 
z členění plochy na šestiny. 

V dalších kapitolách najdete informa-
ce o řešení titulu, podtitulu a různých 
formátů jednotlivých druhů obálek. 

PRINCIPY TVORBY OBÁLEK

1 — mřížka o šesti řádcích – formát obálky 
je rozčleněn do 6 stejně vysokých řádků

 barevné plochy (modrá, oranžová) 
zabírají vždy jeden nebo více řádků 
mřížky

 fotografie (na schématu šedou barvou) 
zabírá obvykle 2 nebo 3 řádky mřížky

 princip členění plochy na šestiny se 
uplatňuje i pro formáty na šířku, 
na nichž má mřížka 6 sloupců, 
popřípadě 6 řádků a 6 sloupců

2 — okraj u hřbetu je stanoven na 1/6 šířky 
formátu, aby poskytoval dostatečný 
prostor pro vazbu publikace, rylování 
obálek V2 a V4, drážky V8 apod.

3 — vertikální logo (1.2) se umisťuje nahoře 
nebo dole, ale vždy u pravého okraje, 
v přesném umístění a velikosti stanovené 
šablonami obálek publikací

 logo se na obálkách publikací umisťuje 
vpravo, aby se předcházelo kolizím 
loga s vazbou (např. přílišné blízkosti 
loga a vazby, rylování či drážkování 
v ochranné zóně loga nebo přes logo 
nebo proděrování loga)

 pokud je na obálce publikace 
výjimečně potřeba použít logo se 
sloganem organizace (1.11), umisťuje 
se vlevo (viz příklad profilu organizace 
v kapitole 11.20), musí však být zajištěno, 
že nebude rušeno vazbou

11.4 Principy tvorby 
obálek – mřížka 
rozvržení (grid)

1

2

3

3

základní grid členění ploch pro formáty na výšku

PRINCIPY SHODNÉ PRO VŠECHNY OBÁLKY

šedá plocha naznačuje fotografii
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Velikost písma titulu a podtitulu je 
stanovena pro všechny předepsané 
formáty. Podle délky názvu publikace 
se volí menší nebo větší předepsaná 
velikost písma pro daný formát.

Titul se zarovnává dolů k barevné 
lince. Jestliže název publikace obsahuje 
podtitul, titul se zarovná k horní hranici 
zrcadla stránky a podtitul se umístí pod 
něj (přípustné je i umístění podtitulu 
k barevné lince).

Do pruhu s logem (viz mřížka 11.4) 
lze umístit další doplňkový text. 
Velikost písma doplňkového textu je 
na všech formátech stejná.

Písma, velikosti písma, barvy, 
umístění prvků a jejich formátování 
jsou stanoveny prostřednictvím 
šablon. Základní údaje jsou uvedeny 
v tabulkách níže. 

 šablony pro Adobe InDesign

Řez písma a velikost písma/prokladu 
v bodech pro jednotlivé texty na obálkách 
publikací A4, A5 a DL stanovuje tabulka

text řez písma A4 A5 a DL

krátký název A Bold 60/65 b 42/45,5 b

dlouhý název A Bold 40/45 b 28/31,5 b

podtitul A Bold 15/20 b 10,5/14 b

doplňkový text B Bold 8/12 b 8/12 b

Velikost značky a síla výrazné linky

A4 A5 a DL

značka 21,3 × 26,9 mm 14,9 × 18,8 mm

výrazná linka 3 mm 2,1 mm

zvětšení 100 % 70 %

11.5 Principy tvorby 
obálek – titul, 
podtitul a výrazná 
linka

Dlouhý název 
příslušné 
publikace

Dlouhý název 
příslušné 
publikace
Podtitul ligentem facia 
volorat entotam remoles 
ipsam niatiberum

Doplňkový text ligentem 
facia volorat entotam remoles 
ipsam niatiberum

krátký název je větší velikostí písma

názvy publikací bez podtitulů se umisťují dolů k barevné lince na publikacích s podtitulem se titul umisťuje 
na horní hranici zrcadla, podtitul pod něj, 
případně dolů k barevné lince; doplňkový text 
lze umístit na určené místo do pruhu s logem

dlouhý název je menší velikostí písma v případě, že je potřeba doplnit podtitul, 
umístění titulu se mění

Krátký 
název

PRINCIPY SHODNÉ PRO VŠECHNY OBÁLKY

síla linky 
a „háčku“  
v symbolu 
Ž je vždy 
stejná
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Pro sjednocení vzhledu publikací 
Správy železnic se používají stanovené 
velikosti značky a doporučené velikosti 
písma pro prvky hřbetu a zadní strany 
obálky. Prvky přední strany upravuje 
kapitola 11.5. Pokud nelze použít 
stanovenou velikost písma pro daný 
formát a šířku hřbetu, pokuste se 
použít jinou z doporučených velikostí.

Písma, velikosti písma, barvy, 
umístění prvků a jejich formátování 
jsou stanoveny prostřednictvím 
šablon. Základní údaje jsou uvedeny 
v tabulce níže. 

 šablony pro Adobe InDesign

HŘBET A ZADNÍ STRANA PUBLIKACE

1 — název na hřbetu se zarovnává k foto-
grafii nebo k výraznému pruhu, řádek se 
umisťuje na optický střed hřbetu; barva 
textu je shodná s barvou názvu na přední 
straně, popřípadě je bílá; na hřbetech 
užších než 8 mm se žádný text neuvádí

2 — fotografie přesahuje na hřbet

3 — vertikální logo se v předepsané velikosti 
umisťuje na hřbet o síle 15 mm a více, 
na hřbet 10–15 mm se uvede jen symbol, 
na užších hřbetech se značka nepoužívá

4 — doplňkový text lze umístit na přední 
i zadní stranu obálky, písmo viz 11.5

5 — webová adresa má stejnou velikost 
písma jako podtitul, viz 11.5

Velikost písma na hřbetu a stanovená 
velikost značky

šířka  
hřbetu

A4 
na výšku

menší 
formát

šířka  
loga/symbolu

> 15 mm 15 b 12 b logo 8,5 mm

10–15 mm 12 b 10,5 b symbol 5,65 mm

8–10 mm 8 b 8 b bez značky

< 8 mm bez textu bez textu bez značky

11.6 Principy tvorby 
obálek – hřbet 
publikace a zadní 
strana

D
lo

u
h

ý 
n

á
z

ev
 p

ří
sl

u
šn

é
 p

u
b

lik
a

ce

D
lo

u
h

ý 
n

á
z

ev
 p

ří
sl

u
šn

é
 p

u
b

lik
a

ce

Dlouhý název 
příslušné 
publikace

Podtitul ligentem facia 
volorat entotam remoles 
ipsam niatiberum

Dlouhý název 
příslušné 
publikace

Doplňkový text ligentem 
facia volorat entotam 
remoles ipsam niatiberum

Doplňkový text ligentem 
facia volorat entotam remoles 
ipsam niatiberum

spravazeleznic.cz

spravazeleznic.cz

příklad řešení fotografické obálky

příklad řešení grafické obálky

32

14

4

5

PRINCIPY SHODNÉ PRO VŠECHNY OBÁLKY
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Fotografické obálky uplatňují jako 
nejvýraznější prvek fotografii. 
Jsou připraveny ve třech variantách 
kompozic s 1/6 oranžovým pruhem dole 
a fotografií na 2/6 výšky formátu (A), 
3/6 výšky formátu (B) a bez oranžo vého 
pruhu s fotografií na spodní polo vině 
stránky (C). Více o mřížce rozvr žení 
a členění formátu na šestiny najdete 
v kapitole 11.4. Poměr velikosti ploch 
i barvy ploch jsou stanoveny a nelze je 
měnit. Vý jim kou je tvorba edice, při níž 
se podle pravidel uvedených v kapitole 
11.12 mění barva oranžového pruhu.

Přední strana obálky, hřbet a zadní 
strana obálky používají velikosti písma, 
značky a sílu tučné linky, které jsou 
stanoveny v kapitolách 11.5 a 11.6. 

Jestliže není k dispozici obsahově 
nebo technicky kvalitní fotografie, 
použijte návrh obálky, která fotografii 
nevyžaduje – grafickou obálku (11.8, 11.9 
a 11.10) nebo obálku s ilustrací (11.11).

 Publikace Správy železnic mají 
formát A4, A5 nebo DL na výšku nebo 
A4 a A5 na šířku. Použití jiného for-
mátu je třeba konzultovat s odborem 
komu nikace.

Písma, barvy, umístění prvků 
a jejich formátování jsou stanoveny 
prostřednictvím šablon.

 šablony pro Adobe InDesign

Formáty publikací
Schéma vlevo zobrazuje úpravu kompo-
zice A na další předepsané formáty. 
Kompozice B a C se upravují stejným 
způsobem. 

11.7 Fotografické 
obálky

Dlouhý název 
příslušné 
publikace

Dlouhý název 
příslušné 
publikace

Dlouhý název 
příslušné 
publikace

Dlouhý název 
příslušné 
publikace

Dlouhý název 
příslušné publikace

fotografická obálka A4, varianta kompozice A – 
fotografie 2/6

varianta kompozice B – fotografie 3/6 varianta kompozice C – fotografie 1/2

Dlouhý název 
příslušné 
publikace

formát A5

formát A4 nebo A5 na šířku

formát DL
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Grafické obálky uplatňují jako 
nejvýraznější prvek barevné plochy 
uspořádané v mřížce rozvržení (11.4). 
Jsou připraveny ve třech variantách 
provedení (I–III). 

Grafická obálka I existuje ve dvou 
barevných variantách A a B. Barevné 
plochy jsou na výšku formátu v poměru 
4 : 2. Barvy všech prvků jsou stanoveny 
zvolenou barevnou variantou a s výjim-
kou tvorby edice (11.12) je nelze měnit.

Přední strana obálky, hřbet a zadní 
strana obálky používají velikosti písma, 
značky a sílu tučné linky, které jsou 
stanoveny v kapitolách 11.5 a 11.6. 

Doporučené užití
Grafické obálky I jsou určeny pro 
silnější publikace s dlouhou životností. 
Na rozdíl od grafických obálek II (11.9) 
neobsahují bílý pruh, který se při 
dlouhodobém používání může zašpinit.

 Publikace Správy železnic mají 
formát A4, A5 nebo DL na výšku nebo 
A4 a A5 na šířku. Použití jiného for-
mátu je třeba konzultovat s odborem 
komu nikace.

Písma, barvy, umístění prvků 
a jejich formátování jsou stanoveny 
prostřednictvím šablon.

 šablony pro Adobe InDesign

Formáty publikací
Schéma vlevo zobrazuje úpravu barevné 
varianty A na další předepsané formáty. 
Varianta B se na ostatní formáty upravuje 
stejným způsobem. 

11.8 Grafické  
obálky I

Dlouhý název 
příslušné 
publikace
Podtitul ligentem facia 
volorat entotam remoles 
ipsam niatiberum

Doplňující informace 
facia ligentem volorat 
entotam remoles

Podtitul ligentem facia 
volorat entotam remoles 
ipsam niatiberum

Dlouhý název 
příslušné 
publikace

Doplňující informace ligentem 
facia volorat entotam remoles 
ipsam niatiberum

Dlouhý název 
příslušné 
publikace
Podtitul ligentem facia 
volorat entotam remoles 
ipsam niatiberum

Doplňující informace 
facia ligentem volorat 
entotam remoles

Dlouhý název 
příslušné publikace
Podtitul ligentem facia 
volorat entotam remoles 
ipsam niatiberum

Doplňující informace 
facia ligentem volorat 
entotam remoles

grafická obálka I, formát A4 – barevná varianta A barevná varianta B

Dlouhý název 
příslušné 
publikace
Podtitul ligentem facia 
volorat entotam remoles 
ipsam niatiberum

Doplňující informace ligentem 
volorat entotam remoles 
ipsam niatiberum

formát A5

formát A4 nebo A5 na šířku

formát DL
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Grafické obálky uplatňují jako 
nejvýraznější prvek barevné plochy 
uspořádané v mřížce rozvržení (11.4). 
Jsou připraveny ve třech variantách 
provedení (I–III). 

Grafická obálka II existuje ve dvou 
barevných variantách A a B. Pruhy 
barev jsou pro formát na výšku v po mě-
ru 4 : 1 : 1. Pro formát na šířku je poměr 
pruhů barev 4 : 2 a bílý pruh vpravo 
zabírá 1/6 šířky stránky. Barvy všech 
prvků jsou stanoveny zvolenou barev-
nou variantou a s výjimkou tvorby edice 
(11.12) je nelze měnit.

Přední strana obálky, hřbet a zadní 
strana obálky používají velikosti písma, 
značky a sílu tučné linky, které jsou 
stanoveny v kapitolách 11.5 a 11.6. 

Doporučené užití
Grafické obálky II jsou určeny zejména 
pro brožury, letáky a další publikace 
s menším rozsahem textu. 

 Publikace Správy železnic mají 
formát A4, A5 nebo DL na výšku nebo 
A4 a A5 na šířku. Použití jiného for-
mátu je třeba konzultovat s odborem 
komu nikace.

Písma, barvy, umístění prvků 
a jejich formátování jsou stanoveny 
prostřednictvím šablon.

 šablony pro Adobe InDesign

Formáty publikací
Schéma vlevo zobrazuje úpravu barevné 
varianty A na další předepsané formáty. 
Varianta B se na ostatní formáty upravuje 
stejným způsobem. 

11.9 Grafické  
obálky II

Dlouhý název 
příslušné 
publikace
Podtitul ligentem facia 
volorat entotam remoles 
ipsam niatiberum

Doplňující informace 
ligentem facia volorat 
entotam remoles

Dlouhý název 
příslušné 
publikace
Podtitul ligentem facia 
volorat entotam remoles 
ipsam niatiberum

Doplňující informace ligentem 
facia volorat entotam remoles 
ipsam niatiberum

Dlouhý název 
příslušné 
publikace
Podtitul ligentem facia 
volorat entotam remoles 
ipsam niatiberum

Doplňující informace 
ligentem facia volorat 
entotam remoles

Dlouhý název 
příslušné publikace
Podtitul ligentem facia 
volorat entotam remoles 
ipsam niatiberum

Doplňující informace ligentem 
facia volorat entotam remoles 
ipsam niatiberum

grafická obálka II, formát A4 – barevná varianta A barevná varianta B

Podtitul ligentem facia 
volorat entotam remoles 
ipsam niatiberum

Dlouhý název 
příslušné 
publikace

Doplňující informace 
ligentem facia volorat 
entotam remoles ipsam do bílého pruhu lze umístit 

loga partnerů

formát A5

formát A4 nebo A5 na šířku

formát DL
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Grafické obálky uplatňují barevné 
plochy a prvky uspořádané v mřížce 
rozvržení (11.4). Jsou připraveny ve 
třech variantách provedení (I–III). 

Grafická obálka III existuje ve třech 
barevných variantách (A, B a C). Jejím 
výrazným prvkem je výřez motivu 
lineární Ž (4.1), který je zobrazen ve 
vyhrazené ploše odpovídající 3/6 výšky 
stránky. Horní 2/6 stránky jsou určeny 
pro název publikace, spodní 1/6 je 
určena pro logo, popř. doplňkový text. 
V provedení na šířku jsou poměry ploch 
mírně upraveny. Barvy všech prvků 
jsou stanoveny zvolenou barevnou 
variantou a nelze je měnit ani při tvorbě 
edice (11.12). Zobrazený výřez motivu Ž 
je volitelný. 

Přední strana obálky, hřbet a zadní 
strana obálky používají velikosti písma, 
značky a sílu tučné linky, které jsou 
stanoveny v kapitolách 11.5 a 11.6. 

 Publikace Správy železnic mají 
formát A4, A5 nebo DL na výšku nebo 
A4 a A5 na šířku. Použití jiného for-
mátu je třeba konzultovat s odborem 
komu nikace.

Písma, barvy, umístění prvků 
a jejich formátování jsou stanoveny 
prostřednictvím šablon.

 šablony pro Adobe InDesign

Formáty publikací
Schéma vlevo zobrazuje úpravu barevné 
varianty A na další předepsané formáty. 
Barevné varianty B a C se na jiný formát 
upravují stejným způsobem.

11.10 Grafické  
obálky III

Dlouhý název 
příslušné 
publikace
Podtitul ligentem facia 
volorat entotam remoles 
ipsam niatiberum

Dlouhý název 
příslušné 
publikace
Podtitul ligentem facia 
volorat entotam remoles 
ipsam niatiberum

Podtitul ligentem facia 
volorat entotam remoles 
ipsam niatiberum

Dlouhý název 
příslušné 
publikace

Dlouhý název 
příslušné 
publikace
Podtitul ligentem facia 
volorat entotam remoles 
ipsam niatiberum

Dlouhý název příslušné 
publikace
Podtitul ligentem facia volorat 
entotam remoles ipsam niatiberum

formát A5

formát A4 nebo A5 na šířku

formát DL

grafická obálka III, formát A4 – barevná varianta A

Dlouhý název 
příslušné 
publikace
Podtitul ligentem facia 
volorat entotam remoles 
ipsam niatiberum

barevná varianta B barevná varianta C

zobrazený výřez 
motivu Ž je volitelný 
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Obálka s ilustrací existuje ve třech 
barevných variantách (A, B a C). Zjed-
nodušená linková ilustrace ve stylu 
zobrazených příkladů je umístěna 
ve vyhrazené ploše, která odpovídá 
3/6 výšky stránky. Horní 2/6 stránky 
jsou určeny pro název publikace, spodní 
1/6 je určena pro logo, popř. doplňkový 
text. V provedení na šířku jsou poměry 
ploch mírně upraveny a ilustrace může 
zasahovat do pruhu s logem. Barvy 
všech prvků jsou stanoveny zvolenou 
barevnou variantou a s výjimkou 
tvorby edice (11.12) je nelze měnit. 
Linka ilustrace je vždy bílá, síla linky 
je stanovena podle formátu. Velikosti 
písma a dalších prvků obálky jsou 
předepsány v kapitole 11.5 a 11.6. 

 Publikace Správy železnic mají 
formát A4, A5 nebo DL na výšku nebo 
A4 a A5 na šířku. Použití jiného for-
mátu je třeba konzultovat s odborem 
komu nikace.

Písma, barvy, umístění prvků 
a jejich formátování jsou stanoveny 
prostřednictvím šablon.

 šablony pro Adobe InDesign a ilustrace

Formáty publikací
Schéma vlevo zobrazuje úpravu barevné 
varianty A na další předepsané formáty. 
Barevné varianty B a C se na jiný formát 
upravují stejným způsobem. 

Síla linky ilustrace

A4 A5 a DL

tenká linka ilustrace 1 b 0,7 b

silná linka ilustrace 5,3 b 3,7 b

11.11 Obálky 
s ilustrací

Dlouhý název 
příslušné 
publikace
Podtitul ligentem facia volorat 
entotam remoles ipsam niatiberum

Dlouhý název 
příslušné 
publikace
Podtitul ligentem facia volorat 
entotam remoles ipsam niatiberum

Dlouhý název 
příslušné 
publikace
Podtitul ligentem facia volorat 
entotam remoles ipsam niatiberum

Dlouhý název 
příslušné 
publikace
Podtitul ligentem facia volorat 
entotam remoles ipsam niatiberum

Dlouhý název příslušné 
publikace
Podtitul ligentem facia volorat entotam remoles ipsam niatiberum

obálka s ilustrací, formát A4 – barevná varianta A

Dlouhý název 
příslušné 
publikace
Podtitul ligentem facia volorat 
entotam remoles ipsam niatiberum

barevná varianta B barevná varianta C

formát A5

formát A4 nebo A5 na šířku

formát DL

nové ilustrace musí svým 
zpracováním odpovídat 
zobrazeným příkladům ilustrací 
ve stylu Správy železnic

typická je relativně vysoká 
míra stylizace, vynechání 
nepodstatných detailů a použití 
jednoduché linky, obvykle stejné 
síly tahu pro celou ilustraci
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Pro obálky publikací, které mají 
tvořit edici, se používají doplňkové 
barvy (3.2). Všechny obálky jedné edice 
musí být stejného druhu – fotografic-
ké, grafické nebo s ilustrací.

Obálka dílčího titulu edice vznikne 
tím, že se na zvolené variantě obálky 
(11.7, 11.8, 11.9 a 11.11) oranžové plochy 
a oranžové texty nahradí doplňkovou 
barvou. Oranžová barva ve značce (je-li 
v ní na zvolené variantě obálky použi-
ta) zůstává zachována podle výchozího 
návrhu obálky a nepřebarvuje se. 

 Edice se nesmí vytvářet z grafické 
obálky III (11.10) s motivem lineárního Ž. 
Povolené barevné varianty motivu 
lineární Ž jsou stanoveny (4.1) a nelze 
je měnit ani při tvorbě edic.

Z důvodu snížené rozpoznatelnosti 
značky na pozadí nelze tmavě modré 
značky použít na plných tónech doplň-
kových barev modrofialová, růžová 
a červená (viz také 1.17). Tyto barvy se 
při tvorbě edic uplatňují v tonalitě 85 %. 

První publikace v edici musí mít 
výchozí barvy podle zvolené barevné 
varianty obálky, tj. musí obsahovat 
oranžovou plochu. Pro další publikace 
edice doporučujeme použít nejdříve 
plné tóny (100 %) doplňkových barev 
zelenožlutá, žlutá a zelená (viz ukázka 
vlevo), a teprve pak 85% tóny barev 
modrofialová, růžová a červená. 

Hnědou doplňkovou barvu pro 
tvorbu edic nedoporučujeme. 
Specifikaci doplňkových barev 
najdete v kapitole 3.2.

11.12 Tvorba edice

Dlouhý název 
příslušné 
publikace

Podtitul ligentem facia volora

Dlouhý název 
příslušné 
publikace

Dlouhý název 
příslušné 
publikace

Podtitul ligentem facia volora

Dlouhý název 
příslušné 
publikace

Dlouhý název 
příslušné 
publikace

Podtitul ligentem facia volora

Dlouhý název 
příslušné 
publikace

příklad edice pro obálky s ilustrací

příklad edice pro fotografické obálky

Dlouhý název 
příslušné 
publikace

Podtitul ligentem facia volora

Dlouhý název 
příslušné 
publikace
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Z dlouhodobého 
průměru vybočují jen 
projetá návěstidla
Nehodové statistiky za loňský rok vykazují
podobné výsledky jako v předešlých letech, 
většina ukazatelů se pohybuje na dlouhodobých 
průměrech. Jedinou výjimkou je pokračující nárůst 
projetí návěstí zakazujících jízdu.

TEXT Pavel Tesař

Na síti Správy železnic se ročně 

odehraje přibližně tisícovka mimo-

řádných událostí. Zatímco v roce 

2017 došlo k mírnému překročení 

této hranice, vloni to bylo naopak 

992 případů. „Z tohoto počtu bylo 

sedm vážných nehod, tedy srážek 

nebo vykolejení drážních vozidel, 

jejichž následkem je smrt, újma na 

zdraví nebo škoda velkého rozsahu. 

Podle míry závažnosti jsme dále 

zaznamenali 386 nehod a 599 inci-

dentů,“ konstatuje ředitel odboru 

systému bezpečnosti provozování 

dráhy Vítězslav Lössel. „Ve 118 pří-

padech nesli odpovědnost naši 

zaměstnanci. To představuje 

11,9 procenta všech mimořádných 

událostí, což odpovídá výsledkům 

z předešlých let. Za celý loňský 

rok došlo k šesti srážkám drážních 

vozidel, za jednu nesla odpovědnost 

Správy železnic. Tento výsledek 

koresponduje s dlouhodobým 

průměrem stejně jako v kategori-

ích vykolejení za jízdy vlaků a při 

posunu, kterých bylo deset, respek-

tive 65. K potěšitelnému poklesu 

došlo u srážek vlaků s překážkou. 

Statistiky vykazují 143 případů. 

Šikmý Chvatěrubský most
Kralupy nad Vltavou by bez vlaků byly dosud jen 
zapadlou neznámou vískou. Železnice tudy vede 
již od roku 1850, významným uzlem se ale staly 
v následujícím desetiletí po vybudování dalších 
dvou tratí.

POPIS STAVBY

Jedná se o modernizaci železniční trati 

v úseku Praha-Smíchov – Černošice 

v km 1,805 a km 10,562 v celkové délce 

8,757 km. Hlavním cílem projektu je 

dosáhnout technických parametrů 

železniční infrastruktury odpovídající 

příslušným standardům pro hlavní 

železniční síť. U studií jde o vypra-

cování projektové dokumentace pro 

získání stavebního povolení a vypraco-

vání dokumentace pro výběrové řízení. 

Z rekonstrukce je vyčleněna železniční 

stanice Praha-Smíchov, která je před-

mětem jiného, samostatného projektu. 

Stejně tak není předmětem projektu 

rekonstrukce železniční stanice Černo-

šice, rekonstruovaný úsek končí mezi 

žst. Praha-Radotín a žst. Černošice. 

Tento projekt nezahrnuje implementaci 

Evropského systému řízení železnič-

ní dopravy, která bude předmětem 

samostatného projektu v souladu 

s českým Národním implementačním 

plánem.

Popisek
Vyplňovaný údaj

popisek

údaj

údaj

Od jeho otevření utekla již dlouhá 
doba, během níž přes jedinečnou 
stavbu projel nespočet vlaků. Řeč 
je o Negrelliho viaduktu, technické 
a kulturní památce, která Pražanům 
a dalším cestujícím slouží už od 
poloviny 19. století.

01 — Historická fotografie viaduktu

02 — Alois Negrelli

03 — Přemostění mezi Karlínem 

a ostrovem Štvanice 

TEXT Marek Binko, SPOLEČNOST

Chvatěrubský most je zajímavý svou 

polohou šikmo k toku řeky v úhlu 

přibližně 45 stupňů, má celkem 

sedm mostních polí, z nichž přes 

Vltavu se klene jeden ocelový oblouk 

s trámem o rozpětí 81 metrů, 

na který navazují plnostěnné oce-

lové konstrukce s dolní mostovkou 

o rozpětí 42 metrů. Na kralupské 

straně je jedna, na chvatěrubské 

pak tři železobetonové trámové 

komorové uzavřené konstrukce, 

na nichž je kolej v oblouku o polo-

měru 350, respektive 352 metrů. 

Celková délka mostu činí 280 metrů, 

výška mostu je 15 metrů.

11.13 Pravidla tvorby 
vnitřních stran

1

2

5

5

5

3

4
7

6

2

TEXTOVÉ STYLY

TABULKY

POPISKY

Pro jednotnou úpravu vnitřních stran 
publikací jsou stanoveny řezy a velikosti 
písma. Pro titulky a významnější texty 
se používá písmo Styrene A, pro 
základní text Styrene B. Rozdíly mezi 
písmy popisují kapitoly 2.1 a 2.2.

Základní text téměř všech publikací 
je formátován shodně, písmem Styre-
ne B Regular 8 b s prokladem 12 b. 

Před úpravou vnitřních stran svých 
publikací si prohlédněte příklady na 
této straně a další příklady tiskovin 
definovaných manuálem (11.14). 
Příklady tabulek najdete v šabloně 
karty staveb (11.15) a technického listu 
(11.18). Obecná pravidla pro tvorbu 
tabulek podrobně popisuje kapitola 6.

Při sazbě respektujte typografická 
pravidla jazyka textu a zajistěte pro 
text odpovídající jazykovou korekturu.

VYBRANÉ STYLY TEXTU

1 — titulek Styrene A Black, 35/38 b 

2 — perex nebo významný text  
Styrene A Bold, 15/20 b

3 — menší titulek Styrene A Black 18/20 b

4 — menší perex Styrene A Bold 11/15 b

5 — základní text Styrene B Regular, 8/12 b

6 — titulek s linkou nebo mezititulek 
Styrene A Black, 9/10,8 b

7 — popisek obrázku Styrene B Regular, 
6/10,4 b 

  šablona pro Adobe InDesign a šablony 
ostatních publikací

Písma, velikosti písma, barvy, vzájemné 
umístění prvků a je jich formá tování jsou 
stanoveny prostřednictvím šablon přísluš-
ných dokumentů. Přehled písem na této 
straně je pouze informativní.
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Vnitřní strany všech publikací by měly 
mít podobnou úpravu. Při úpravě 
dokumentů používejte mřížku rozvržení 
(grid) a zarovnání účaří pro základní 
text. Před úpravou vnitřních stran 
svých publikací si prohlédněte příklady 
na této straně, které dokládají použití 
mřížky k navrhování tiskovin různých 
formátů strany. 

Způsob použití písem  Styrene A  
a Styrene B, jejich řezů a velikostí 
najdete v šablonách pro jednotlivé 
příklady. 

Stránka a texty na ní umístěné by 
měly mít jasnou strukturu a hierarchii, 
která respektuje význam jednotlivých 
sdělení a jejich důležitost.

Pro jednodušší tiskoviny vycházejte 
z předlohy pro karty staveb (11.15). 
Příkladem vysoce reprezentativní 
tiskoviny je profil organizace (11.20). 
Inspiraci pro složitější tiskoviny najdete 
v šabloně pro měsíčník Moje železnice 
(11.16), který má layout o několika 
sloupcích, více úrovní nadpisů a textů 
a různé speciální prvky. 

Při řešení kompozice strany se neboj-
te uplatňovat volné místo (viz příklad 
karty staveb).

  šablony pro Adobe InDesign 
a náhledy vzorových stran v PDF

11.14 Příklady tvorby 
vnitřních stran

2 Optimalizace trati Praha Smíchov – Černošice

POPIS STAVBY

trať číslo: 171

Jedná se o modernizaci železniční trati 

v úseku Praha-Smíchov – Černošice 

v km 1,805 a km 10,562 v celkové délce 

8,757 km. Hlavním cílem projektu 

je dosáhnout technické parametry 

železniční infrastruktury odpovídající 

příslušným standardům pro hlav-

ní železniční síť. Mezi nejdůležitější 

parametry patří jmenovitý rozchod 

kolejí 1 435 mm, hmotnost na nápra-

vu 22,5 t, maximální traťová rychlost 

140 km/h a možnost provozovat vlaky 

o délce 740 m.

Projekt komplexně řeší nevyhovující 

stav železničního spodku a svršku, 

zabezpečovacího, sdělovacího a silno-

proudého zařízení a trakčního vedení 

v daném úseku. 

U studií jde o vypracování projektové 

dokumentace pro získání stavebního 

povolení a také vypracování doku-

mentace pro výběrové řízení a uza-

vření smluv o dílo. U prací jde o zábor 

pozemků, modernizaci železniční 

trati a vybudování nového podjez-

du pro zajištění mimoúrovňového 

křížení se železnicí v městské části 

Praha – Velká Chuchle.

Z rekonstrukce je vyčleněna železniční 

stanice Praha-Smíchov, která je před-

mětem jiného samostatného projektu. 

Stejně tak není předmětem projek-

tu rekonstrukce železniční stanice 

(žst) Černošice, rekonstruovaný úsek 

končí mezi žst. Praha-Radotín a žst. 

Černošice. Projekt nezahrnuje také 

implementaci Evropského systému 

řízení železniční dopravy (ERTMS), 

která bude předmětem samostatného 

projektu v souladu s českým Národním 

implementačním plánem.

Další text quas voloribus qui ut expla-

ccus accae cus soluptis etur. Ximus 

rehento omnimintium aut laccusdae 

omnis as es et quis a audam quae 

comnimu sdandipsa dus idel istio etur 

maio vid eos resenisquat am fuga. 

Itatur um udae estrum nis moluptiis 

ellamus explique excepudi ommolon 

magnatur. Ebis plique suntum qui ipi-

ssuntions nobis eat volluptatis volorro 

consequi voluptaque explique excepudi 

ommolo magnatur voluptatiur sitisto-

rum faciendit quat. In pore quasimag-

nim quid magnimin por alibus, optatem 

qui de volestet quia quodio illo etur.

Ustibusa cus dolupta ad quam liquo od 

que verum ut qui omnihillatet offica-

tenis sitiusa explique excepudi ommolo 

magnatur esequostione nessed maion 

ea doluptatium experor sus, ulparum 

derferc hicaturn. Adit, ut quae aut 

aut rendios tiaerum invelestem entiori 

dipsam, tet ullupta tionsen Ihiliquiam 

numendit, volupta ssimi, que et eaqui 

aboria ne vercien isimillupta periberro-

ria volo beria ut et quas rporat. Pitam 

dus eos et (maximálně 2 850 znaků 

k vyplnění do konce sloupce). 

Modernizace železniční trati v úseku 
Praha-Smíchov – Černošice v km 1,805 
a km 10,562 v celkové délce 8,757 km. 
Z rekonstrukce je vyčleněna železniční 
stanice Praha-Smíchov, která je 
předmětem jiného samostatného 
projektu. Stejně tak není předmětem 
projektu rekonstrukce železniční 
stanice Černošice, rekonstruovaný 
úsek končí mezi žst. Praha-Radotín 
a žst. Černošice. (maximálně 500 znaků)

01

trať číslo: 171 3 Optimalizace trati Praha Smíchov – Černošice

DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

01 — popisky fotek llore plaborepro blabore ssim 

ellore moles ellorercias et eosamusa

02 — fugiandandam sitatur estios as as ate 

03 — audaestrum accusam

04 — bis everunt ionseque rae prem occusam 

ius sequi autem harcipis

Jedná se o modernizaci železniční trati 

v úseku Praha-Smíchov – Černošice 

v km 1,805 a km 10,562 v celkové délce 

8,757 km. Hlavním cílem projektu 

je dosáhnout technické parametry 

železniční infrastruktury odpovídající 

příslušným standardům pro hlavní 

železniční síť. 

Mezi nejdůležitější parametry patří 

jmenovitý rozchod kolejí 1 435 mm, 

hmotnost na nápravu 22,5 t, maximální 

traťová rychlost 140 km/h a mož-

nost provozovat vlaky o délce 740 m. 

 Projekt komplexně řeší nevyhovující 

stav železničního spodku a svršku, 

zabezpečovacího, sdělovacího a silno-

proudého zařízení a trakčního vedení 

v daném úseku. 

U studií jde o vypracování projektové 

dokumentace pro získání stavebního 

povolení a také vypracování doku-

mentace pro výběrové řízení a uza-

vření smluv o dílo. U prací jde o zábor 

pozemků, modernizaci železniční 

trati a vybudování nového podjez-

du pro zajištění mimoúrovňového 

křížení se železnicí v městské části 

Praha – Velká Chuchle.

Z rekonstrukce je vyčleněna železniční 

stanice Praha-Smíchov, která je před-

mětem jiného samostatného projektu. 

Stejně tak není předmětem projek-

tu rekonstrukce železniční stanice 

(žst) Černošice, rekonstruovaný úsek 

končí mezi žst. Praha-Radotín a žst. 

Černošice. Projekt nezahrnuje také 

implementaci Evropského systému 

řízení železniční dopravy (ERTMS), 

která bude předmětem samostatného 

projektu v souladu s českým Národním 

implementačním plánem.

Další text digni dolupta tiorum rem dit 

atiusap erspici millit il mi, eserferspidi 

omniet labo (maximálně 1 900 znaků 

k vyplnění do konce sloupce). 
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formát A3 – měsíčník Moje železnice

formát A4 – karta staveb
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Mimořádné události

RYBNÍK
19. ledna
V odpoledních hodinách se na staniční koleji 

číslo 9 ve stanici Rybník srazila posunu-

jící lokomotiva 210.057  s odstavenými 

osobními vozy. Při srážce byl lehce zraněn 

vlakvedoucí. Hmotná škoda byla předběžně 

vyčíslena na 130 tisíc korun.

VESEC U LIBERCE — 
JABLONEC NAD NISOU
22. ledna

V ranních hodinách se na železničním 

přejezdu mezi stanicemi Vesec u Liberce 

a Jablonec nad Nisou střetl nákladní auto-

mobil MAN TGL s osobním vlakem 2652, 

kterým byl motorový vůz 840.003. Nikdo 

nebyl zraněn. Přejezd je zabezpečen světel-

ným zabezpečovacím zařízením bez závor. 

Hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na 

25 milionů korun.

BLAŽOVICE — ŠLAPANICE
26. ledna
Odpoledne se na železničním přejezdu mezi 

stanicemi Blažovice a Šlapanice střetl 

osobní automobil Škoda Fabia s rychlíkem 

906, v jehož čele byla lokomotiva 362.021. 

Při střetnutí byli zraněni řidič a spolujezd-

kyně. Přejezd je zabezpečen světelným 

zabezpečovacím zařízením bez závor. 

Hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na 

400 tisíc korun.

ZRUČ NAD SÁZAVOU
31. ledna
V dopoledních hodinách se na železnič-

ním přejezdu ve stanici Zruč nad Sázavou 

střetl osobní automobil Audi Q3  s osobním 

vlakem 2417, kterým byla motorová jed-

notka Regionova 814/914.183. Nikdo nebyl 

zraněn. Přejezd je zabezpečen světelným 

zabezpečovacím zařízením bez závor. 

Hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na 

300 tisíc korun.

HOLICE — MORAVANY
5. února

V ranních hodinách nezastavil před želez-

ničním přejezdem mezi dopravnou D3 

Holice a stanicí Moravany nákladní auto-

mobil Peugeot Boxer. Následně přerazil 

závoru a narazil do boku jedoucího osobní-

ho vlaku 25339, kterým byl motorový vůz 

810.351. Řidič automobilu byl při střetnutí 

zraněn. Přejezd je zabezpečen světelným 

zabezpečovacím zařízením se závorami. 

Hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na 

230 tisíc korun.

Strategie

Cestu na Moravu 
zrychlí dva tunely
Budoucí podoba dosud nemodernizovaného úseku prvního 
koridoru mezi Ústím nad Orlicí a Chocní dostává konkrétní 
obrysy. Nedávno schválená aktualizace studie proveditelnosti 
počítá s novostavbou i zachováním stávající tratě.

Trať v údolí Tiché Orlice patří k nejvytíže-

nějším na síti SŽDC. S velkým provozem je 

spojeno také vysoké opotřebení tratě, frek-

vence vlaků navíc komplikuje běžnou údržbu 

a opravy, udržení provozuschopnosti je pak 

pro místní správce čím dál náročnější úkol.

NÁVRAT K PŮVODNÍ 
STUDII PROVEDITELNOSTI
S ohledem na výše uvedené již několik let 

usilujeme o investiční opatření v tomto úseku. 

V minulosti byla zpracována dokumentace pro 

územní rozhodnutí, která vycházela ze studie 

proveditelnosti schválené v roce 2013. V ní 

byla sledována varianta pozemního vedení 

tratě s krátkým tunelem, která však s ohle-

dem na nadměrný hluk a nutnost výstavby 

velmi vysokých protihlukových stěn narazila 

na odpor místní samosprávy a složek vyjadřu-

jících se k oblasti životního prostředí.

V reakci na nesouhlas s optimalizací tratě 

v povrchové variantě SŽDC přistoupila 

k vypsání aktualizace původní studie prove-

ditelnosti a oživení tunelové varianty. S ohle-

dem na vysoký nárůst dopravy a navýšení 

požadavků na propustnost traťového úseku 

se prověřovala také varianta tunelová se 

zachováním stávající tratě a jejím napojením 

na novostavbu tunelu. Vznikl by tak de facto 

čtyřkolejný úsek, který zásadním způsobem 

navýší propustnost.

Aktualizace studie proveditelnosti Moderni-

zace traťového úseku Ústí nad Orlicí – Choceň 

byla zadána v květnu 2017, v průběhu zpraco-

vání však bylo rozhodnuto o modernizační akci 

Ústí n. O. – Brandýs n. O. – původní stopa, 

která zpracování mírně přibrzdila z důvodu 

koordinace obou záměrů.

ZŮSTANE I PŮVODNÍ TRAŤ
V rámci aktualizace byly zpracovány dva návr-

hy technického řešení, a to varianta M s nově 

vybudovanou přeložkou a zrušením dosavadní 

tratě a nakonec Centrální komisí Ministerstva 

dopravy schválená varianta M+B. Ta počítá 

se zachováním stávající tratě i s novostav-

bou pro rychlost 160 km/h zahrnující dvojici 

tunelů. První, nazvaný Hemže, je navržen jako 

dvoukolejný a má měřit 1 160 metrů, tunel 

Oucmanice pak budou tvořit dva jednokolejné 

tubusy o délce 4 985 metrů.

Způsob napojení stávající tratě na novou 

přeložku byl prověřen počítačovou simulací. 

Jako akceptovatelné bylo potvrzeno pouze 

mimoúrovňové napojení na obou koncích novo-

stavby tratě.

STAVĚT SE BUDE PĚT LET
Investiční náklady varianty M+B dosahují 

bezmála 15 miliard korun, realizace by měla 

probíhat mezi lety 2026 a 2031. 

„Varianta M+B plní všechny cíle stanove-

né v úvodu projektu a i z pohledu zhodnocení 

investic do stávající tratě přináší významné 

přínosy, proto Centrální komise Ministerstva 

dopravy rozhodla sledovat dále tuto variantu 

s podmínkou, že je nutné prověřit dosažení 

rychlosti 200 km/h v maximální možné míře,“ 

říká ředitel odboru strategie Radek Čech.

Výsledek studie proveditelnosti se bude 

nyní dále rozpracovávat a zpřesňovat. V plánu 

jsou geologické průzkumy, kromě toho bude 

nutné úspěšné projednání stavby s příslušný-

mi obcemi a získání jejich souhlasu.

TEXT Jiří Michalica

Brandýs nad Orlicí

Křížovka o ceny 

V tajence najdete dokončení věty: 

Zabezpečovací zařízení je věc, která…

Na vaše odpovědi čekáme do 15. března 

na adrese redakce@szdc.cz. Tři výherci se 

mohou těšit na publikaci Železniční trať 

z Pardubic do Liberce na starých pohlednicích.

Správné řešení minulé křížovky znělo: 

…že ne všechno potřebuje obal. 
Cenu od nás získali Pavel Král, Jiří Kantor 

a Petr Pazdiora.
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Personalistika

Lokomotiva řady 344.1 u Žalan, 1952 

EXKURZE ŽÁKŮ 
ZÁKLADNÍCH ŠKOL 
NA PRAŽSKÉM 
HLAVNÍM NÁDRAŽÍ

Je úterý 5. února. Ve vládním 

salonku na hlavním nádraží 

v Praze se schází 30 žáků osmých 

a devátých tříd ze Základní 

školy Křesomyslova z pražských 

Nuslí a žižkovské Základní školy 

Pražačka.

Dnes jim chceme pomoci při 

výběru vhodného povolání. Ano, 

tušíte správně: cílíme především 

na železniční profese. Nejpr-

ve dělíme žáky do skupin. Už 

samotný výběr zaujme všechny 

přítomné – stylově totiž losuje-

me z červené čepice výpravčího. 

Rozdělení do skupin už známe, 

soutěže mohou začít.

Žáci dostávají za úkol vypsat 

co nejvíce povolání, která lze na 

dráze vykonávat. Jsou překvape-

ni, když zjistí, že železnice není 

jen o výpravčích a strojvedoucích, 

ale uplatní se zde mnoho pro-

fesí. My zase žasneme nad tím, 

jak šikovné děti to jsou a kolik 

různorodých povolání nakonec 

vymyslely. Jednotlivé profese 

podrobně probereme, řekneme si, 

co konkrétní zaměstnanci dělají 

a jaké vzdělání k tomu potřebují.

Dále si povídáme o SŽDC a sou-

těžíme v různých testech z pro-

středí železnice. Aktivita a zájem 

žáků nás opravdu těší. Ochotně 

odpovídáme na spoustu otázek, 

na některé z nich ani nemáme 

odpověď. Jak chcete reagovat na 

dotaz, proč se věnujeme per-

sonalistice a nejsme zrovna my 

strojvedoucí?

Čas nás tlačí, proto spěcháme 

za výpravčími do dopravní kan-

celáře. Zde se dozvídáme mnoho 

zajímavostí z drážního provozu. 

Poutavé je vyprávění například 

o historii zdejšího pracoviště, 

o zajištění bezpečnosti a plynu-

losti provozu, informace o počtu 

denně vypravených vlaků a mno-

ho dalšího.

Na konci akce nám žáci ještě 

odevzdají písemná vyhodnocení. 

Tato zpětná vazba v nás vzbuzuje 

nemalou naději, že s některými 

účastníky dnešní exkurze se po 

ukončení studia budeme na želez-

nici potkávat pravidelně.

— MU —

0
7

Jak se rodila severočeská 
transverzálka
Celkem sedm hodin potřeboval vlak na to, aby projel 
celou trať severočeské transverzálky. Tato místní dráha čítala 
padesát stanic a zastávek, šest tunelů a pět viaduktů včetně 
nejdelšího ocelového mostu v Čechách.

Přízvisko transverzální odpovídalo 

tomu, že dráha během svých 143 

kilometrů překřížila nebo propojila 

sedm různých soukromých železnic 

a vytvořila v severních Čechách 

příčné spojení od západu k východu. 

Stavebně i provozně sestávala ze tří 

úseků, z nichž každému historicky 

předcházely rozdílně motivované 

návrhy železnic. To později ved-

lo k rozdílům v provozním využití 

a v osudech každého z nich.

KONEČNÁ V ČESKÉ LÍPĚ 

BY SE NEVYPLATILA

Prvnímu úseku z Řetenic do Lovosic 

(dokončen v roce 1897) předcházela 

řada projektů železnic od Lovosic 

k Duchcovu či Teplicím. Cílem byl 

vývoz duchcovského uhlí k Labi 

bez účasti tehdejšího monopolního 

vývozce, Ústecko-teplické dráhy. 

Navrhované trasy Českým středo-

hořím se ale neobešly bez sklonů, 

které by provoz prodražily tak, že 

by nemohl trati z Teplic do Ústí 

konkurovat.

O rok později se zprovoznila dru-

há část z Lovosic přes Litoměřice 

do České Lípy. Padesát kilometrů 

dlouhá dráha uzavřela půlstoletí 

neuskutečněných návrhů železnic 

od Labe (ale také z Loun, Rakovní-

ka, Příbrami a Volar) k České Lípě 

a odtud zprvu pokračujících k Žitavě 

nebo Budyšínu, později do Hodkovic 

nad Mohelkou nebo do Liberce. Tyto 

návrhy vesměs ztroskotaly na nezá-

jmu Žitavy i Liberecka a samotná 

Česká Lípa jako eventuální konečná 

by železnici od Litoměřic neuživila.

Nejdelší úsek z České Lípy do 

Liberce byl dokončen v roce 1900. 

Zužitkoval trasy navrhované deset 

let předtím. Ještě starší projek-

ty ale sledovaly směr z Podmokel 

(Děčína) přes Českou Lípu a Český 

Dub do Hodkovic. O přivedení své 

tratě do Liberce svedla Ústecko-

-teplická dráha lítý boj s Jiho-se-

veroněmeckou spojovací dráhou, 

která do Liberce tradičně přivážela 

uhlí – ovšem kladenské, nikoli pod-

krušnohorské.

INVESTICE MÍSTO 

PLACENÍ DANÍ

Nakonec vznikla z konkurenčních 

důvodů i naše transverzální dráha. 

Ústecko-teplická dráha, po roce 

1890 ekonomicky i provozně nesmír-

ně silná akciová společnost, roku 

1894 využila stanoviska liberecké 

Průmyslové a obchodní komory, 

která namísto krátkých železnic 

podpořila dráhu, kterou by do Liber-

ce pokud možno jeden dopravce 

přivážel podkrušnohorské uhlí.

Sama Ústecko-teplická dráha 

věděla, že se toto uhlí vozí přes 

Žitavu. Tamní obchodníci měli výhod-

né smlouvy a navzdory clu v Liberci 

nabízeli výhodnou cenu, další pře-

pravní trasa už nebyla tak výnosná. 

Investice do dlouhé dráhy ale měla 

„utopit“ vysoké zisky dráhy, z nichž 

by státu musela odvést značné daně.

Roku 1896 byla dráha z Řetenic 

do Liberce koncesována jako místní, 

což nabízelo jisté úlevy pro stav-

bu i provoz. Přesto se jich využilo 

sporadicky; naopak šlo o tehdy nej-

dražší železniční stavbu v Čechách. 

Zatímco tunely a mosty byly vynu-

ceny přírodními poměry, na stani-

cích a jejich velkolepých budovách 

investor nešetřil. TRASU PŘES MIMOŇ 

NAŘÍDILA VLÁDA

Stavba tratě trvala necelé tři roky. 

V době zahájení prací ještě neby-

la vyřešena trasa mezi Českou 

Lípou a Libercem. „Překážela“ zde 

státem vlastněná lokálka Česká 

Lípa – Mimoň, kterou v souladu 

s koncesí musela Ústecko-teplická 

dráha odkoupit a využít pro trans

verzální dráhu. Vedení přes Mimoň 

značilo zajížďku, ještě v roce 1899 

se počítalo s kratší trasou ze Zákup 

přímo do Brniště. O konečném 

začlenění Mimoně do transverzálky 

nakonec rozhodla až vídeňská vláda.

K technicky pozoruhodným 

stavbám patřil labský most mezi 

Lovosicemi a Žalhosticemi, ve své 

době nejdelší ocelový v Čechách. 

Obdiv sklidil „horský“ úsek z Křižan 

do Karlova, vyšperkovaný pěti tunely 

a čtyřmi kamennými viadukty. Z nich 

ten u zastávky Novina je dnes ikonou 

tratě a zřejmě vůbec nejfotografo-

vanějším mostem českých železnic.

TEXT Zdeněk Šindlauer
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Historie

Obdiv sklidil „horský“ úsek 

z Křižan do Karlova, vyšperkovaný 

pěti tunely a čtyřmi kamennými 

viadukty.

PŮLSTOLETÍ OD 
PLÁNŮ KE STAVBĚ
Od prvních plánů do samotné 

výstavby transverzálky uběhlo 

celé půlstoletí. V roce 1900 se 

už k přepravě uhlí z podkrušno-

horských šachet do Podještědí 

a k Nise dávno využívaly jiné 

dráhy. Velkoryse budovaná 

trať, ze které byly za jasných 

rán vidět Klínovec i Sněžka, tak 

nikdy nedosáhla očekávaného 

významu.
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Labský most mezi Lovosicemi a ŽalhosticemiLabský most mezi Lovosicemi a Žalhosticemi

01 — Most Oskar nedaleko Břeclavi 

umožnil zrychlit cestování 

do Rakouska. Navíc získal 

ocenění pro nejkrásnější 

ocelovou stavbu v Evropě.

01

Vedle údržby železničních 
tratí je pro Správu železnic 
klíčovou činností příprava plánů 
a realizace projektů na zvýšení 
rychlosti a kapacity železniční 
infrastruktury. Modernizuje 
stávající tratě, buduje nové 
a navyšuje na nich rychlost 
a zároveň i bezpečnost.

Plzeňský kraj108

Ostatní stavbyOS

Revitalizace trati  
Plzeň (mimo) – Dobřany (mimo)

P-21

Staňkov

Stod

Nepomuk

Pačejov

Blovice

Bor

Třemošná

Březnice

Rožmitál
pod Třemšínem

Blatná

Holýšov

Horšovský
Týn

Kdyně

Dobřany

Nýřany

Přeštice

Stříbro

Domažlice

Rokycany D

Klatovy

Příbram

PLZEŇ

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

předpokládané náklady stavby: 1 300 000 000 Kč

termín realizace stavby: není stanoven

Cílem stavby jsou takové úpravy, které umožní změnu dopravního 

konceptu na trati tak, aby vlaky od Prahy mohly ihned pokračovat ve 

směru Klatovy nebo aby bylo možné na tyto vlaky navázat přípoji ve směru 

Klatovy / Železná Ruda s krátkou přestupní dobou v případě ukončení 

vlaků od Prahy v Plzni. Stavba je navržena tak, aby zároveň přinesla 

další zvýšení bezpečnosti a pohodlí cestujících ve vybraných železničních 

stanicích. U některých zastávek také dojde jejich přesunutím k výraznému 

zkrácení docházkové vzdálenosti.

STAV PŘÍPRAVY
V současné době se připravuje veřejná zakázka na zpracovatele DÚR.

Revitalizace trati  
Dobřany (včetně) – Přeštice (mimo)

P-22

Staňkov

Stod

Nepomuk

Pačejov

Blovice

Bor

Třemošná

Březnice

Rožmitál
pod Třemšínem

Blatná

Holýšov

Horšovský
Týn

Kdyně

Dobřany

Nýřany

Přeštice

Stříbro

Domažlice

Rokycany D

Klatovy

Příbram

PLZEŇ

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

předpokládané náklady stavby: 1 100 000 000 Kč

termín realizace stavby: není stanoven

Cílem stavby jsou takové úpravy, které umožní změnu dopravního 

konceptu na trati tak, aby vlaky od Prahy mohly ihned pokračovat ve 

směru Klatovy nebo aby bylo možné na tyto vlaky navázat přípoji ve směru 

Klatovy / Železná Ruda s krátkou přestupní dobou v případě ukončení 

vlaků od Prahy v Plzni. Stavba je navržena tak, aby zároveň přinesla 

další zvýšení bezpečnosti a pohodlí cestujících ve vybraných železničních 

stanicích. U některých zastávek také dojde jejich přesunutím k výraznému 

zkrácení docházkové vzdálenosti.

STAV PŘÍPRAVY
V současné době se připravuje veřejná zakázka na zpracovatele DÚR.

Ostatní stavbyOS

Revitalizace trati  
Přeštice (včetně) – Klatovy (mimo)

P-23

Staňkov

Stod

Nepomuk

Pačejov

Blovice

Bor

Třemošná

Březnice

Rožmitál
pod Třemšínem

Blatná

Holýšov

Horšovský
Týn

Kdyně

Dobřany

Nýřany

Přeštice

Stříbro

Domažlice

Rokycany D

Klatovy

Příbram

PLZEŇ

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

předpokládané náklady stavby: 1 200 000 000 Kč

termín realizace stavby: není stanoven

Cílem stavby jsou takové úpravy, které umožní změnu dopravního 

konceptu na trati tak, aby vlaky od Prahy mohly ihned pokračovat ve 

směru Klatovy nebo aby bylo možné na tyto vlaky navázat přípoji ve směru 

Klatovy / Železná Ruda s krátkou přestupní dobou v případě ukončení 

vlaků od Prahy v Plzni. Stavba je navržena tak, aby zároveň přinesla 

další zvýšení bezpečnosti a pohodlí cestujících ve vybraných železničních 

stanicích. U některých zastávek také dojde jejich přesunutím k výraznému 

zkrácení docházkové vzdálenosti.

STAV PŘÍPRAVY
V současné době se připravuje veřejná zakázka na zpracovatele DÚR.

Ejpovické tunely na trati Rokycany–Plzeň

Provoz na železnici se ovládá především 
z regionálních dispečerských center a dále dvou 
centrálních dispečerských pracovišť. Z CDP Praha 
se již řídí jízdy vlaků na sedmi traťových úsecích, 
nejnověji od letoška z Prahy-Smíchovy do Hostivice 
a z Rokycan do Plzně. Ještě letos dojde k zapojení 
tratě Praha-Smíchov – Rudná u Prahy – Beroun, 
na pražskou Balabenku se přesune rovněž dálkové 
řízení provozu mezi Plzní a Chebem. Nejnovějšími 
tratěmi zapojeným do dálkového ovládání z CDP 
Přerov jsou úseky Brno (mimo) – Lanžhot st. hr., 
Veselí nad Moravou – Vlárský průsmyk a Ostrava-
Svinov – Petrovice u Karviné st. hr. Momentálně 
se připravuje napojení tratě Dětmarovice (mimo) – 
Mosty u Jablunkova st. hr.

S řízením provozu pomáhá nejmodernější 
komunikační systém GSM-R, úkolem Správy 
železnic je pokrýt jím tratě transevropské 
dopravní sítě a následně všechny celostátní 

02

02 — Ostravské hlavní nádraží 

je živou železniční stanicí, 

do které se cestující rádi 

vracejí. Najdou v ní komfort 

hned v několika výškových 

úrovních.

03

03 — Železniční most a estakáda 

nedaleko stanice Chotoviny se 

staly dominantou celého údolí.

dráhy. Zvláštní pozornost je věnována rozvoji sítě 
GSM-R na přeshraničních a příhraničních úsecích 
pro zajištění interoperabilní rádiové komunikace 
s vozidly cizích železničních dopravců zajíždějících na 
naše území. Instalace systému GSM-R je předvojem 
vybavení českých tratí evropským zabezpečovacím 
systémem ETCS. Ten momentálně funguje na prvním 
úseku mezi Kolínem a Břeclaví. Jeho zavádění již 
probíhá i na několika dalších tratích.

Postavení Správy železnic jako státní organizace 
i významného zaměstnavatele ji zavazuje 
k firemní společenské odpovědnosti vůči vlastním 
zaměstnancům i veřejnosti. Své aktivity rozvíjí 
v sociální, ekonomické i ekologické oblasti. 

formát A5 na šířku

leták DL

spravazeleznic.cz 109
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Karty staveb slouží k prezentaci 
plánovaných, probíhajících nebo 
realizovaných staveb. 

Předlohu karty staveb lze použít 
i pro řešení mnoha jiných jednodušších 
tiskovin.

Při přípravě karty staveb věnujte 
pečlivou pozornost textu, pořízení nebo 
výběru vhodných fotografií i zpracování 
mapy ve stylu map Správy železnic.

Písmo, barvy, rozměry, umístění 
prvků a jejich formátování jsou 
stanoveny prostřednictvím šablony.

  šablona pro Adobe InDesign 

Provedení
 — formát A4, oboustranný barevný tisk
 — tisk digitálním tiskem nebo ofsetem 
na kvalitní matný natíraný bílý papír 

 — doporučená plošná hmotnost  
200 g/m2

Počet stran a způsob skládání
 — karta staveb má obvykle 4 strany A4, 
tiskne se na A3 a skládá se na polovinu

 — pokud je obsahu více, nesnažte se zaplnit 
všechno volné místo a vytvořte kartu 
staveb se 6 stranami skládanými dovnitř

 — strany skládané dovnitř musí být o 1 mm 
užší než formát A4, aby nebránily složení

11.15 Karty staveb

 Rekonstrukce Negrelliho viaduktu
Datum realizace: 04/2017–04/2020

aktualizace: 16. 8. 2020kód stavby: A-02

kód stavby: A-02 2 Rekonstrukce Negrelliho viaduktu

HISTORIE VIADUKTU

Naši předci tu zanechali pozo ruhodnou 

stavbu. Člověk nemusí být žádný velký 

znalec či přímo historik, aby snadno 

poznal, že životopis  Negrelliho via-

duktu je obsáhlý. Souhlas se stavbou 

byl dán v roce 1842, načež se do práce 

pustil tým odborníků pod vedením 

předního rakouského projek tanta 

a inženýra Aloise Negrelliho, je hož 

architektonicky vzácná díla lze spatřit 

v několika dalších evropských městech. 

Empírový kamenný viadukt dlouhý 

1120 metrů začal růst na jaře 1846. 

Zhotovitelem se staly firmy bratří 

Kleinů a Vojtěcha Lanny. Svého dokon-

čení se dočkal o tři roky později. Provoz 

byl dle dochovaných záznamů spuštěn 

1. června 1850. Na výstavbě se podílely 

až tři tisíce dělníků různých národnos-

tí, kterým náročnou práci usnadňovaly 

na tehdejší dobu pokročilé nástroje. 

Stavební náklady dosáhly na hodnotu 

jednoho a půl milionu zlatých. 

Nápadité provedení mostní konstruk-

ce přineslo využití nejen pro provoz 

vlaků, ale také dalších služeb, které 

našly zázemí ve spodní části půlkru-

hových oblouků. Své místo zde měly 

dílny či garáže, do nichž se vměstnalo 

celkem 50 automobilů a 100 motocy-

klů. Postupně se ale nabídka tohoto 

druhu využití z jedinečných prostorů 

vytratila a prázdná místa pod oblouky 

začala sloužit jako sklady, parkoviště 

či v horším případě smetiště. Mno-

hé plochy spodní stavby viaduktu se 

v průběhu času rovněž staly terčem 

vandalů, kteří svými spreji poničili 

původní materiál. Ten tvoří převážně 

pískovec a žula, která byla dovážena do 

Prahy po vodě. Pokud bychom počítali 

jednotlivé kamenné oblouky, dojdeme 

k číslu 87. Z tohoto množství je 77 ob-

louků pískovcových a osm žulových, 

které se nachází v úseku nad řekou. 

Finální podobu dostávaly jednotlivé 

díly konstrukce až na místě. O tom, že 

bylo vše postaveno pečlivě a zároveň 

kvalitně, svědčí i zdárné obstání při 

zkoušce, kterou si viadukt prošel v re-

lativně nedávné historii. Tisíce metrů 

krychlových vody se každou vteřinou 

valily v roce 2002 korytem Vltavy. Dra-

vá řeka za sebou mnohde napáchala 

nenávratnou spoušť. Pevnost Negrelli-

ho viaduktu však náporu vody odolala. 

Co víc, dokonce i v nejkritičtějších 

dnech ničivých povodní zůstal viadukt 

otevřený pro běžný provoz, což bylo 

v Praze možné už jen na dalších třech 

Od jeho otevření utekla již dlouhá 
doba, během níž přes jedinečnou 
stavbu projel nespočet vlaků. Řeč 
je o Negrelliho viaduktu, technické 
a kulturní památce, která Pražanům 
a dalším cestujícím slouží už od 
poloviny 19. století. Žádné jiné totožné 
železniční přemostění v České 
republice nenajdete. Negrelliho viadukt 
je vskutku unikátní, což je vidět na 
první pohled. Při procházce Karlínem 
či přes ostrov Štvanice se vyplatí na 
chvíli zastavit a pohledět na stavební 
dílo, jehož funkčnost si uchovala 
nezastupitelný dopravní význam až 
do současnosti. 
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PŘÍNOS REKONSTRUKCE

Probíhající kompletní rekonstrukce 

přinese řadu pozitiv. Zvláště dojde ke 

zlepšení technického stavu mostních 

konstrukcí. Cestující pocítí dopad prací 

ve zkrácení jízdní doby, kterou zajis-

tí zvýšení rychlosti. Nový železniční 

svršek a spodek pak bude znamenat 

klidnější a plynulejší jízdu. Náhrada 

stávajícího zabezpečovacího a sdělova-

cího zařízení za moderní elektronické 

zvýší bezpečnost. Změna nastane i pro 

obyvatele okolní přilehlé husté městské 

zástavby. Instalace antivibračních 

rohoží či modernějších výhybek sníží 

hladinu hluku před jejich domy. 

Propustnost dvoukolejné elektrifi-

kované tratě se zvýší, což umožní 

navýšení počtu vypravovaných vlaků až 

na 14 párů za hodinu. Obnovou projde 

taktéž trakční vedení a jiná energetic-

ká zařízení. V neposlední řadě se práce 

týkají i výměny dotčených inženýrských 

sítí. Spolu se spojovacím viaduktem 

má rekonstrukce rozsah patnácti 

mostních objektů o celkové délce cca 

1400 metrů. Kolemjdoucí chodci i pro-

jíždějící řidiči si všimnou opravených 

kamenných kleneb, které jsou částečně 

sanovány dle výsledku průzkumu. 

Příliš narušené kameny čeká náhrada. 

Ta se uskuteční i v případě dvou most-

ních konstrukcí, jejichž životnost se již 

chýlila ke konci. Pohled na nové mosty 

se naskytne lidem v Křižíkově ulici 

a taktéž v ulici Prvního pluku. 
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STAVEBNÍ ÚPRAVY V PRŮBĚHU ČASU

01 — Historická fotografie viaduktu

02 — Alois Negrelli

03 — Přemostění mezi Karlínem 

a ostrovem Štvanice 

Viadukt není v celé míře ve své původní 

podobě. Za dobu své existence prošel 

částečnými úpravami, které ovlivni-

ly jeho vzhled. Stavební zásahy byly 

provedeny zejména kvůli zlepšení 

plynulosti silniční dopravy. Kvůli tomu 

byly na počátku 50. let minulého století 

odstraněny tři oblouky nad Křižíkovou 

ulicí, jež je součástí Karlína. Vzniklá 

proluka byla nahrazena novou kon-

strukcí tvořenou trámovými překlady 

z předpjatého betonu. Ze stejného 

důvodu bylo přistoupeno v roce 1981 

k totožné úpravě také nad Bubenským 

nábřežím, které se nachází na druhém 

břehu Vltavy. 

Drobnější, ale o to více viditelnější 

změnou je náhrada původně kamen-

ného zábradlí, které bylo v 50. letech 

20. století vyměněno za užší, ocelové. 

Výraznější úprava se datuje do pod-

statně dřívějšího období, a to konkrét-

ně do počátku 70. let 19. století, kdy byl 

přistavěn 351 metrů dlouhý karlínský 

spojovací viadukt. Ten umožnil přímé 

spojení mezi pražskými nádražími Bub-

ny a Libeň. Vlakům tímto užitečným 

doplňkem odpadla nutnost zajíždět 

na Masarykovo nádraží. Stavbou 

spojovacího viaduktu, který se skládá 

z 26 oblouků, vznikl mezi tratěmi troj-

úhelníkový prostor, který dnes zaplňuje 

autobusové nádraží Florenc. 

Se zmíněnými záplavami v roce 2002 

se pojí ještě jedna věc. Viadukt se od 

té doby stal součástí protipovodňo-

vé ochrany částí Karlín a Holešovice. 

Do mostních pilířů na obou březích 

Vlta vy totiž byly zabudovány kon-

strukce, do nichž se v případě dalších 
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NÁSLEDNÉ VYUŽITÍ

01 — Přemostění mezi Karlínem 

a ostrovem Štvanice 

02 — Renovace jednoho z mnoha oblouků

03 — Přemostění Vltavy ze Štvanice do 

Holešovic (Vltavská)

04 — Stav viaduktu před rekonstrukcí 

v ulici Prvního pluku, Karlín

05 — Vizualizace stavu po dokončené 

rekonstrukci

Viadukt je zapsán na Státním sezna-

mu nemovitých kulturních památek. 

Neznamená to však, že by to byla 

překážka pro jeho budoucí plánované 

využití, byť se při návrhu rekonstruk-

ce i při samotné realizaci oprav musí 

postupovat v souladu s požadavky 

orgánů památkové péče. Dvě koleje 

ovšem budou nadále sloužit pro obslu-

hu tratí Praha – Kralupy nad Vltavou 

a Praha–Kladno. Zásadního oživení se 

dočkají léta zanedbávané prostory pod 

oblouky. 

Již v minulých letech části památky 

probudily ze všednosti zorganizované 

kulturně-společenské akce, během 

nichž se spodní část viaduktu proměni-

la například v taneční parket, divadelní 

scénu či bistro. Prostor pro pestrou 

škálu nových aktivit a nabídku služeb 

bude zajištěn po vybourání takřka 

všech zazděných otvorů. Z ploch pod 

viaduktem se stane příjemné prostředí 

pro trávení volného času. 

Potenciál druhého nejstaršího praž-

ského mostu je zkrátka velký. Své mís-

to zde mohou najít obchůdky, galerie 

a ateliéry, bistra či dílny. Jak se ukáza-

lo před několika lety, patřičného vyžití 

se zde dočkali i sportovci. 

Vedle viaduktu vznikl parket pro jógu, 

aerobik či tanec. Zahrát na písku si 

mohli příznivci plážového volejbalu, 

na stolech stolní tenisté. Spektrum 

aktivit bylo široké a stalo se inspirací 

i pro budoucí využití.
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kód stavby: A-02 6 Rekonstrukce Negrelliho viaduktu

Stav přípravy / realizace: EIA ZP UR SP VZ ZS UP

– 01/2015 01/2015 01/2015 01/2015 01/2015 01/2020

Význam zkratek: EIA: Stanovisko EIA, ZP: schválení záměru projektu, UR: vydání územního rozhodnutí, SP: vydání stavebního povolení, 
VZ: vyhlášení výběrového řízení, ZS: zahájení výstavby, UP: uvedení do provozu

Rozsah stavby:
délka úpravy: km 410,512–411,710

Úpravy výhybek:
počet: 3 s elektrickým ohřevem výměn

Mostní objekty:
opravy a přestavby: 15

návěstní lávka: 1

Potrubní vedení:
počet objektů: 4

Inženýrské objekty:
ochrana inž. sítí: 14

Název stavby:
Rekonstrukce Negrelliho viaduktu

Místo stavby:
Negrelliho viadukt, Praha, kraj hlavní město Praha

Katastrální území:
Karlín, Holešovice, Nové Město, Žižkov

Druh stavby:
rekonstrukce

Objednatel:
Správa železnic, státní organizace

Zpracovatel projektové dokumentace:
SUDOP PRAHA a.s.

Zhotovitel:
Společnost „Negrelliho viadukt“ (Hochtief CZ a. s., divize 

Dopravní stavby – vedoucí sdružení; Strabag Rail, a. s., 

Avers, spol. s r. o.)

Celkové investiční náklady stavby:
1 443 478 260 Kč

ÚDAJE O STAVBĚ

Tento leták byl aktualizován v srpnu 2020. 

Jelikož výstavbu významných dopravních staveb ovlivňuje velké množství faktorů, 
které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.

obálka vnitřní dvoustrana

vnitřní dvoustrana

4 strany 
složení na půlku

6 stran 
složení dovnitř

zadní strana obálky
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Měsíčník Moje železnice je příkladem 
tiskoviny se složitější strukturou, 
hierarchií obsahu a rozmanitými prvky, 
jako jsou barevné boxy a grafy. 

Grafická úprava na formátu A3 
vyžaduje dobré vertikální i horizontální 
členění strany. Rozvržení stránky vyu-
žívá mřížku se čtyřmi nebo pěti sloupci. 
Levá a pravá strana dvoustrany mohou 
mít odlišný počet sloupců.

Písmo, barvy, rozměry, umístění 
prvků a jejich formátování jsou 
stanoveny prostřednictvím šablony. 
Odstavcové a znakové styly i jiné prvky 
této šablony můžete používat pro 
grafickou úpravu dalších tiskovin.

  šablona pro Adobe InDesign 

11.16 Moje železnice

Pokud vše proběhne hladce, inves-

tiční akce s celkovými náklady ve 

výši 3,8 miliardy korun by měla být 

hotová ve druhé polovině roku 2021. 

Výsledkem bude zvýšení traťové 

rychlosti až na 160 km/h, na většině 

trasy pojedou vlaky minimálně 

stovkou. Jízdní doba osobních vlaků 

mezi Olomoucí a Uničovem se zkrátí 

na 26, respektive 28 minut. Ve 

špičkách pracovních dnů je doplní 

spěšné vlaky, které zvládnou cestu 

mezi oběma stanicemi dokonce za 

17 minut. Využívat budou stej-

nosměrnou trakci 3 kV, která bude 

připravena na budoucí konverzi 

napájecí soustavy.

ZVÝŠENÁ NÁSTUPIŠTĚ 
VE VŠECH STANICÍCH 
A ZASTÁVKÁCH
V rámci požadavku na zvýše-

ní traťové rychlosti je navržena 

celková rekonstrukce železničního 

svršku a spodku. Ve všech stanicích 

a zastávkách vzniknou nová nástu-

piště s výškou hrany 550 milimet-

rů, která umožní pohodlný nástup 

do nízkopodlažních elektrických 

souprav. Zatímco ve stanicích a na 

zastávce v Uničově budou mít délku 

110 metrů, na ostatních nádražích 

budou devadesátimetrová. Přístup 

na nově vzniklá poloostrovní nástu-

piště v Bohuňovicích, Šternberku 

a Uničově bude po centrálním pře-

chodu. Ve stanici Újezd u Uničova se 

cestující dostanou na vnější nástu-

piště u koleje číslo 3 po přilehlém 

přejezdu zabezpečeném světelnou 

a zvukovou signalizací.

Všechna nádraží budou bezba-

riérová, v rámci úprav se dále počítá 

se zřízením přístřešků pro cestující, 

s novým orientačním a informačním 

systémem a osvětlením stanic a pří-

stupových cest. Nástupiště a cent-

rální přechody budou monitorovány 

kamerovým systémem stejně jako 

vybrané frekventované přejezdy.

Pro uložení technologických 

zařízení se plánuje výstavba nových 

objektů, popřípadě rekonstrukce 

těch stávajících. To platí například 

pro stanice Bohuňovice a Šternberk, 

kde je navržena úprava stávajících 

výpravních budov pro umístění 

sdělovací a zabezpečovací techni-

ky. Kromě toho dojde s ohledem na 

omezené dispoziční možnosti stanic 

v nezbytně nutné míře k demoli-

cím stávajících pozemních objektů. 

Zatímco v Uničově bude důvodem 

vytvoření prostoru pro nové techno-

logické objekty a základnovou sta-

nici BTS pro chystané šíření signálu 

GSM-R, sklad v Bohuňovicích bude 

muset ustoupit kvůli kolizi s novým 

kolejovým řešením ve stanici.

PRÁCE ZAČNOU OD UNIČOVA
V současné době SŽDC zajišťuje vše 

potřebné k získání stavebního povo-

lení, kromě toho probíhají závěrečná 

jednání s technickou sekcí Armády 

České republiky. První přípravné 

práce by měly trvat od června do 

srpna letošního roku, během nich 

začne příprava základů pro trakční 

vedení v celém rekonstruovaném 

úseku, což si vyžádá opakované 

šestnáctihodinové výluky. Od srpna 

do konce roku se pak těžiště prací 

přenese do stanice Uničov a na 

navazující úsek k tamní zastávce. 

Současně se upraví nedaleký 

železniční přejezd a následně dojde 

ke zprovoznění vlečky společnosti 

UNEX. Práce v samotné stanici Uni-

čov pak budou zahrnovat položení 

nových kolejí a výhybek a vybudo-

vání přiléhajících nástupišť. To vše 

během nepřetržitých výluk v pří-

slušných úsecích.

Od jara příštího roku se stavbaři 

přesunou blíže ke krajské metro-

poli. Ve stanici Šternberk dojde ke 

zřízení provizorních nástupišť, zcela 

nové nástupiště získá zastávka 

Hlušovice. Pohodlný nástup do vlaků 

získají v následujících měsících také 

cestující v Bohuňovicích a ve Štar-

nově. V roce 2021 je doplní moderní 

nástupní prostory na zastávkách 

v Babicích, Mladějovicích a Uničově 

a ve zbývajících stanicích. V tu dobu 

už by měly být v plném proudu také 

práce na elektrizaci a zkapacitnění 

navazujících úseků do Šumperka.
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Proměna tratě 
290 se blíží
Už za několik měsíců by měla začít elektrizace 
tratě z Olomouce do Šumperka. SŽDC vybere 
v nejbližší době zhotovitele stavby, která přinese 
rychlejší a častější vlakové spojení mezi krajskou 
metropolí a Uničovem.

NEHODOVOST NA 
ÚROVNI MINULÝCH LET
Statistiky mimořádných 
událostí zůstávají s výjimkou 
projetých návěstidel podobné. 

CESTU NA MORAVU 
ZRYCHLÍ DVA TUNELY
Budoucí podoba tratě 
podél Tiché Orlice dostává 
konkrétní obrysy.

DOPRAVA NA JIHU 
MORAVY SE MĚNÍ
O roli železnice v IDS JMK 
s ředitelem KORDISu 
Jiřím Horským.
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MODERNIZACE JAKO 
DÁREK K VÝROČÍ
Trať 290 oslaví v polovině příš-

tího roku významné jubileum. 

Prvního července uplyne přesně 

150 let od příjezdu prvního 

vlaku do Šternberka. Dále do 

Uničova a Šumperka se začalo 

jezdit o tři roky později, k zahá-

jení pravidelného provozu došlo 

15. října 1873. 

b
ře

ze
n

 2
0

19
0

6

Mimořádné události

RYBNÍK
19. ledna
V odpoledních hodinách se na staniční koleji 

číslo 9 ve stanici Rybník srazila posunu-

jící lokomotiva 210.057  s odstavenými 

osobními vozy. Při srážce byl lehce zraněn 

vlakvedoucí. Hmotná škoda byla předběžně 

vyčíslena na 130 tisíc korun.

VESEC U LIBERCE — 
JABLONEC NAD NISOU
22. ledna

V ranních hodinách se na železničním 

přejezdu mezi stanicemi Vesec u Liberce 

a Jablonec nad Nisou střetl nákladní auto-

mobil MAN TGL s osobním vlakem 2652, 

kterým byl motorový vůz 840.003. Nikdo 

nebyl zraněn. Přejezd je zabezpečen světel-

ným zabezpečovacím zařízením bez závor. 

Hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na 

25 milionů korun.

BLAŽOVICE — ŠLAPANICE
26. ledna
Odpoledne se na železničním přejezdu mezi 

stanicemi Blažovice a Šlapanice střetl 

osobní automobil Škoda Fabia s rychlíkem 

906, v jehož čele byla lokomotiva 362.021. 

Při střetnutí byli zraněni řidič a spolujezd-

kyně. Přejezd je zabezpečen světelným 

zabezpečovacím zařízením bez závor. 

Hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na 

400 tisíc korun.

ZRUČ NAD SÁZAVOU
31. ledna
V dopoledních hodinách se na železnič-

ním přejezdu ve stanici Zruč nad Sázavou 

střetl osobní automobil Audi Q3  s osobním 

vlakem 2417, kterým byla motorová jed-

notka Regionova 814/914.183. Nikdo nebyl 

zraněn. Přejezd je zabezpečen světelným 

zabezpečovacím zařízením bez závor. 

Hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na 

300 tisíc korun.

HOLICE — MORAVANY
5. února

V ranních hodinách nezastavil před želez-

ničním přejezdem mezi dopravnou D3 

Holice a stanicí Moravany nákladní auto-

mobil Peugeot Boxer. Následně přerazil 

závoru a narazil do boku jedoucího osobní-

ho vlaku 25339, kterým byl motorový vůz 

810.351. Řidič automobilu byl při střetnutí 

zraněn. Přejezd je zabezpečen světelným 

zabezpečovacím zařízením se závorami. 

Hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na 

230 tisíc korun.

Strategie

Cestu na Moravu 
zrychlí dva tunely
Budoucí podoba dosud nemodernizovaného úseku prvního 
koridoru mezi Ústím nad Orlicí a Chocní dostává konkrétní 
obrysy. Nedávno schválená aktualizace studie proveditelnosti 
počítá s novostavbou i zachováním stávající tratě.

Trať v údolí Tiché Orlice patří k nejvytíže-

nějším na síti SŽDC. S velkým provozem je 

spojeno také vysoké opotřebení tratě, frek-

vence vlaků navíc komplikuje běžnou údržbu 

a opravy, udržení provozuschopnosti je pak 

pro místní správce čím dál náročnější úkol.

NÁVRAT K PŮVODNÍ 
STUDII PROVEDITELNOSTI
S ohledem na výše uvedené již několik let 

usilujeme o investiční opatření v tomto úseku. 

V minulosti byla zpracována dokumentace pro 

územní rozhodnutí, která vycházela ze studie 

proveditelnosti schválené v roce 2013. V ní 

byla sledována varianta pozemního vedení 

tratě s krátkým tunelem, která však s ohle-

dem na nadměrný hluk a nutnost výstavby 

velmi vysokých protihlukových stěn narazila 

na odpor místní samosprávy a složek vyjadřu-

jících se k oblasti životního prostředí.

V reakci na nesouhlas s optimalizací tratě 

v povrchové variantě SŽDC přistoupila 

k vypsání aktualizace původní studie prove-

ditelnosti a oživení tunelové varianty. S ohle-

dem na vysoký nárůst dopravy a navýšení 

požadavků na propustnost traťového úseku 

se prověřovala také varianta tunelová se 

zachováním stávající tratě a jejím napojením 

na novostavbu tunelu. Vznikl by tak de facto 

čtyřkolejný úsek, který zásadním způsobem 

navýší propustnost.

Aktualizace studie proveditelnosti Moderni-

zace traťového úseku Ústí nad Orlicí – Choceň 

byla zadána v květnu 2017, v průběhu zpraco-

vání však bylo rozhodnuto o modernizační akci 

Ústí n. O. – Brandýs n. O. – původní stopa, 

která zpracování mírně přibrzdila z důvodu 

koordinace obou záměrů.

ZŮSTANE I PŮVODNÍ TRAŤ
V rámci aktualizace byly zpracovány dva návr-

hy technického řešení, a to varianta M s nově 

vybudovanou přeložkou a zrušením dosavadní 

tratě a nakonec Centrální komisí Ministerstva 

dopravy schválená varianta M+B. Ta počítá 

se zachováním stávající tratě i s novostav-

bou pro rychlost 160 km/h zahrnující dvojici 

tunelů. První, nazvaný Hemže, je navržen jako 

dvoukolejný a má měřit 1 160 metrů, tunel 

Oucmanice pak budou tvořit dva jednokolejné 

tubusy o délce 4 985 metrů.

Způsob napojení stávající tratě na novou 

přeložku byl prověřen počítačovou simulací. 

Jako akceptovatelné bylo potvrzeno pouze 

mimoúrovňové napojení na obou koncích novo-

stavby tratě.

STAVĚT SE BUDE PĚT LET
Investiční náklady varianty M+B dosahují 

bezmála 15 miliard korun, realizace by měla 

probíhat mezi lety 2026 a 2031. 

„Varianta M+B plní všechny cíle stanove-

né v úvodu projektu a i z pohledu zhodnocení 

investic do stávající tratě přináší významné 

přínosy, proto Centrální komise Ministerstva 

dopravy rozhodla sledovat dále tuto variantu 

s podmínkou, že je nutné prověřit dosažení 

rychlosti 200 km/h v maximální možné míře,“ 

říká ředitel odboru strategie Radek Čech.

Výsledek studie proveditelnosti se bude 

nyní dále rozpracovávat a zpřesňovat. V plánu 

jsou geologické průzkumy, kromě toho bude 

nutné úspěšné projednání stavby s příslušný-

mi obcemi a získání jejich souhlasu.

TEXT Jiří Michalica

Brandýs nad Orlicí

Křížovka o ceny 

V tajence najdete dokončení věty: 

Zabezpečovací zařízení je věc, která…

Na vaše odpovědi čekáme do 15. března 

na adrese redakce@szdc.cz. Tři výherci se 

mohou těšit na publikaci Železniční trať 

z Pardubic do Liberce na starých pohlednicích.

Správné řešení minulé křížovky znělo: 

…že ne všechno potřebuje obal. 
Cenu od nás získali Pavel Král, Jiří Kantor 

a Petr Pazdiora.
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Provoz a infrastruktura

Z dlouhodobého 
průměru vybočují jen 
projetá návěstidla
Nehodové statistiky za loňský rok vykazují 
podobné výsledky jako v předešlých letech, většina 
ukazatelů se pohybuje na dlouhodobých průměrech. 
Jedinou výjimkou je pokračující nárůst projetí 
návěstí zakazujících jízdu.

TEXT Pavel Tesař

Na síti SŽDC se ročně odehraje 

přibližně tisícovka mimořádných 

událostí. Zatímco v roce 2017 

došlo k mírnému překročení této 

hranice, vloni to bylo naopak 992 

případů. „Z tohoto počtu bylo sedm 

vážných nehod, tedy srážek nebo 

vykolejení drážních vozidel, jejichž 

následkem je smrt, újma na zdraví 

nebo škoda velkého rozsahu. Podle 

míry závažnosti jsme dále zazna-

menali 386 nehod a 599 incidentů,“ 

konstatuje ředitel odboru systému 

bezpečnosti provozování dráhy 

Vítězslav Lössel. „Ve 118 případech 

nesli odpovědnost naši zaměst-

nanci. To představuje 11,9 procenta 

všech mimořádných událostí, což 

odpovídá výsledkům z předešlých 

let,“ dodává.

PROBLÉMEM NOVĚ 
VJEZDOVÁ NÁVĚSTIDLA
Za celý loňský rok došlo k šesti 

srážkám drážních vozidel, za jednu 

nesla odpovědnost SŽDC. Tento 

výsledek koresponduje s dlouhodo-

bým průměrem stejně jako v kate-

goriích vykolejení za jízdy vlaků a při 

posunu, kterých bylo deset, respek-

tive 65. K potěšitelnému poklesu 

pak došlo u srážek vlaků s překáž-

kou. Statistiky vykazují 143 případů, 

tedy o osm méně oproti pětiletému 

maximu z roku 2017.

Opačný trend evidujeme dlouho-

době u nedovolené jízdy vozidel za 

návěstidla zakazující jízdu (viz graf). 

Vloni se jich stalo 142, tedy o 16 více 

než o rok dříve. Strojvedoucí nejčas-

těji projížděli zákaz na odjezdových 

návěstidlech, stalo se tak celkem 

45krát. Alarmující je především 

stoprocentní nárůst projetí kolem 

vjezdových návěstidel, a to z 21 na 

42. Nejčastějším důvodem bylo opět 

nedobrzdění vozidla způsobené 

pozdní reakcí strojvedoucího, došlo 

k tomu v 51 případech.

V uplynulém období bylo při 

mimořádných událostech na 

železnici usmrceno celkem 212 osob. 

Na poklesu o 25 mrtvých má podíl 

především menší počet sebevrahů, 

kteří tvoří tradičně největší část 

obětí. Poprvé po dlouhé době jich 

bylo méně než 200, statistiky se 

zastavily na hodnotě 184. Pod stej-

nou hranici se po roce dostal také 

údaj o zraněných osobách.

Ubylo rovněž střetnutí na želez-

ničních přejezdech. Ze 154 střetů 

se jich více než polovina (přesně 

78) udála na kříženích zabezpe-

čených světelným zařízením bez 

závor. Zemřelo na nich také nejvíce 

osob, a to 21 z celkového počtu 32 

usmrcených.

PŘEVRÁCENÝ 
JEŘÁB STÁL NEJVÍCE
Naopak k navýšení došlo u vzniklé 

hmotné škody. Celková částka 238 

milionů korun představuje přesně 

třetinový nárůst oproti předloň-

skému roku. Podobně tomu bylo 

bohužel i u odpovědnosti našich 

zaměstnanců ve výši 46 milionů, což 

znamená téměř trojnásobek hod-

noty z předloňského roku. Zatímco 

přibližně ze dvou třetin jdou tyto 

škody na vrub infrastruktury, 

zbylá třetina připadá na úsek řízení 

provozu.

Bezkonkurenčně nejdráž vyšlo 

květnové vykolejení a převrácení 

kolejového jeřábu Gottwald z náspu 

při posunu v traťovém úseku Miku-

lášovice dolní nádraží – Panský. 

Vzniklá škoda dosáhla 35,5 milionu 

korun, navíc byli lehce zraněni dva 

zaměstnanci společnosti GJW Pra-

ha. Celkovým účtem za bezmála 19 

milionů skončilo zářijové vykolejení 

soupravového vlaku ČD na výhybce 

v Kolíně. Škodu za 14 milionů si pak 

v poslední červencový den vyžádala 

srážka traktoru s osobním vlakem 

nedaleko stanice Písek. Zraněn byl 

nejen řidič traktoru, ale také stroj-

vedoucí a čtyři cestující ve vykoleje-

ném vlaku.

Z hlediska následků na zdraví byla 

nejvážnější srážka osobních vlaků 

dopravce GW Train Regio, která se 

odehrála 3. května mezi jihočes-

kými stanicemi Křemže a Boršov 

nad Vltavou, s celkovou bilancí 17 

zraněných osob.

Náklady na řešení projektů až do 

výše 70 procent rozpočtu spo-

lečného podniku Shift2Rail jsou 

realizovány přímo jeho členy. 

Nejméně 30 procent je pak realizo-

váno prostřednictvím otevřených 

a konkurenčních výzev, které jsou 

přístupné pouze nečlenským subjek-

tům. A právě 6. února 2019 se konal 

v Bruselu za účasti SŽDC informač-

ní den ohledně otevřených výzev 

nazvaných Open Call for Proposals.

Tyto otevřené výzvy jsou začle-

něny celkem do pěti inovativních 

programů, viz rámeček vpravo.

V těchto pěti programech je 

začleněno několik desítek otevře-

ných výzev. Například podpora 

rozvoje inteligentní platformy pro 

řízení provozu je začleněna do IP 2. 

Její klíčovou inovací je navrhnout 

komunikační platformu pro výměnu 

dat mezi různými provozními aplika-

cemi a informačními systémy, a to 

včetně zabezpečovacího zařízení. 

Předpokladem je navázání platfor-

my na radioblokové centrály, opti-

málně ETCS L2. Z tohoto důvodu je 

požadována účast manažera želez-

niční infrastruktury, na jehož síti by 

bylo možné příslušnou komunikační 

platformu testovat. A právě tady by 

se nabízela možnost zapojení SŽDC.

Výzva Systém pokročilé detek-

ce překážek a narušení celistvosti 

koleje pro autonomní nákladní vlaky, 

spadající pod IP 5, je zaměřena 

na plně automatický provoz vlaků 

nákladní dopravy, kdy by všechny 

činnosti a zodpovědnost strojvedou-

cích těchto vlaků měly být přebrány 

inteligentními systémy. Ty by měly 

být schopny skenovat průjezdný 

průřez před sebou, detekovat 

potenciálně nebezpečné objekty 

ve vlakové cestě a odpovídajícím 

způsobem správně zareagovat. Ske-

nování by měly být vlaky schopné až 

na vzdálenost dvou kilometrů včet-

ně přejezdů, a to i za nepříznivých 

klimatických podmínek, jako jsou 

sněhové vánice nebo pouštní bouře, 

a při rychlostech od 0 do 180 km/h.

Cílem otevřených výzev Shift2Rail 

na rok 2019 je především podpo-

rovat inovace v železniční dopra-

vě tak, aby byla schopna v rámci 

čtvrté průmyslové revoluce držet 

krok se vznikajícím Průmyslem 4.0. 

Zaváděním moderních inteligent-

ních systémů se zvýší efektivita 

provozování dráhy a drážní dopravy 

a současně bude zachován trend 

vysoké bezpečnosti železničního 

provozu. Vznikne výkonná a atrak-

tivní Železnice 4.0.

Shift2Rail: Společná 
technologická iniciativa 
pro železnici
Společný podnik Shift2Rail byl založen 
v červenci 2014. Jedná se o partnerství 
veřejného a soukromého sektoru, které 
podporuje investice do inovací a výzkumu 
a je součástí Rámcového programu EU 
pro výzkum a inovace HORIZON 2020.

TEXT Přemysl Šrámek

PĚT INOVATIVNÍCH 
PROGRAMŮ

— IP 1 

Nákladově efektivní 

a spolehlivé vlaky

— IP 2 

Pokročilé řízení provozu 

a řídicí systémy

— IP 3 

Nákladově efektivní 

a spolehlivá vysokokapacitní 

infrastruktura

— IP 4 

IT řešení pro atraktivní 

železnici

— IP 5 

Technologie pro udržitelnou 

a atraktivní evropskou 

železniční nákladní dopravu
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Vykolejená jednotka Regionova po srážce s traktorem nedaleko stanice Písek

2014 2015 2016 2017 2018

Odpovědnost SŽDC 1 1 4 4 3

Odpovědnost mimo SŽDC 79 89 112 122 139

Celkem 83 89 116 126 142

Porovnání nedovolených jízd za návěstidla 
zakazující jízdu v letech 2014 až 2018
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Personalistika

Lokomotiva řady 344.1 u Žalan, 1952 

EXKURZE ŽÁKŮ 
ZÁKLADNÍCH ŠKOL 
NA PRAŽSKÉM 
HLAVNÍM NÁDRAŽÍ

Je úterý 5. února. Ve vládním 

salonku na hlavním nádraží 

v Praze se schází 30 žáků osmých 

a devátých tříd ze Základní 

školy Křesomyslova z pražských 

Nuslí a žižkovské Základní školy 

Pražačka.

Dnes jim chceme pomoci při 

výběru vhodného povolání. Ano, 

tušíte správně: cílíme především 

na železniční profese. Nejpr-

ve dělíme žáky do skupin. Už 

samotný výběr zaujme všechny 

přítomné – stylově totiž losuje-

me z červené čepice výpravčího. 

Rozdělení do skupin už známe, 

soutěže mohou začít.

Žáci dostávají za úkol vypsat 

co nejvíce povolání, která lze na 

dráze vykonávat. Jsou překvape-

ni, když zjistí, že železnice není 

jen o výpravčích a strojvedoucích, 

ale uplatní se zde mnoho pro-

fesí. My zase žasneme nad tím, 

jak šikovné děti to jsou a kolik 

různorodých povolání nakonec 

vymyslely. Jednotlivé profese 

podrobně probereme, řekneme si, 

co konkrétní zaměstnanci dělají 

a jaké vzdělání k tomu potřebují.

Dále si povídáme o SŽDC a sou-

těžíme v různých testech z pro-

středí železnice. Aktivita a zájem 

žáků nás opravdu těší. Ochotně 

odpovídáme na spoustu otázek, 

na některé z nich ani nemáme 

odpověď. Jak chcete reagovat na 

dotaz, proč se věnujeme per-

sonalistice a nejsme zrovna my 

strojvedoucí?

Čas nás tlačí, proto spěcháme 

za výpravčími do dopravní kan-

celáře. Zde se dozvídáme mnoho 

zajímavostí z drážního provozu. 

Poutavé je vyprávění například 

o historii zdejšího pracoviště, 

o zajištění bezpečnosti a plynu-

losti provozu, informace o počtu 

denně vypravených vlaků a mno-

ho dalšího.

Na konci akce nám žáci ještě 

odevzdají písemná vyhodnocení. 

Tato zpětná vazba v nás vzbuzuje 

nemalou naději, že s některými 

účastníky dnešní exkurze se po 

ukončení studia budeme na želez-

nici potkávat pravidelně.

— MU —
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Jak se rodila severočeská 
transverzálka
Celkem sedm hodin potřeboval vlak na to, aby projel 
celou trať severočeské transverzálky. Tato místní dráha čítala 
padesát stanic a zastávek, šest tunelů a pět viaduktů včetně 
nejdelšího ocelového mostu v Čechách.

Přízvisko transverzální odpovídalo 

tomu, že dráha během svých 143 

kilometrů překřížila nebo propojila 

sedm různých soukromých železnic 

a vytvořila v severních Čechách 

příčné spojení od západu k východu. 

Stavebně i provozně sestávala ze tří 

úseků, z nichž každému historicky 

předcházely rozdílně motivované 

návrhy železnic. To později ved-

lo k rozdílům v provozním využití 

a v osudech každého z nich.

KONEČNÁ V ČESKÉ LÍPĚ 
BY SE NEVYPLATILA
Prvnímu úseku z Řetenic do Lovosic 

(dokončen v roce 1897) předcházela 

řada projektů železnic od Lovosic 

k Duchcovu či Teplicím. Cílem byl 

vývoz duchcovského uhlí k Labi 

bez účasti tehdejšího monopolního 

vývozce, Ústecko-teplické dráhy. 

Navrhované trasy Českým středo-

hořím se ale neobešly bez sklonů, 

které by provoz prodražily tak, že 

by nemohl trati z Teplic do Ústí 

konkurovat.

O rok později se zprovoznila dru-

há část z Lovosic přes Litoměřice 

do České Lípy. Padesát kilometrů 

dlouhá dráha uzavřela půlstoletí 

neuskutečněných návrhů železnic 

od Labe (ale také z Loun, Rakovní-

ka, Příbrami a Volar) k České Lípě 

a odtud zprvu pokračujících k Žitavě 

nebo Budyšínu, později do Hodkovic 

nad Mohelkou nebo do Liberce. Tyto 

návrhy vesměs ztroskotaly na nezá-

jmu Žitavy i Liberecka a samotná 

Česká Lípa jako eventuální konečná 

by železnici od Litoměřic neuživila.

Nejdelší úsek z České Lípy do 

Liberce byl dokončen v roce 1900. 

Zužitkoval trasy navrhované deset 

let předtím. Ještě starší projek-

ty ale sledovaly směr z Podmokel 

(Děčína) přes Českou Lípu a Český 

Dub do Hodkovic. O přivedení své 

tratě do Liberce svedla Ústecko-

-teplická dráha lítý boj s Jiho-se-

veroněmeckou spojovací dráhou, 

která do Liberce tradičně přivážela 

uhlí – ovšem kladenské, nikoli pod-

krušnohorské.

INVESTICE MÍSTO 
PLACENÍ DANÍ
Nakonec vznikla z konkurenčních 

důvodů i naše transverzální dráha. 

Ústecko-teplická dráha, po roce 

1890 ekonomicky i provozně nesmír-

ně silná akciová společnost, roku 

1894 využila stanoviska liberecké 

Průmyslové a obchodní komory, 

která namísto krátkých železnic 

podpořila dráhu, kterou by do Liber-

ce pokud možno jeden dopravce 

přivážel podkrušnohorské uhlí.

Sama Ústecko-teplická dráha 

věděla, že se toto uhlí vozí přes 

Žitavu. Tamní obchodníci měli výhod-

né smlouvy a navzdory clu v Liberci 

nabízeli výhodnou cenu, další pře-

pravní trasa už nebyla tak výnosná. 

Investice do dlouhé dráhy ale měla 

„utopit“ vysoké zisky dráhy, z nichž 

by státu musela odvést značné daně.

Roku 1896 byla dráha z Řetenic 

do Liberce koncesována jako místní, 

což nabízelo jisté úlevy pro stav-

bu i provoz. Přesto se jich využilo 

sporadicky; naopak šlo o tehdy nej-

dražší železniční stavbu v Čechách. 

Zatímco tunely a mosty byly vynu-

ceny přírodními poměry, na stani-

cích a jejich velkolepých budovách 

investor nešetřil. TRASU PŘES MIMOŇ 
NAŘÍDILA VLÁDA
Stavba tratě trvala necelé tři roky. 

V době zahájení prací ještě neby-

la vyřešena trasa mezi Českou 

Lípou a Libercem. „Překážela“ zde 

státem vlastněná lokálka Česká 

Lípa – Mimoň, kterou v souladu 

s koncesí musela Ústecko-teplická 

dráha odkoupit a využít pro trans 

verzální dráhu. Vedení přes Mimoň 

značilo zajížďku, ještě v roce 1899 

se počítalo s kratší trasou ze Zákup 

přímo do Brniště. O konečném 

začlenění Mimoně do transverzálky 

nakonec rozhodla až vídeňská vláda.

K technicky pozoruhodným 

stavbám patřil labský most mezi 

Lovosicemi a Žalhosticemi, ve své 

době nejdelší ocelový v Čechách. 

Obdiv sklidil „horský“ úsek z Křižan 

do Karlova, vyšperkovaný pěti tunely 

a čtyřmi kamennými viadukty. Z nich 

ten u zastávky Novina je dnes ikonou 

tratě a zřejmě vůbec nejfotografo-

vanějším mostem českých železnic.

TEXT Zdeněk Šindlauer
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Historie

Obdiv sklidil „horský“ úsek 

z Křižan do Karlova, vyšperkovaný 

pěti tunely a čtyřmi kamennými 

viadukty.

PŮLSTOLETÍ OD 
PLÁNŮ KE STAVBĚ
Od prvních plánů do samotné 

výstavby transverzálky uběhlo 

celé půlstoletí. V roce 1900 se 

už k přepravě uhlí z podkrušno-

horských šachet do Podještědí 

a k Nise dávno využívaly jiné 

dráhy. Velkoryse budovaná 

trať, ze které byly za jasných 

rán vidět Klínovec i Sněžka, tak 

nikdy nedosáhla očekávaného 

významu.

K
R

E
S

B
A

 a
u

to
r

Labský most mezi Lovosicemi a Žalhosticemi
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Provoz a infrastruktura

Co se děje v regionech

HASIČI ZLEPŠUJÍ ZÁZEMÍ 
VE SVÝCH JEDNOTKÁCH

Hasičská záchranná služba SŽDC zlepší 

v letošním roce zázemí svých zaměstnanců 

ve čtyřech jednotkách požární ochrany, 

v několika regionech dojde k výstavbě zcela 

nových hasičských stanic. Již 15. ledna 

došlo k předání staveniště u JPO České 

Budějovice, kde se nejprve zbourá původní 

budova a začne výstavba nových objektů 

odpovídajících všem standardům a potře-

bám drážních hasičů (viz vizualizace).

Na jaro se pak plánuje zahájení rekon-

strukce hasičské stanice v Ostravě, která 

bude spojená s výstavbou nových gará-

ží. V letošním roce také začne příprava 

výstavby zcela nových budov v Nymburce 

a Chebu, současně se pracuje na projek-

tové dokumentaci na výstavbu moderních 

požárních stanic v Přerově a Ústí nad 

Labem.

Jedním z velkých cílů je vybudování 

řídicího operačního centra v rámci celé 

SŽDC. Tento záměr je v souladu se stra-

tegií státní organizace a se schválenou 

interní koncepcí HZS, která se bude aktivně 

podílet na přípravě tohoto centrálního 

pracoviště.

BUDOVY NA VYSOČINĚ 
ČEKAJÍ REKONSTRUKCE 
ZA 150 MILIONŮ

SŽDC zahájí v průběhu letošního roku 

v Kraji Vysočina rekonstrukce výpravních 

budov za téměř 130 milionů korun. Ve 

Skleném nad Oslavou se provede výmě-

na oken, zateplení budovy, dále se zde 

uskuteční rekonstrukce vnitřních rozvodů 

a přestavba čekárny. Celkové investiční 

náklady dosáhnou 13,5 milionu. 

Kompletní rekonstrukce výpravní budovy 

s celkovými náklady 30 milionů korun se pak 

předpokládá v Třebíči. Na rekonstruovanou 

čekárnu s novými pokladnami a WC se mohou 

těšit cestující v Křižanově. Součástí prací 

budou také úpravy sítí, kanalizace a vytápění, 

to vše za 43 milionů korun. Přibližně stejnou 

částku bude stát rekonstrukce a optimaliza-

ce budovy ve stanici Velké Meziříčí. Vybuduje 

se nová čekárna pro cestující, která bude 

navržena pro bezbariérový přístup, prove-

de se zateplení fasády včetně nových oken, 

navíc se zrekonstruují sítě, elektroinstalace, 

kanalizace a také střecha.

Už v loňském roce začaly opravy v Přiby-

slavi. Nepotřebná část budovy byla zbourána, 

v budoucnu ji nahradí přístřešek pro cestují-

cí. Zachované prostory procházejí přestav-

bou, objekt získá nová okna, dveře a střechu. 

Dokončení stavby za 20,7 milionu korun je 

naplánováno na letošní srpen.

PRÁCE V PLZNI JSOU 
KRÁTCE PŘED DOKONČENÍM

Otevřením zrekonstruované Mikulášské ulice 

v Plzni na konci srpna loňského roku se do 

své závěrečné části přesunula přestavba 

tamního osobního nádraží. Její součástí byla 

výstavba nového podchodu pro cestující ve 

východní části stanice, který přímo navazuje 

na již vybudovaný podchod v rámci předchozí 

stavby. Zároveň ústí do nově vybudované-

ho přestupního terminálu v Šumavské ulici, 

který byl vybudován v rámci investiční akce 

města. Současně probíhala rekonstrukce 

a prodloužení servisního tunelu.

V podchodech byly zřízeny nové výtahy, ty 

stávající a eskalátory byly upraveny s ohle-

dem na zvýšení hrany nástupišť. Souběžně 

s výstavbou podchodů probíhaly práce na 

rekonstrukci konstrukčních vrstev želez-

ničního spodku, následně byl položen i nový 

železniční svršek. Historické nástupištní 

přístřešky byly v maximálním rozsahu repa-

sovány a upraveny pro umístění nových tech-

nologií informačního systému pro cestující. 

Obdobně byly repasovány historické prvky 

zábradlí, které byly zároveň upraveny tak, 

aby vyhovovaly současným normám.

V průběhu celé etapy, v závislosti na 

stavebních postupech, probíhaly práce 

spojené s rekonstrukcí a výstavbou nových 

technologických zařízení a sítí, jako napří-

klad sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, 

nízkého napětí a trakce, dále došlo k pře-

ložkám vodovodních sítí a kanalizací. Hlavní 

stavební práce byly dokončeny k 6. prosinci 

loňského roku, kdy byla rekonstruovaná jižní 

část osobního nádraží uvedena do zkušební-

ho provozu. O den později otevřela plzeňská 

radnice autobusový terminál v Šumavské uli-

ci navazující na osobní část hlavního nádraží, 

čímž vznikl nový komplexní přestupní uzel 

západočeské metropole.

V současné době probíhá rekonstrukce 

balkonu výpravní budovy a jeho zastřešení, 

upravuje se orientační a informační systém 

pro cestující a provádí se drobné dokončovací 

práce. Hotovo by mělo být v polovině letošní-

ho roku.

TEXT Marek Binko

První koleje přivedla do Kralup Severní státní 

dráha (NStB, záhy Společnost státní dráhy 

StEG), nicméně až Buštěhradská dráha (BEB) 

z Kladna z nich v roce 1855 učinila železniční 

uzel, který nabyl na významu ještě po zaústění 

Turnovsko-kralupsko-pražské dráhy (TKPE) 

v roce 1865. To byl i motiv pro výstavbu dnes 

již neexistující společné výpravní budovy, když 

do té doby byla StEG v nájmu v budově BEB, 

dodnes stojící za pátým nástupištěm.

Rozvoj Kralup byl nastartován, z pohledu 

železnice můžeme ještě zaznamenat zahájení 

provozu na místní dráze do Velvar v režii StEG 

v roce 1882 a z ní odbočující lokálku do Zvole-

něvsi o dva roky později. Těžkou ránu dostaly 

město i nádraží 22. března 1945, kdy se staly 

cílem amerických bombardérů rafinerie vedle 

nádraží. V roce 1954 bylo rozhodnuto rozšířit 

zdejší chemickou výrobu výstavbou zcela 

nového závodu na zpracování syntetického 

kaučuku na pravém břehu Vltavy v Lobečku, 

ke které došlo mezi lety 1958 a 1963.

S výstavbou závodu souvisela i přeložka 

původní tratě TKPE a výstavba vlečky. Byl 

tak opuštěn původní most přes Vltavu se 

čtyřmi poloparabolickými ocelovými příhrado-

vými konstrukcemi z roku 1885. Pilíře mostu 

z řečiště odstraněny nebyly a dodnes svědčí 

o přípravě k položení druhé koleje. Trať ústila 

do pražského namísto středního zhlaví, nový 

most přes Vltavu tak byl postaven o půl kilo-

metru proti proudu řeky a současně s ním byla 

v roce 1964 dokončena i dvoukolejná výhybna 

Chvatěruby, na jejímž kralupském zhlaví odbo-

čuje vlečka do Kaučuku.

Chvatěrubský most je zajímavý svou 

polohou šikmo k toku řeky v úhlu přibližně 

45 stupňů, má celkem sedm mostních polí, 

z nichž přes Vltavu se klene jeden ocelový 

oblouk s trámem o rozpětí 81 metrů, na který 

navazují plnostěnné ocelové konstrukce s dolní 

mostovkou o rozpětí 42 metrů. Na kralup-

ské straně je jedna, na chvatěrubské pak tři 

železobetonové trámové komorové uzavřené 

konstrukce, na nichž je kolej v oblouku o polo-

měru 350, respektive 352 metrů. Celková dél-

ka mostu činí 280 metrů, výška je 15 metrů.

Rozsáhlá modernizace kralupského želez-

ničního uzlu byla zahájena v roce 1974 a trvala 

celkem dvacet let, během kterých byla mimo 

jiné přeložena trať původní lokálky do Velvar 

do té doby vedená ulicemi města, vyrostla 

nová výpravní budova i ostrovní nástupiště. 

Návazně na elektrizaci tratě z Prahy do Děčí-

na byl v roce 1985 zahájen i elektrický provoz 

na vlečku Kaučuku.

Šikmý Chvatěrubský most
Kralupy nad Vltavou by bez vlaků byly dosud jen 
zapadlou neznámou vískou. Železnice tudy vede již od 
roku 1850, významným uzlem se ale staly v následujícím 
desetiletí po vybudování dalších dvou tratí.
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Cestopis

OKÉNKO DRÁŽNÍHO ÚŘADU

Počet strojvedoucích 
Na české železnici v současné době 

obsluhuje vlaky 9 561 strojvedoucích, 

z toho 51 žen. Celkový počet stoupl oproti 

roku 2018 o 4 procenta, průměrný věk je 

48,6 let. Zhruba 11 procent lidí vlastní-

cích licenci strojvedoucího je již v důcho-

dovém věku. Optimální stav to však pořád 

není. „Schází zhruba 300 strojvedoucích 

u všech dopravců, ať už jde o osobní, nebo 

nákladní dopravu. Již dlouho upozorňu-

jeme na to, že dopravci by měli zinten-

zivnit spolupráci se školami a snažit se 

zatraktivnit povolání,“ upozorňuje ředitel 

Drážního úřadu Jiří Kolář.

Přestupky
V loňském roce jsme řešili 371 přestupků 

fyzických osob, což je o 54 případů méně 

než v roce 2017. Celkem 284 pokut nabylo 

právní moci, v 97 případech došlo k jejich 

zaplacení. Pokuty, které přestupci neuhra-

dí, jsou vymáhány prostřednictvím exekuč-

ního řízení. Přibližně desetinu přestupků 

z celkového počtu spáchali děti a mladiství 

do 18 let, z čehož 16 případů bylo spácháno 

pouze nezletilými. Přestupky nezletilých 

osob jsme museli odložit, neboť ze zákona 

nenesou trestní odpovědnost.

Antiku si v Aténách 
musíte najít
Hlavní město Helénské republiky, jak se název Řecka 
doslovně překládá, není tradiční turistickou destinací. 
Atény si totiž ze své přibližně devět tisíc let trvající historie 
dokázaly zachovat jen velmi málo. Proč je tedy navštívit?

Na Řecko tvrdě dopadla světová finanční 

krize, která začala krachem amerických bank 

v roce 2008. Při jízdě do centra města ze 

40 minut vzdáleného letiště jsme ale žasli 

nad kvalitou tamní dálnice. V dobrém stavu 

se zdály být i tramvaje vyrobené německou 

společností Siemens před olympijskými hrami 

v roce 2004.

Pozitivní náhled na řeckou infrastrukturu 

změnila zácpa v centru města. V taxíku, ve 

kterém hrála nahlas populární hudba 80. let, 

jsme si v koloně počkali asi dalších 30 minut. 

Ovšem pohled na první pozůstatky antic-

ké historie a rostoucí pomeranče v ulicích 

dával tušit, že příštích pár dní bude nezvyk-

lým zážitkem. Radost nám také dělal fakt, 

že v době, kdy jsme město pod patronátem 

bohyně Pallas Athény navštívili, byl rozdíl mezi 

teplotami v Česku a Řecku téměř 24 stupňů.

ŘECKÝ OSTROV UPROSTŘED MĚSTA
Bouřlivé 20. století zanechalo na tváři města 

viditelné šrámy. Migrace, hladomor, světová 

válka a totalitární režim mají za příčinu ne 

příliš pozitivní urbanistický rozvoj Atén. Ve 

starověku ale byli Řekové především občané, 

takže už tehdy bylo bydlení velmi skromné. 

Naše první kroky mířily do části města zvané 

Plaka, kterou bychom mohli nazvat aténskou 

Malou Stranou. Hned v úvodu procházky nás 

oslovili pouliční prodejci nabízející náramky 

přátelství. Vyprávěli hezký příběh o přátelství, 

poutu, lásce a nabídli svůj ručně vyráběný 

náramek zdarma. Několikrát jsme odmítli, ale 

byli tak neoblomní, že jsme nakonec nára-

mek v barvě jamajské vlajky přijali. Nechápu, 

jak jsme na tak laciný trik, který jsme zažili 

v mnoha městech, mohli skočit. Po převzetí 

„dárku“ na nás totiž začali silně tlačit, aby-

chom jim dali nějaké peníze. Stálo nás to sedm 

eur. Hezký začátek výletu.

Ale zpátky k Place. Ta je velmi podobná 

tomu, jak vypadaly původní Atény. Úzké uličky, 

schody, malé taverny, a to vše kolem bývalých 

antických chrámů s nezaměnitelným geni-

em loci. Je zde například známá Hadriánova 

knihovna, symbol moudrosti tehdejší evropské 

civilizace, které antická kultura vládla. Soubor 

několika staveb v této oblasti tvoří římskou 

agoru. Turistů je tady výrazně více než v jiných 

čtvrtích. Pokud jste někdy v minulosti navští-

vili některý z řeckých ostrovů, při příchodu do 

Plaky si na ně jistě vzpomenete.

SVATYNĚ OLYMPIJSKÉ TRADICE
V Aténách se v roce 1896 konaly první novodo-

bé olympijské hry, jejichž hlavním dějištěm 

se stal Panathénský stadion. Ten původně 

sloužil pro konání Panathenájí, což byly velké 

svátky na počest Pallas Athény. Stadion je 

od 4. století př. n. l. kompletně z mramoru 

a možná i díky tomu mohl sloužit olympiádě 

v roce 2004, kdy hostil soutěž v lukostřelbě. 

Vstupenky za pět eur nám v okýnku prodal 

usměvavý pán, který nám ukázal cestu na 

záchody, protože uvnitř žádné nejsou. Asi 

jsme vypadali, že už opravdu potřebujeme, 

a tak jsme je využili. Kromě jednoho úplně 

všechny protékaly! Zdá se, že jsme našli jedno 

z míst, kudy řecký státní rozpočet „teče“.

Olympijský stánek byl při západu slunce 

opravdu dechberoucí stavbou. Ze stadionu lze 

vidět nejvyšší bod Atén – horu Lycabettus. 

Když projdete tunelem v zadní části této výji-

mečné stavby, dostanete se do malého muzea, 

ve kterém jsou vystaveny všechny pochodně 

z olympiád konaných v několika posledních 

desetiletích. Trochu jsme přetáhli otevírací 

dobu, takže jsem vyhodnotil, že by bylo dobré 

se omluvit pánovi z okýnka. Tomu už mezitím 

úsměv zmizel a na mou omluvu odpověděl: 

„Jdete až příliš pozdě.“ Příště si budu lépe 

hlídat hodinky…

STAVENIŠTĚ, NEBO PAMÁTKA?
Bezesporu nejzajímavější pamětihodností 

v řeckém hlavním městě je Akropole s při-

lehlým nalezištěm, zapsaná na seznam 

světového dědictví UNESCO. Z ní nejvíce 

vyniká monumentální palác Parthenón, jeho 

historické prostory obsadil v současné době 

paradoxně stavební jeřáb. Práce na tom, aby 

se stavby nezhroutily, totiž stále pokračují, 

ale tempo prací není nijak závratné. Navíc 

bylo zřejmé, že bez peněz z dotací EU by snad 

ani neprobíhaly. Vzácný kus historie, krásné 

počasí a nádherný výhled na celé město v nás 

vyvolávaly pocity štěstí. A to až tak, že jsme si 

na to museli dát pivo. Když jsme si ho u stán-

ku před vstupem objednali, prodavač si velmi 

přesně tipl náš český původ.

Atény určitě stojí za návštěvu. Není to měs-

to s historickým centrem, na které jsme zvyklí 

u nás, ale vězte, že i tak v něm můžete zažít 

mnoho příjemných zážitků. Milovníci dobrého 

jídla v Řecku zajásají. Chutě jsou tu oprav-

du rozmanité a jídla, která máme možnost 

vyzkoušet i u nás, chutnají zcela jinak. Klasic-

kých taveren je po městě spousta, jen bych 

doporučil prostudovat recenze, ať si nezkazíte 

chuť. Až vás Atény omrzí, vyjeďte za město, 

čekají tam na vás scenérie jako z ostrovů. Jen 

za dvě hodiny autobusem budete na mysu 

Sounion, kde se nachází Poseidonův chrám, 

nebo v Delfách ve věštírně slavné Sibyly.

TEXT Jan Nevola
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Akropole (nahoře) a římská agora.

Dějiště starověkých her hostilo během olympiády v roce 2004 
soutěž v lukostřelbě. V pozadí hora Lycabettus.

F
O

T
O

 a
u

to
r

HOTELY  
Blue Bay, Kiparisite, Riva, 

Condor a Sunrise

DOPRAVA  

Letecky z Prahy a Brna

DÉLKA POBYTU A UBYTOVÁNÍ 

Pobyty na 7, 10 a 11 nocí

2 až 4lůžkové pokoje

CENY  

• Dospělí — cena od 8 000 Kč, 

• Dítě 2–12 let — cena 4 100 Kč

(ceny jsou dotované pro zaměstnance 

skupiny ČD a SŽDC)

• Cena zahrnuje: ubytování, stravu 

(polopenze, plná penze, all inclusive), 

pobytovou taxu, služby delegáta a kom-

plexní cestovní pojištění.

VÍCE INFORMACÍ  

• www.cdtravel.cz 

• tel.: 972 243 053 (K. Štěchová)

Nabídka na léto

BULHARSKO
Slunečné pobřeží 

ČD TRAVEL
Rekreace s příspěvkem 
z C-FKSP

titulní strana vnitřní dvoustrana

vnitřní dvoustrana zadní strana
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Předloha dokumentu A4 pro textové 
prezentace se využívá pro jednodušší, 
převážně textová sdělení o rozsahu 
1 strany A4, např. pro malé letáky, 
plakáty a vývěsky. Příkladem tako-
vého dokumentu je informační leták 
o pracovní pozici, který může být 
v rámci náborových aktivit vyvěšen 
na nástěnkách ve školách stejně jako 
umístěn ve stojanech na vhodných 
akcích Správy železnic.

Úprava textové prezentace vychází 
z úpravy textové inzerce (10.6), text 
je členěn do dvou sloupců. Používá se 
prostá, přehledná úprava textu podle 
předlohy, uplatnit lze fotografii nebo 
jednoduchou linkovou ilustraci ve stylu 
Správy železnic (viz příklady ilustrací 
zde a v kapitole 11.11). Výchozí síla linky 
ilustrace na textové prezentaci je 1 bod, 
barva linky je oranžová.

Písmo, barvy, rozměry, umístění 
prvků a jejich formátování jsou 
stanoveny prostřednictvím šablony.

 Jestliže dokument obsahuje tabulky 
a mnoho technických údajů nebo se 
nevejde na jednu stranu, použijte 
předlohu pro technický list (11.18).

  šablona pro Adobe InDesign, 
Microsoft Office Word a ilustrace

Provedení
 — formát A4, jednostranný barevný 
tisk na matný natíraný bílý papír 
nebo nenatíraný bílý papír

 — doporučená plošná hmotnost  
100–160 g/m2 podle účelu, použití 
a předpokládané životnosti výtisku

 — šablona pro Word místo písma Styrene 
(viz ukázky) používá písmo Verdana (2.3)

11.17 Dokument A4 – 
textová prezentace

textová prezentace textová prezentace s fotografií textová prezentace s ilustrací

Generální ředitelství Správy železnic, 
státní organizace, hledá uchazeče/uchazečky 
o zaměstnání

Systémový specialista – podpora 
a rozvoj personálního portálu 
(STKR) 

Druh PPV
Pracovní poměr na dobu určitou jednoho roku 

s možným prodloužením

Pracoviště
Praha

Možný nástup od
dle dohody

Kontakt
Strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte 

v elektronické podobě na adresu o10sek@spravazeleznic.cz, 

do předmětu e-mailu uveďte: „Podpora a rozvoj 

personálního portálu (STKR)“

Požadované vzdělání
—  VŠ (v době nástupu či nejpozději do 3 let od data nástupu)

Požadovaná praxe
—  praxe není vyžadována

Kvalifikační předpoklady
—  velmi dobrá uživatelská znalost programů Windows, 

Microsoft Office, Internet Explorer a Google Chrome

— výhodou znalost: platformy Liferay a IS SAP

Požadovaný profil
—  analytické myšlení a dobré komunikační schopnosti. 

—  ochota učit se novým věcem.

—  zodpovědnost, kreativita a svědomitost.

—  časová flexibilita zejména v době nasazování nových 

komponent a při měsíčních uzávěrkách 

(konec – začátek měsíce)

— ochota cestovat po ČR

Pracovní náplň
—  poskytování uživatelské podpory personálního portálu 

(STKR) (z internetu přístupné na  

https://extranet.spravazeleznic.cz)

—  zadávání požadavků na úpravu a rozvoj personálního 

portálu (STKR)

—  komunikace s uživateli a dodavateli personálního portálu 

(STKR) v rámci rozvoje a testování nových funkcionalit

—  administrace personálního portálu (STKR)

—  administrace uživatelů SAP se zaměstnaneckou licencí

—  údržba číselníku budov zaměstnanců Správy železnic

—  údržba externích osob v IS SAP

—  údržba kontaktních údajů zaměstnanců Správy železnic

—  administrace karty MultiSport

—  podpora informačních technologií odboru personálního

—  implementace a dohled nad implementací daného řešení

Nabízíme
—  smluvní mzdu 

—  benefity dle PKS Správy železnic (6 týdnů dovolené, jízdní 

výhody ČD, příspěvek na dovolenou, stravenky apod.) 

—  pružnou pracovní dobu s fondem pracovní doby 

37,5 hodin/týden

CO JE SPRÁVA ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE?

—  Již 16 let plníme funkci provozovatele a vlastníka 

železniční dopravní cesty v České republice. 

—  Zajišťujeme provozování, provozuschopnost, údržbu, 

opravy, rozvoj a modernizaci drážní infrastruktury. 

—  Dlouhodobě se profilujeme jako moderní, stabilní 

a perspektivní společnost.

—  Se svými více než 17 tisíci zaměstnanci patříme mezi 

největší zaměstnavatele v České republice.

Správa železnic
státní organizace

spravazeleznic.cz

Druh PPV
Pracovní poměr na dobu určitou jednoho roku 

s možným prodloužením

Pracoviště
Praha

Možný nástup od
dle dohody

Kontakt
Strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte 

v elektronické podobě na adresu o10sek@spravazeleznic.cz, 

do předmětu e-mailu uveďte: „Podpora a rozvoj 

personálního portálu (STKR)“

Požadované vzdělání
—  VŠ (v době nástupu či nejpozději do 3 let od data nástupu)

Požadovaná praxe
—  praxe není vyžadována

Kvalifikační předpoklady
—  velmi dobrá uživatelská znalost programů Windows, 

Microsoft Office, Internet Explorer a Google Chrome

— výhodou znalost: platformy Liferay a IS SAP

Požadovaný profil
—  analytické myšlení a dobré komunikační schopnosti. 

—  ochota učit se novým věcem.

—  zodpovědnost, kreativita a svědomitost.

—  časová flexibilita zejména v době nasazování nových 

komponent a při měsíčních uzávěrkách 

(konec – začátek měsíce)

— ochota cestovat po ČR

Pracovní náplň
—  poskytování uživatelské podpory personálního portálu 

(STKR) (z internetu přístupné na https://extranet.

spravazeleznic.cz)

—  zadávání požadavků na úpravu a rozvoj personálního 

portálu (STKR)

—  komunikace s uživateli a dodavateli personálního portálu 

(STKR) v rámci rozvoje a testování nových funkcionalit

—  administrace personálního portálu (STKR)

—  administrace uživatelů SAP se zaměstnaneckou licencí

—  údržba číselníku budov zaměstnanců Správy železnic

—  údržba externích osob v IS SAP

—  údržba kontaktních údajů zaměstnanců Správy železnic

—  administrace karty MultiSport

—  podpora informačních technologií odboru personálního

—  implementace a dohled nad implementací daného řešení

Nabízíme
—  smluvní mzdu 

—  benefity dle PKS Správy železnic (6 týdnů dovolené, jízdní 

výhody ČD, příspěvek na dovolenou, stravenky apod.) 

—  pružnou pracovní dobu s fondem pracovní doby 

37,5 hodin/týden

Generální ředitelství Správy železnic, 
státní organizace, hledá uchazeče/uchazečky 
o zaměstnání

Systémový specialista – podpora 
a rozvoj personálního portálu 
(STKR) 

Správa železnic
státní organizace

spravazeleznic.cz

Druh PPV
Pracovní poměr na dobu určitou jednoho roku 

s možným prodloužením

Pracoviště
Praha

Možný nástup od
dle dohody

Kontakt
Strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte 

v elektronické podobě na adresu o10sek@spravazeleznic.cz, 

do předmětu e-mailu uveďte: „Podpora a rozvoj 

personálního portálu (STKR)“

Požadované vzdělání
—  VŠ (v době nástupu či nejpozději do 3 let od data nástupu)

Požadovaná praxe
—  praxe není vyžadována

Kvalifikační předpoklady
—  velmi dobrá uživatelská znalost programů Windows, 

Microsoft Office, Internet Explorer a Google Chrome

— výhodou znalost: platformy Liferay a IS SAP

Požadovaný profil
—  analytické myšlení a dobré komunikační schopnosti. 

—  ochota učit se novým věcem.

—  zodpovědnost, kreativita a svědomitost.

—  časová flexibilita zejména v době nasazování nových 

komponent a při měsíčních uzávěrkách 

(konec – začátek měsíce)

— ochota cestovat po ČR

Pracovní náplň
—  poskytování uživatelské podpory personálního portálu 

(STKR) (z internetu přístupné na https://extranet.

spravazeleznic.cz)

—  zadávání požadavků na úpravu a rozvoj personálního 

portálu (STKR)

—  komunikace s uživateli a dodavateli personálního portálu 

(STKR) v rámci rozvoje a testování nových funkcionalit

—  administrace personálního portálu (STKR)

—  administrace uživatelů SAP se zaměstnaneckou licencí

—  údržba číselníku budov zaměstnanců Správy železnic

—  údržba externích osob v IS SAP

—  údržba kontaktních údajů zaměstnanců Správy železnic

—  administrace karty MultiSport

—  podpora informačních technologií odboru personálního

—  implementace a dohled nad implementací daného řešení

Nabízíme
—  smluvní mzdu 

—  benefity dle PKS Správy železnic (6 týdnů dovolené, jízdní 

výhody ČD, příspěvek na dovolenou, stravenky apod.) 

—  pružnou pracovní dobu s fondem pracovní doby 

37,5 hodin/týden

Generální ředitelství Správy železnic, 
státní organizace, hledá uchazeče/uchazečky 
o zaměstnání

Systémový specialista – podpora 
a rozvoj personálního portálu 
(STKR) 

Správa železnic
státní organizace

spravazeleznic.cz
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Technický list se využívá pro kratší 
sdělení v rozsahu od jedné do několika 
stran A4, na nichž je třeba prezentovat 
tabulky nebo jiný strukturovaný obsah, 
který lze do tabulky vhodně uspořádat. 
Příkladem takového dokumentu 
je informační leták o pracovní 
pozici s obsahem uspořádaným do 
tabulky, stručná informace o stavbě 
nebo o novém technickém zařízení 
(např. speciálním kolejovém vozidle).

Úprava technického listu vychází 
z úpravy karty staveb (11.15). Používá 
se přehledná úprava textu a tabulek 
podle předlohy.

V záhlaví stránky se uvádí informace 
o druhu dokumentu nebo jiný vhodný 
údaj (A). Pokud je v záhlaví první strany 
dokumentu text obsahující název 
organizace „Správa železnic, státní 
organizace“, v zápatí první stránky 
se tento text již neuvádí (B). Zápatí 
druhé a dalších stránek doku mentu 
obsahuje pouze symbol bez dalších 
údajů a kontaktů.

Písmo, barvy, rozměry, umístění 
prvků a jejich formátování jsou 
stanoveny prostřednictvím šablony.

  šablona pro Adobe InDesign, 
Microsoft Office Word a ilustrace

Provedení
 — formát A4, barevný tisk na matný natíra-
ný bílý papír nebo nenatíraný bílý papír

 — doporučená plošná hmotnost  
100–160 g/m2 podle účelu, použití 
a předpokládané životnosti výtisku

 — šablona pro Word místo písma Styrene 
(viz ukázky) používá doplňkové písmo 
Verdana (2.3)

11.18 Dokument A4 – 
technický list

druhá a následující strany (B) příklad první strany s názvem organizace 
v záhlaví

(A) technický list – první strana

Druh PPV Pracovní poměr na dobu určitou jednoho roku s možným prodloužením

Pracoviště Praha

Možný nástup od dle dohody

Kontakt Strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte v elektronické podobě na adresu 

o10sek@spravazeleznic.cz, do předmětu e-mailu uveďte: „Podpora a rozvoj personálního 

portálu (STKR)“

Požadované vzdělání VŠ (v době nástupu či nejpozději do 3 let od data nástupu)

Požadovaná praxe praxe není vyžadována

Kvalifikační předpoklady —  velmi dobrá uživatelská znalost Windows, Microsoft Office a Google Chrome

—  výhodou znalost: platformy Liferay a IS SAP

Požadovaný profil —  Analytické myšlení a dobré komunikační schopnosti. 

—  Ochota učit se novým věcem.

—  Zodpovědnost, kreativita a svědomitost.

—  Časová flexibilita zejména v době nasazování nových komponent a při měsíčních uzávěrkách 

(konec – začátek měsíce).

—  Ochota cestovat po ČR.

Pracovní náplň —  poskytování uživatelské podpory personálního portálu (STKR) 

(z internetu přístupné na https://extranet.spravazeleznic.cz)

—  zadávání požadavků na úpravu a rozvoj personálního portálu (STKR)

—  komunikace s uživateli a dodavateli personálního portálu (STKR) v rámci rozvoje 

a testování nových funkcionalit

—  administrace personálního portálu (STKR)

—  administrace uživatelů SAP se zaměstnaneckou licencí

—  údržba číselníku budov zaměstnanců Správy železnic

—  údržba externích osob v IS SAP

—  údržba kontaktních údajů zaměstnanců Správy železnic

—  administrace karty MultiSport

—  podpora informačních technologií odboru personálního

—  implementace a dohled nad implementací daného řešení

Nabízíme —  smluvní mzdu a benefity dle PKS Správy železnic (6 týdnů dovolené, jízdní výhody ČD, 

příspěvek na dovolenou, stravenky apod.) 

—  pružnou pracovní dobu s fondem pracovní doby 37,5 hodin/týden

Systémový specialista – podpora 
a rozvoj personálního portálu (STKR) 

Co je Správa železnic,  státní organizace?
—  Již 16 let plníme funkci provozovatele a vlastníka železniční dopravní cesty v České republice. 

—  Zajišťujeme provozování, provozuschopnost, údržbu, opravy, rozvoj a modernizaci drážní infrastruktury. 

—  Dlouhodobě se profilujeme jako moderní, stabilní a perspektivní společnost.

—  Se svými více než 17 tisíci zaměstnanci patříme mezi největší zaměstnavatele v České republice.

Generální ředitelství Správy železnic, státní  organizace, 
hledá uchazeče/uchazečky o zaměstnání

spravazeleznic.czTechnický list 1

 Rekonstrukce Negrelliho viaduktu
Datum realizace: 04/2017–04/2020

STAVEBNÍ ÚPRAVY V PRŮBĚHU ČASU

Viadukt není v celé míře ve své původní podobě. Za dobu své 

existence prošel částečnými úpravami, které ovlivnily jeho 

vzhled. Stavební zásahy byly provedeny zejména kvůli zlepšení 

plynulosti silniční dopravy. Kvůli tomu byly na počátku 50. let 

minulého století odstraněny tři oblouky nad Křižíkovou ulicí, 

jež je součástí Karlína. Vzniklá proluka byla nahrazena novou 

konstrukcí tvořenou trámovými překlady z předpjatého 

betonu. Ze stejného důvodu bylo přistoupeno v roce 1981 

k totožné úpravě také nad Bubenským nábřežím, které se 

nachází na druhém břehu Vltavy. 

Drobnější, ale o to více viditelnější změnou je náhrada původně 

kamenného zábradlí, které bylo v 50. letech 20. století 

vyměněno za užší, ocelové. Výraznější úprava se datuje 

do podstatně dřívějšího období, a to konkrétně do počátku 

70. let 19. století, kdy byl přistavěn 351 metrů dlouhý karlínský 

spojovací viadukt. Ten umožnil přímé spojení mezi pražskými 

nádražími Bubny a Libeň. Vlakům tímto užitečným doplňkem 

odpadla nutnost zajíždět na Masarykovo nádraží. Stavbou 

spojovacího viaduktu, který se skládá z 26 oblouků, vznikl 

mezi tratěmi trojúhelníkový prostor, který dnes zaplňuje 

autobusové nádraží Florenc. 

Se zmíněnými záplavami v roce 2002 se pojí ještě jedna věc. 

Viadukt se od té doby stal součástí protipovodňové ochrany 

částí Karlín a Holešovice. Do mostních pilířů na obou březích 

Vlta vy totiž byly zabudovány konstrukce, do nichž se v případě 

dalších větších povodní osadí mobilní protipovodňové bariéry. 

Údaje o stavbě:

název stavby: Rekonstrukce Negrelliho viaduktu

druh stavby: rekonstrukce

objednavatel: Správa železnic, státní organizace

zpracovatel projektové dokumentace: SUDOP Praha, a. s.

zhotovitel stavby: Společnost „Negrelliho viadukt“ (Hochtief CZ, a. s., divize Dopravní stavby – vedoucí 

sdružení; Strabag Rail, a. s., Avers, spol. s r. o.)

místo stavby: Negrelliho viadukt, Praha, kraj hlavní město Praha

předpokládané náklady stavby: 1 443 478 260 Kč 

detaily stavby: Slepý text icitiam qui conessunt asi ra diti te porror assin pro comnienetus endam 

voluptae nus intiori oresequam eum verem conecullori dis aliquam, quaest ut fuga. 

Et ut omni nihil et escienim faccum estrume nonecto rendelit et laboreh enihil earum 

esti que nonsequam inctur aut quam aute alita porem hit offictur re, consedi tasped 

que laccumet veleni venist eos dolupic tatecab oreicipit eiusam nem quiatec tiscias 

quaectum in ea quati dellum aliquam

Tento leták byl aktualizován v měsíc / rok. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikaci ovlivňuje velké množství faktorů, 
které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.

Správa železnic
státní organizace

Dlážděná 1003/7 
110 00 Praha 1

T +420 222 335 711
E epodatelna@spravazeleznic.cz
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Stav přípravy / realizace: EIA ZP UR SP VZ ZS UP

– 01/2015 01/2015 01/2015 01/2015 01/2015 01/2020

Význam zkratek: EIA: Stanovisko EIA, ZP: schválení záměru projektu, UR: vydání územního rozhodnutí, SP: vydání stavebního povolení, 
VZ: vyhlášení výběrového řízení, ZS: zahájení výstavby, UP: uvedení do provozu

PŘÍNOS REKONSTRUKCE 

Probíhající kompletní rekonstrukce přinese řadu pozitiv. 

Zvláště dojde ke zlepšení technického stavu mostních 

konstrukcí. Cestující pocítí dopad prací ve zkrácení jízdní 

doby, kterou zajistí zvýšení rychlosti. Nový železniční svršek 

a spodek pak bude znamenat klidnější a plynulejší jízdu. 

Náhrada stávajícího zabezpečovacího a sdělovacího zařízení 

za moderní elektronické zvýší bezpečnost. Změna nastane 

i pro obyvatele okolní přilehlé husté městské zástavby. 

Instalace antivibračních rohoží či modernějších výhybek sníží 

hladinu hluku před jejich domy. Propustnost dvoukolejné 

elektrifikované tratě se zvýší, což umožní navýšení počtu 

vypravovaných vlaků až na 14 párů za hodinu. Obnovou projde 

taktéž trakční vedení a jiná energetická zařízení.

Údaje o stavbě:

rozsah stavby: délka úpravy: km 410,512–411,710

úpravy výhybek: počet: 3 s elektrickým ohřevem výměn

mostní objekty: opravy a přestavby: 15

návěstní lávka: 1

potrubní vedení: počet objektů: 4

inženýrské objekty: ochrana inž. sítí: 14

spravazeleznic.cz
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Na letácích se uplatňují velké výrazné 
plochy v základních barvách a uspořá-
daní obsahu v mřížce se šesti díly (11.4). 

Texty letáků DL nemají mít složitou 
hierar chii ani obsah. Podrobte je 
důkladné revizi a vypusťte nadbytečná 
slova i informace. Také grafic ká úprava 
letáků je atraktivní a přitom jednodu-
chá a nekomplikovaná. Stránky nesmí 
působit přeplněným dojmem. Při ře-
šení kompozice se nebojte pracovat 
s volným místem. 

Písmo, barvy, rozměry, umístění 
prvků a jejich formátování jsou 
stanoveny prostřednictvím šablony.

  šablona pro Adobe InDesign

Provedení
 — formát DL, oboustranný barevný tisk
 — tisk digitálním tiskem nebo ofsetem
 — kvalitní matný natíraný bílý papír
 — doporučená plošná hmotnost  
150–200 g/m2

 — rozsah stran se může měnit podle potřeby
 — pokud má leták 6 stran, skládá se na 
třetiny dovnitř, strany skládané dovnitř 
musí být o 1 mm užší, aby nebránily složení

11.19 Letáky

obálka letáku DL vnější strany letáku

zadní stranavnitřní strany letáku

01 — Most Oskar nedaleko Břeclavi 

umožnil zrychlit cestování 

do Rakouska. Navíc získal 

ocenění pro nejkrásnější 

ocelovou stavbu v Evropě.

01

Vedle údržby železničních 
tratí je pro Správu železnic 
klíčovou činností příprava plánů 
a realizace projektů na zvýšení 
rychlosti a kapacity železniční 
infrastruktury. Modernizuje 
stávající tratě, buduje nové 
a navyšuje na nich rychlost 
a zároveň i bezpečnost.

04 — Tunel Střelná je důstojnou 

vstupní branou pro cestující, 

kteří míří na naše území ze 

Slovenska.

04Do cíle 
s náskokem
Zvyšujeme rychlost 
a kapacitu železniční 
infrastruktury

Provoz na železnici se ovládá především 
z regionálních dispečerských center a dále dvou 
centrálních dispečerských pracovišť. Z CDP Praha 
se již řídí jízdy vlaků na sedmi traťových úsecích, 
nejnověji od letoška z Prahy-Smíchovy do Hostivice 
a z Rokycan do Plzně. Ještě letos dojde k zapojení 
tratě Praha-Smíchov – Rudná u Prahy – Beroun, 
na pražskou Balabenku se přesune rovněž dálkové 
řízení provozu mezi Plzní a Chebem. Nejnovějšími 
tratěmi zapojeným do dálkového ovládání z CDP 
Přerov jsou úseky Brno (mimo) – Lanžhot st. hr., 
Veselí nad Moravou – Vlárský průsmyk a Ostrava-
Svinov – Petrovice u Karviné st. hr. Momentálně 
se připravuje napojení tratě Dětmarovice (mimo) – 
Mosty u Jablunkova st. hr.

S řízením provozu pomáhá nejmodernější 
komunikační systém GSM-R, úkolem Správy 
železnic je pokrýt jím tratě transevropské 
dopravní sítě a následně všechny celostátní 

02

02 — Ostravské hlavní nádraží 

je živou železniční stanicí, 

do které se cestující rádi 

vracejí. Najdou v ní komfort 

hned v několika výškových 

úrovních.

Správa železnic
státní organizace

spravazeleznic.cz

03

03 — Železniční most a estakáda 

nedaleko stanice Chotoviny se 

staly dominantou celého údolí.

dráhy. Zvláštní pozornost je věnována rozvoji sítě 
GSM-R na přeshraničních a příhraničních úsecích 
pro zajištění interoperabilní rádiové komunikace 
s vozidly cizích železničních dopravců zajíždějících na 
naše území. Instalace systému GSM-R je předvojem 
vybavení českých tratí evropským zabezpečovacím 
systémem ETCS. Ten momentálně funguje na prvním 
úseku mezi Kolínem a Břeclaví. Jeho zavádění již 
probíhá i na několika dalších tratích.

Postavení Správy železnic jako státní organizace 
i významného zaměstnavatele ji zavazuje 
k firemní společenské odpovědnosti vůči vlastním 
zaměstnancům i veřejnosti. Své aktivity rozvíjí 
v sociální, ekonomické i ekologické oblasti. 

Správa železnic
státní organizace

spravazeleznic.cz

Do cíle 
s náskokem
Zvyšujeme rychlost 
a kapacitu železniční 
infrastruktury

pokud má 6 stran, 
skládá se dovnitř
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Profil organizace je příkladem repre-
zentativní publikace Správy železnic. 
Celá publikace uplatňuje jednotnou 
mřížku rozvržení se třemi sloupci. 
Texty mají dobře rozpoznatelnou 
a srozumitelnou hierarchii. Grafic ká 
úprava je vzdušná, kompozice využívá 
bílé místo. Stránky nejsou přeplněné 
ani komplikované, snadno se na nich 
orientuje a texty se dobře čtou. 

Písmo, barvy, rozměry, umístění 
prvků a jejich formátování jsou 
stanoveny prostřednictvím šablony. 
Odstavcové a znakové styly i jiné prvky 
této šablony můžete používat pro 
grafickou úpravu dalších tiskovin.

  šablona pro Adobe InDesign

Příprava a úpravy textů
Úprava reprezentativních publikací často 
vyžaduje spolupráci autora textu s grafikem. 
Aby byl celek vyvážený, obdobné texty mají 
mít vhodný rozsah, členění a podobnou délku, 
která dobrou grafickou úpravu umožní. 
Texty je někdy nutné zkrátit či prodloužit. 
Všechny texty musí být nejen jazykově 
správné, ale také zajímavé pro čtenáře. 

Pořízení, výběr a zpracování fotografií
Velké fotografie byly nafoceny profesionál-
ním fotografem. Menší fotografie byly pečlivě 
vybrány z archivu Správy železnic tak, aby 
splňovaly obsahové i technické požadavky 
na kvalitu snímku. Po dokončení návrhu byly 
všechny obrazy publikace upraveny, aby byly 
barevně vyrovnané, sjednocené i doostřené.

Provedení
 — formát A4, oboustranný barevný tisk 
ofsetem nebo vysoce kvalitním digitálním 
tiskem na matný natíraný bílý papír

 — doporučená plošná hmotnost – obálka 
300 g/m2, vnitřní listy 110–120 g/m2

 — doporučuje se tisk oranžové přímou barvou

11.20 Profil 
organizace

 Správa 
železnic

Správa železnic

Správa železnic

Profil společnosti

 Na cestě jako doma

Správa železnic získala do své správy 

v polovině roku 2016 přibližně 1500 ná-

dražních budov a dalších nemovitostí. 

Od té doby se podařilo dokončit opravy 

desítek menších i prvních větších objektů 

(Zdice, Příbram, Sokolov, Kuřim, Turnov, 

Litoměřice horní nádraží, Kostomla-

ty nad Labem, Loket). V České Lípě 

a v Karlových Varech jsou zcela nové 

výpravní budovy. 

Na některá nádraží se již podařilo umís-

tit státní firmy či instituce (například 

Českou poštu v Turnově nebo Policii ČR 

na děčínském hlavním nádraží a ve Žďá-

ru nad Sázavou). Výrazně se také pokro-

čilo s přípravou oprav velkých výpravních 

budov, například v Českých Budějovicích, 

Plzni, Praze-Smíchově a v Berouně. Z již 

zahájených akcí je třeba na prvním místě 

zmínit rekonstrukci fasády a střechy 

historické Fantovy budovy pražského 

hlavního nádraží.

Správa železnic postupuje při plánování 

oprav a rekonstrukcí výpravních budov 

stejným způsobem jako v případě zlep-

šování parametrů kolejové infrastruktu-

ry, kam patří z hlediska cestujících i ná-

stupiště v modernizovaných stanicích. 

Součástí jednotlivých projektů je tak za-

jišťování bezbariérového přístupu také 

do budov a další úpravy pro osoby se 

sníženou schopností pohybu a orientace. 

Cílem je, aby se i handicapovaní cestující 

dostali bez cizí pomoci z přednádražní-

ho prostoru až do vlaku a mohli přitom 

 využít i nabídku služeb v odbavovacích 

halách. Správa železnic v této oblasti 

úzce spolupracuje se zájmovými organi-

zacemi zdravotně postižených osob.

Nádraží jsou a mají být pro lidi. Právě na 
to Správa železnic myslí, když citlivě 
rekonstruuje staniční budovy po celé 
České republice a přizpůsobuje je 
současným trendům. Pro cestující buduje 
nové přestupní terminály, parkoviště 
a zkvalitňuje nabídku služeb.

Profil společnosti

Hradec Králové

Ostrava

Brno

Olomouc

Ústí n. Labem

Státní organizace působící dnes pod 

názvem Správa železnic vznikla 1. ledna 

2003. Jejím základním posláním je plnit 

funkci vlastníka a provozovatele dráhy 

celostátní a drah regionálních ve vlast-

nictví státu. Zajišťuje tedy zejména pro-

vozování drah, jejich provozu schopnost 

a modernizaci i rozvoj v rozsahu nezbyt-

ném pro zajištění dopravních potřeb 

státu a dopravní obslužnosti. Hospodaří 

také s majetkem, který tvoří železniční 

dopravní cestu.

K naplnění těchto cílů pomáhají jed-

notlivé organizační jednotky Správy 

železnic, které mají své konkrétní úkoly. 

Celá železniční síť je rozdělena pod 

správu sedmi oblastních ředitelství 

(OŘ), které téměř kopírují rozdělení 

ČR na jednotlivé kraje pouze s tím, že 

většina OŘ spravuje železniční síť ve 

více krajích. Oblastní ředitelství zajišťuje 

provozuschopnost  tratí (údržbu a opravy 

železniční dopravní cesty), správu 

movitého a nemovitého majetku, řízení 

železničního provozu a další činnosti 

související s předmětem podnikání 

Správy železnic v daném regionu.

Základním posláním Stavebních správ, 

které jsou v organizační struktuře Sprá-

vy železnic dvě (Západ se sídlem v Praze 

a Východ se sídlem v Olomouci), je plnit 

funkci investora staveb na železnici. 

Zajišťují tedy zejména přípravu a rea-

lizaci investičních celků se specializací 

pro stavby železniční infrastruktury, 

inženýrsko -investorské činnosti, týkající 

se železniční sítě z hlediska územního 

plánování staveb. Předmětem činnosti 

Správy železniční geodézie je zajišťovat 

geodetické a kartografické práce pro 

činnost související s provozováním želez-

niční dopravní cesty.

Úkolem organizačních jednotek 

CDP Praha a CDP Přerov je na urče-

ných tratích zabezpečovat přímý 

výkon činností spojených se zajištěním 

provozování dráhy, organizací a říze-

ním drážní dopravy. Centrum sdíle-

ných služeb pak zajišťuje například 

služby v personálně -mzdové agendě, 

psycho logické služby a činnosti odbor-

ně způsobilých osob v prevenci rizik 

zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci (BOZP) či agendu vedení 

účetnictví pro organizační jednotky 

Správy železnic.

Součástí organizační struktury Správy 

železnic jsou také dvě speciální orga-

nizační jednotky. Tou první je Centrum 

telematiky a diagnostiky, které se 

zaměřuje na technickou diagnostiku 

a měření v celém spektru železniční 

dopravní cesty a další technický servis 

pro železniční infrastrukturu, a to ve 

všech etapách jejího rozvoje, výstavby 

a provozu. Druhou představuje Hasičský 

záchranný sbor Správy železnic, jehož 

hlavní náplní činnosti je zasahovat při 

havarijních únicích ekologicky závadných 

a nebezpečných látek a jiných mimořád-

ných událostech v železničním provozu.

 ORGANIZAČNÍ SLOŽKY

OBLASTNÍ 
ŘEDITELSTVÍ

Plzeň

Praha

spravazeleznic.cz

přední strana obálky vnitřní dvoustrana

vnitřní dvoustrana zadní strana obálky

pokud se použije vertikální logo bez 
sloganu, zarovná se vpravo (viz 11.7)



12. Prostorové 
aplikace značky

12. Prostorové aplikace značky
12.1 Označení budovy symbolem
12.2 Označení budovy nebo areálu
12.3 Označení vstupu na pracoviště a sídla společnosti
12.4 Označení vstupu – příklady řešení
12.5 Interiérový orientační systém – rozcestník
12.6 Rozcestník – příklady řešení
12.7 Interiérový orientační systém – označení dveří
12.8 Označení dveří – příklady řešení

12.9 Interiérový orientační systém – piktogramy
12.10 Informace na nádražích
12.11 Nástěnky
12.12 Otevírací doba na nádražích
12.13 Mimořádná oznámení na nádražích
12.14 Pokyny a mimořádné informace ve stanici
12.15 Informační cedulky
12.16 Cedulky s logem partnerů
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Označení budovy symbolem usnadňuje 
identifikaci objektu z dálky. Vždy se 
kombinuje s cedulkou označení 
vstupu (12.3), která slouží pro povinnou 
identifikaci objektu zblízka.

Symbol Ž (1.4) je čitelný pouze při 
pohledu zpředu, proto při označování 
budov musí být vždy podložen fasádou 
budovy nebo plochou výstrče. 

Pokud je to možné, prostorový 
symbol se umístí přímo na fasádu 
objektu (F). Prostorové provedení sym-
bolu včetně výšky reliéfu je stanoveno 
v kapitole 1.8. Jestliže je fasáda příliš 
členitá nebo má nevhodnou barvu (1.17) 
a symbol by přímo na fasádě nebyl 
snadno rozpoznatelný, umístí se 
symbol na tmavě modré pozadí (C) 
a zhotoví se v podobě ploché desky 
nebo lightboxu (svítícího objektu).

Pro označení budovy lze použít také 
výstrče se symbolem na ploché desce 
nebo lightboxu (A, B) nebo výstrče 
s prostorovým symbolem na podkla-
dové desce (D, E). Prostorový symbol 
může být prosvětlený nebo podsvícený. 
Na výstrči se neuvádí žádné další údaje. 

Rozměry jsou stanoveny poměrově, 
viz příklady vlevo. Barvy oranžového 
symbolu a modrého podkladu jsou 
stanoveny v kapitole 3.1. 

Finální řešení je dáno návrhem 
architekta podle konkrétních podmínek.

   šablona pro Adobe InDesign

Tato kapitola poskytuje obecně doporučené 
možnosti označování objektů Správy 
železnic. Systém označování objektů 
a orientační systémy organizace je vhodné 
sjednotit podrobnějším předpisem.

12.1 Označení budovy 
symbolem

(A) výstrč nad objektem

(D) výstrč s prostorovým logem  
nad objektem

(B) boční výstrč

(E) boční výstrč s prostorovým logem

(C) cedule nebo lightbox na fasádě

(F) prostorové logo na fasádě
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Kromě označení budovy symbolem 
(12.1) lze k identifikaci budovy nebo 
areálu z dálky použít volitelný velký 
panel. Panel se kombinuje s ce dulkou 
označení vstupu (12.3), která slouží pro 
povinnou identifikaci objektu zblízka. 

Panel obsahuje základní logo (A) nebo 
vertikální logo (B). Logo je oranžové 
na tmavě modrém podkladu. Základ ní 
logo se nepoužívá na vysokém úzkém 
panelu, vertikální logo se nepoužívá 
na nízkém šírokém panelu.

Název organizační jednotky je uveden 
písmem Styrene A Bold v bílé barvě. 
Velikost písma je odvozena od výšky 
horní horizontální linky („háčku“) 
v symbolu Ž, viz definice jednotky x 
a výpočet velikosti písma na schématu 
vlevo dole. Okraje panelu odpovídají 
velikosti 2x.

 Vyvarujte se opakování názvu 
organizace na panelech. Název Správa 
železnic má být na jednom panelu 
uveden nejvýše jedenkrát.

Písmo, barvy a vzájemné poměry 
prvků jsou stanoveny prostřednictvím 
šablony.

   šablony pro Adobe InDesign

Provedení
 — formát podle potřeby
 — provedení v materiálu nebo jako 
řezaná grafika

 — pro výrobu je třeba zvolit světlostálé 
odolné barvy nebo fólie

 — barvy jsou stanoveny v kapitole 3.1

12.2 Označení budovy 
nebo areálu

volitelný velký panel

povinné označení u vstupu (12.3)

min 2x

x

x

řádkování 1,42

umístění loga od kraje formátu, 
výška písma a řádkování

výška písma názvu organizační jednotky 
(OJ) odpovídá x, pokud se velikost písma 
v grafickém programu nastaví na 1,282x

kontrolu velikosti písma názvu OJ můžete 
provést porovnáním horní horizontální 
linky („háčku“) v symbolu a písmena „ř“

(A) panely se základním logem

(B) panely s vertikálním logem

Oblastní ředitelství 
Hradec Králové

Oblastní 
ředitelství 
Hradec 
Králové

Oblastní ředitelství 
Hradec Králové

Oblastní ředitelství 
Hradec Králové

Oblastní ředitelství 
Hradec Králové

Oblastní ředitelství 
Hradec Králové

Oblastní ředitelství Hradec Králové

Oblastní ředitelství 
Hradec Králové

Oblastní ředitelství 
Hradec Králové

Oblastní ředitelství Hradec Králové

Oblastní ředitelství 
Hradec Králové

Oblastní 
ředitelství 
Hradec Králové

Oblastní ředitelství 
Hradec Králové



137Manuál vizuálního stylu Správy železnic, 30/06/2020

Cedulka označení vstupu slouží pro 
povinnou identifikaci objektu zblízka. 
Dbejte na to, aby obsahovala údaje 
nezbytné podle zákona. Příklady vlevo 
jsou pouze ilustrativní.

Jestliže je formát cedulky větší 
než A4, použije se předloha (A) se 
základ ním logem (1.1). 

Pro formát A4 se volí mezi předlohou 
(A) a (B) podle potřeby. Obvykle rozho-
duje vzhled konkrétní cedulky na dané 
bu dově a důraz na logo s celým názvem 
organizace, nebo na název organizační 
jednotky. Pokud má být při příchodu 
k cedulce nebo průchodu kolem ní název 
organizační jednotky čitelný z větší 
vzdálenosti, volí se vzor (B).

Jestliže je formát cedulky od A5 do 
A4, použije se předloha (B) s vertikál-
ním logem (1.2). 

Cedulka menší než A5 se pro označe-
ní vstupu nepoužívá. Velikost cedulky se 
volí s ohledem na architekturu vstupu.

Kromě znaků, které jsou součástí 
loga, jsou všechny texty na cedulce 
písem Styrene A Bold v bílé barvě. 

Písmo, barvy a vzájemné poměry 
prvků jsou stanoveny prostřednictvím 
šablony.

   šablony pro Adobe InDesign

Provedení
 — formát podle potřeby
 — provedení v materiálu, např. na hliníkové 
desce či plastové podložce, 
s vysokou kvalitou, světlostálostí 
a dlouhou životností

 — barvy jsou stanoveny v kapitole 3.1

12.3 Označení vstupu 
na pracoviště a sídla 
společnosti

IČO: 70994234Správa železnic
státní organizace

Sídlo: Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31
400 03 Ústí nad Labem

IČO: 70994234Správa železnic
státní organizace

Sídlo: Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1 

Oblastní ředitelství 
Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31
400 03 Ústí nad Labem

(B) FORMÁT A5—A4

(A) FORMÁT A4 A VĚTŠÍ
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Příklady vlevo ukazují různé varianty 
řešení cedulek označení vstupu do 
budovy (12.3). Všechny příklady jsou 
k dispozici v elektronické podobě.

Před výrobou cedulky ověřte, že 
obsahuje všechny povinné informace.

Písmo, barvy a vzájemné poměry 
prvků jsou stanoveny prostřednictvím 
šablony.

   šablony pro Adobe InDesign

12.4 Označení vstupu 
– příklady řešení

IČO: 70994234Správa železnic
státní organizace

Sídlo: Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1 

IČO: 70994234Správa železnic
státní organizace

Sídlo: Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31
400 03 Ústí nad Labem

IČO: 70994234Správa železnic
státní organizace

Sídlo: Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1 

Dislokované pracoviště:
Křižíkova 2/552 
180 00 Praha 8

Oblastní ředitelství 
Hradec Králové

Správa železniční 
energetiky

Správa železniční 
geodézie

Adresa: U Fotochemy 259
501 01 Hradec Králové

IČO: 70994234Sídlo: Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1 

Správa železnic
státní organizace

IČO: 70994234Správa železnic
státní organizace

Sídlo: Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1 

IČO: 70994234Správa železnic
státní organizace

Sídlo: Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1 

Oblastní ředitelství 
Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31
400 03 Ústí nad Labem

IČO: 70994234Správa železnic
státní organizace

Sídlo: Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1 

Dislokované pracoviště:

Křižíkova 2/552 
180 00 Praha 8

IČO: 70994234

Oblastní ředitelství 
Hradec Králové

Správa železniční
energetiky

Správa železniční 
geodézie

Adresa:

U Fotochemy 259
501 01 Hradec Králové

Sídlo: Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1 

Správa železnic
státní organizace

(B) A5—A4(A) FORMÁT A4 A VĚTŠÍ

označení  
sídla

označení 
organizační 

jednotky

označení 
dislokovaného 

pracoviště

označení více 
organizačních 

jednotek na 
stejné adrese
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Rozcestník se používá u vstupu na 
každém podlaží. Vyrábí se z variabilního 
skladebného systému z hliníkových 
lamel s volitelnou povrchovou úpravou. 
S výjimkou prvního zvýšeného modrého 
segmentu mají všechny segmenty 
stejnou výšku.

Pro texty na rozcestníku se používá 
písmo Styrene A Bold (2.1). 

Rozcestník začíná modrým pruhem, 
ve kterém je vlevo základní logo (1.1) 
v oranžové barvě a vpravo může být 
bílou barvou uveden název organi-
zační jednotky. Velikost písma názvu 
organizační jednotky odpovídá velikosti 
písma v logu. Zvýšený segment s logem 
má výšku dvojnásobku základního 
segmentu. 

Na základních segmentech se v levém 
sloupci uvádí čísla pater a dveří, 
v prostředním sloupci názvy pracovišť 
a ve třetím sloupci jsou směrové šipky.

Rozměry jsou stanoveny poměrově, 
viz předloha vlevo. 

Provedení
 — formát podle potřeby
 — předpokládaná šířka je přibližně 1,2 m
 — v některých budovách jsou vhodnější 
i menší rozcestníky o šířce např. 35 cm

 — logo je gravírované a probarvené 
oranžovou

 — písmo na lamelách je gravírované 
a probarvené modrou, nebo se vyrábí jako 
lepená křivková grafika

 — barvy jsou stanoveny v kapitole 3.1

Poznámka: Název organizační jednotky 
v modrém pruhu naproti logu má stejnou 
velikost, vzdálenost mezi řádky i pozici účaří 
prvního řádku jako text ve značce. Oba texty 
ale používají odlišný řez písma Styrene, proto 
jsou znaky stejně vysoké, ale jinak silné.

12.5 Interiérový 
orientační systém – 
rozcestník

rozcestník

NÁZEV ORGANIZAČNÍ 
JEDNOTKY

3. p

301 Správce

302 Účtárna

303 Sekretariát

304 Hlavní provoz

305–310 Vrátnice
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NÁZEV ORGANIZAČNÍ 
JEDNOTKY

1. p OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ

101 Správce

102 Účtárna

103 Sekretariát

104 Hlavní provoz

105–110 Vrátnice

2. p SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ ENERGETIKY

202 Sekretariát

203 Hlavní provoz

204 Vrátnice

2. p SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ GEODÉZIE

205 Správce

206 Účtárna

207 Sekretariát

208–210 Hlavní provoz

NÁZEV ORGANIZAČNÍ 
JEDNOTKY

3. p

301 Správce

302 Účtárna

303 Sekretariát

304 Hlavní provoz

305–310 Vrátnice

Příklady vlevo ukazují varianty řešení 
rozcestníku (12.5) pro jedno patro a pro 
více pater nebo organizačních jednotek. 
Názvy organizačních jednotek jsou 
psány verzálkami a vyznačeny oranžo-
vou barvou.

   šablona pro Adobe InDesign

12.6 Rozcestník – 
příklady řešení

rozcestník na patře

rozcestník pro více organizačních jednotek
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Tato tabulka se používá k označení 
dveří. Připevňuje se na stěně vedle 
dveřního otvoru, vždy na straně kliky.
Rám tabulky a horní modrý pruh 
jsou hliníkové, text na bílém pozadí 
se tiskne na kancelářské tiskárně. 
Předpokládaná šířka cedulky je 15 cm.

V tmavě modrém pruhu vlevo je 
vygravírovaný a probarvený oranžový 
symbol Ž (1.4). 

Pro texty se používá písmo Verdana 
o velikosti 14/18 b (2.3). K oddělení 
údajů se používá mezera o výšce 
jednoho řádku. Celá spodní část se 
jmény osob, oddělení a organizačních 
jednotek se tiskne podle potřeby na 
kvalitní kancelářské tiskárně. Pro tisk 
se volí jasný bílý, dostatečně neprůsvit-
ný papír.

Písmo, barvy a vzájemné poměry 
tištěných prvků jsou stanoveny 
prostřednictvím šablony. Barvy jsou 
stanoveny v kapitole 3.1. Pruh s logem 
se vyrábí podle vyobrazené předlohy.

 Nezkracujte křestní jména a pokud 
možno ani názvy funkcí. Akademické 
a jiné tituly uvádějte v souladu 
s pravidly psaní titulů, pro konkrétní 
titul vždy jednotným způsobem zápisu 
na celé tabulce.

   šablona pro Microsoft Word

Oranžový název organizační jednotky je 
verzálkami s prostrkáním, tj. se zvětšenými 
mezerami mezi písmeny, ale navazující název 
oddělení se píše malými i velkými písmeny 
a žádné prostrkání nemá. Pro vyznačení 
oddělení nebo úseku použijte příslušný 
znakový styl šablony.

12.7 Interiérový 
orientační systém – 
označení dveří

označení dveří
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Příklady vlevo ukazují varianty řešení 
tabulky označení kanceláře (12.7). 

Písmo, barvy a vzájemné poměry 
tištěných prvků jsou stanoveny 
prostřednictvím šablony.

Při výrobě dbejte na to, aby poslední 
řádek textu nebyl příliš blízko konci 
cedulky.

   šablona pro Microsoft Word

12.8 Označení dveří – 
příklady řešení



143Manuál vizuálního stylu Správy železnic, 30/06/2020

Pro potřeby interního orientačního 
systému je k dispozici sada piktogramů 
označujících místnosti a prostory 
v budovách a areálech Správy železnic.

Vzhled piktogramů je stanoven 
šablonami, které jsou připraveny 
v obvyk lých formátech pro použití 
v grafických programech i v pro-
gramech sady Microsoft Office. 

Doporučená velikost piktogramu 
aplikovaného v úrovni očí pozorovatele 
je 15 × 15 cm. V této velikosti jsou 
připraveny i předlohy piktogramů.
Při změně velikosti piktogramu nesmí 
dojít k jeho deformaci. 

Výroba
Piktogramy pro interní orientační 
systém se vyrábějí v materiálu jako 
probarvené hliníkové desky nebo jako 
řezaná samolepící grafika.

Příprava nových piktogramů
Jestliže je třeba vytvořit nový 
piktogram, musí být navržen kvalifi-
kovaným zpracovatelem ve stejném 
stylu a s použitím stejných tvarových 
a výrazových prostředků jako zobra-
zené piktogramy základní sady. 

    piktogramy ve formátu Adobe InDesign, 
PDF, WMF pro Microsoft Office a PNG

12.9 Interiérový 
orientační systém – 
piktogramy



144Manuál vizuálního stylu Správy železnic, 30/06/2020

Informace zobrazované na nádražích 
se podle své povahy dělí na dvě hlavní 
skupiny:

1. Stálá sdělení s dlouhodobou 
platností mají modrý podklad nebo 
modrý pruh v záhlaví. Účelem stálých 
sdělení je poskytnout informaci lidem, 
kteří ji hledají.

2. Mimořádná sdělení s dočasnou 
platností mají oranžový podklad nebo 
oranžový pruh v záhlaví. Účelem 
mimořádných sdělení je upoutat 
pozornost k zásadním mimořádným 
sdělením, jako jsou informace 
o výlukách, probíhajících stavebních 
úpravách, omezeních apod.

Pro zdů raz nění mimořádného sdělení 
doporučujeme použít doplňkový prvek 
s motivem výstražných pruhů (4.5).

Motiv pruhy je k dispozici v datové podobě 
mezi šablonami kapitoly 4 manuálu. 
Podrobnou specifikaci motivu a pravidla 
jeho použití na různých formátech najdete 
v kapitolách 4.5, 4.6 a 4.7. 

12.10 Informace 
na nádražích

STÁLÉ 
INFORMACE MIMOŘÁDNOSTI

PROSTOR PRO 
DOPLŇUJÍCÍ 

INFORMACI NEBO 
PIKTOGRAM

PROSTOR PRO 
DOPLŇUJÍCÍ 

INFORMACI NEBO 
PIKTOGRAM
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Nástěnky jsou označeny širokým 
modrým pruhem v záhlaví, vertikálním 
logem (1.2) vlevo a piktogramem 
informace vpravo. 

Vzájemně si odpovídající formáty 
na výšku a na šířku uplatňují stejnou 
výšku pruhu a velikost prvků v záhlaví. 
Na nástěnkách, které poměrem stran 
odpovídají standardní formátové 
řadě A, je výška pruhu 11,55 % délky 
delší strany formátu.

Rozměry a umístění prvků jsou 
stanoveny poměrově. Zvětšením 
příkladů vlevo na potřebný formát 
získáte skutečný rozměr i vzájemné 
umístění všech prvků. Barvy prvků 
jsou definovány v kapitole 3.1.

     šablona pro Adobe InDesign

12.11 Nástěnky

nástěnka na výšku – formátová řada A

nástěnka na šířku – formátová řada A
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K označení otevírací doby pokladen, 
čekáren a dalších služeb na nádraží 
se používá stanovená předloha 
s výrazným modrým pruhem v záhlaví. 
Předlohu lze uplatnit i pro další pro-
vozní informace tištěné a zveřejňované 
přímo na jednotlivých nádražích.

Text je písmem Verdana (2.3). 
Písmo, barvy, rozměry a umístění 
dalších prvků a jejich formátování jsou 
stanoveny prostřednictvím šablony 
Microsoft Office Word. Na formátu A4 
použijte písmo velikosti 30, 15 nebo 9 b, 
na formátu A5 21,5, 10,5 nebo 7 b.

 Dokument se musí vytisknout ve 
skutečné velikosti. Při tisku dokumentu 
zkontrolujte nastavení tiskárny 
a případně vypněte přizpůsobování 
tiskového motivu velikosti stránky.

     šablony pro Microsoft Office Word

Provedení
 — formát A4 nebo A5 na výšku nebo na šířku 
podle potřeby a rozsahu informací

 — při psaní dodržujte pravidla pravopisu 
a typografické úpravy, základní informace 
najdete v ČSN 01 6910 (2014)

 — správné formátování usnadňují 
odstavcové a znakové styly

 — jednostranný barevný tisk na kvalitní bílý 
neprůhledný papír nebo samolepku

 — při tisku nesmí dojít ke zmenšení motivu, 
aby okraje na různých výtiscích byly stejné

 — okraj je 15 mm na formátu A4 a 10 mm 
na formátu A5, na výtisku ho můžete 
snadno změřit jako vzdálenost mezi 
modrým pruhem a kraji stránky

12.12 Otevírací doba 
na nádražích

 
   

 Provozovatel objektu 

c  

1003/7, 110 00 Praha 1 

e-mail: epodatelna@spravazeleznic.cz 

 

O  

 

 

 

 

objektu 

c  

 

Kounicova 688/26, 611 43 Brno 

e-mail: epodatelna@spravazeleznic.cz 
 

 

 

 
Opening hours space for passengers /  

–  
Monday–Friday 

Montag–Freitag 

Sobota 
Saturday 

Samstag 

 
Sunday 

Sonntag 

4:15 – 23:15 0:30 – 0:55 0:30 – 0:55 

 4:15 – 21:05 4:15 – 23:15 

 
,  

n piktogramy  cm (28 %). 

Vstup se 

psem na 

povolen. 

  

  

    

 
Provozovatel objektu 

c  
1003/7, 110 00 Praha 1 

epodatelna@spravazeleznic.cz
 

O  
 

v  

 

 
Správa c,  

 
Kounicova 688/26, 611 43 Brno 
epodatelna@spravazeleznic.cz 

 

 

 

 
Opening hours space for passengers /  

–  
Monday–Friday 
Montag–Freitag 

Sobota 
Saturday 
Samstag 

 
Sunday 
Sonntag 

4:15 – 23:15 0:30 – 0:55 0:30 – 0:55 

 4:15 – 21:05 4:15 – 23:15 

 
 

5 se piktogramy 3 cm (20 %). 

Vstup se 

psem na 

povolen. 

formát A4 na výšku

formát A4 na šířku

formát A5 na šířku

formát A5 na výšku
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12.13 Mimořádná 
oznámení 
na nádražích

Pro zveřejnění výluk, upozornění na 
stavební práce, opravy a omezení na 
nádražích se používá stanovená před-
loha s výraz ným oranžovým pruhem 
v záhlaví s výstražnými pruhy (A). 
Pro jiná mimořádná oznámení lze 
použít provedení s oranžovým pruhem 
bez výstražných pruhů (B). 

Text je písmem Verdana (2.3). 
Písmo, barvy, rozměry a umístění 
dalších prvků a jejich formátování jsou 
stanoveny prostřednictvím šablony 
Microsoft Office Word. Na formátu A4 
použijte písmo velikosti 30, 15 nebo 9 b, 
na formátu A5 21,5, 10,5 nebo 7 b.

 Dokument se musí vytisknout ve 
skutečné velikosti. Při tisku dokumentu 
zkontrolujte nastavení tiskárny 
a případně vypněte přizpůsobování 
tiskového motivu velikosti stránky. 

      šablony pro Microsoft Office Word

Provedení
 — formát A4 nebo A5 na výšku nebo na šířku 
podle potřeby a rozsahu informací

 — na A5 se výstražné pruhy nepoužívají
 — při psaní dodržujte pravidla pravopisu 
a typografické úpravy

 — základní informace o úpravě dokumentů 
najdete v ČSN 01 6910 (2014)

 — správné formátování usnadňují 
odstavcové a znakové styly

 — jednostranný barevný tisk na kvalitní bílý 
neprůhledný papír nebo samolepku

 — při tisku nesmí dojít ke zmenšení motivu, 
aby okraje na různých výtiscích byly stejné

 — okraj je 15 mm na formátu A4 a 10 mm 
na formátu A5, na výtisku ho můžete 
snadno změřit jako vzdálenost mezi 
modrým pruhem a kraji stránky

 

 
   

 Provozovatel objektu 

c  

1003/7, 110 00 Praha 1 

e-mail: epodatelna@spravazeleznic.cz 

 

O  

 

 

 

 

objektu 

c  

 

Kounicova 688/26, 611 43 Brno 

e-mail: epodatelna@spravazeleznic.cz 
 

 

 

 

 

  

u 2. koleje je  

z  

 

K  

pouze 1.  1. koleje. 

 

 

 
   

 Provozovatel objektu 

c  

1003/7, 110 00 Praha 1 

e-mail: epodatelna@spravazeleznic.cz 

 

O  

 

 

 

 

objektu 

c  

 

Kounicova 688/26, 611 43 Brno 

e-mail: epodatelna@spravazeleznic.cz 
 

 

 

 

 9. do 3. 10. budou 

  

mimo provoz.  

 

Po 

zavazadel.  

 

 
   

 

 

  

 

 234 

e-mail: epodatelna@spravazeleznic.cz 

 

  telefon: 000 000 000 
 

 

 

 

 

u 2. koleje je  z 

 
 

 
 

  

(A) formát A4 na výšku s motivem pruhy

(B) formát A4 na výšku

formát A4 na šířku s motivem pruhy

formát A4 na šířku
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Pokyny a informace ve stanici 
se připravují podle stanovené 
předlohy s využitím písem 
Styrene A a Styrene B (2.1 a 2.2). 
Při úpravě pokynů je třeba rozlišovat 
povahu informací (viz 12.10). 

Stálé pokyny (A) s dlouhodobou 
platností mají modrý pruh v záhlaví. 

Mimořádné pokyny a informace (B) 
mají oranžový pruh v záhlaví. Obvykle 
souvisí s výlukami a omezeními, které 
mají dočasnou platnost, např. pokyny 
související s pobytem v rekonstruované 
železniční stanici.

Písmo, barvy, rozměry, umístění 
prvků a jejich formátování jsou 
stanoveny prostřednictvím šablony. 
To platí i pro výšku modrého nebo 
oranžového pruhu v záhlaví v poměru 
k výšce formátu.

     šablona pro Adobe InDesign 

Šablona je připravena ve formátu A4 
na výšku. Může být proporcionálně zvětšena 
i na větší výškové formáty řady A.

12.14 Pokyny 
a mimořádné 
informace ve stanici

Správa železnic 
státní organizace

správce objektu 
spravazeleznic.cz

Účinnost od 1. 2. 2019

Věci nalezené v prostorách stanice najdete online

na stránce www.eztraty.cz

národní databáze nálezů a Vrátilky

Závazný pokyn k pobytu 
v železniční stanici

Vážení cestující, vážení návštěvníci, vítáme vás v této železniční 
stanici. Pro zajištění bezpečnosti a udržení pořádku vás žádáme 
o dodržování následujících pokynů:

Buďte ohleduplní k ostatním

Prosíme vás, abyste se chovali ohleduplně 
k ostatním cestujícím a návštěvníkům, nijak 
je neomezovali či neobtěžovali.

Respektujte hlášení informačního systému 
a pokyny uvedené na informačních tabulích 
a piktogramech.

Veřejnými prostorami železniční 
stanice jsou

odbavovací hala a přilehlé prostory se 
službami pro cestující, všechna nástupiště 
včetně podchodů, schodiště, přístupových 
ramp a cest.  (dále jen „prostor železniční 
stanice“)

V prostorách železniční stanice 
zejména není dovoleno

 — Lehat si v jakýchkoli prostorách a sedat si 
mimo místa k tomu určená.

 — Shlukovat se a pokládat zavazadla na 
místa určená k sezení; pokládat zavazadla 
či jiné předměty tam, kde brání v pohybu 
ostatním nebo překážejí při provádění 
úklidu; jakýmkoliv jiným způsobem bránit 
v úklidu.

 — Odhazovat odpadky mimo nádoby k tomu 
určené, vybírat odpadky z nádob a jakkoliv 
manipulovat s jejich obsahem, odkládat 
nepotřebné věci, jakýmkoliv jiným 
způsobem znečišťovat prostory železniční 
stanice včetně zdí a podlah.

 — Jezdit na kolečkových bruslích, jízdních 
kolech, koloběžkách, skateboardech či 
jiných dopravních prostředcích.

 — Odkládat jízdní kola mimo místa k tomu 
určená.

 — Zdržovat se v prostorách ukládacích 
skříněk na zavazadla za jiným účelem, 
než je uložení nebo vyzvednutí zavazadel.

 — Obtěžovat ostatní cestující nadměrným 
hlukem, křikem, pískáním apod.

 — Pobývat v prostorách přístupných jen 
s jízdním dokladem bez platného jízdního 
dokladu.

V prostorách železniční stanice je 
zejména zakázáno

 — Kouřit a používat elektronické cigarety.

 — Konzumovat alkohol či jiné návykové 
látky nebo je přinášet do prostor stanice 
za účelem konzumace či obchodování.

 — Žebrat, provádět podomní prodej, 
obtěžovat cestující náboženskou, 
politickou či jinou agitací, pořádat 
demonstrace.

 — Poškozovat a odcizovat jakýkoliv majetek 
nacházející se ve všech vnějších i vnitřních 
prostorách železniční stanice, případně 
jinak nedovoleně zasahovat do zařízení 
železniční stanice.

 — Jakýmkoliv způsobem zatarasovat 
nouzové a únikové východy.

 — Ponechávat zavazadla bez dozoru.

Jen po předchozím schválení správcem 
objektu je v prostorách železniční 
stanice povoleno

 — Vykonávat činnosti, které se považují 
za podnikání.

 — Rozdávat letáky, prospekty či tištěné 
nabídky, vyvěšovat plakáty, prodávat, 
rozdávat či nabízet služby, zboží nebo 
propagační předměty (i zdarma).

 — Pořizovat komerční fotografie, 
natáčet či filmovat.

 — Provádět ankety, marketingové výzkumy, 
podpisové akce, pořádat sbírky či 
charitativní akce apod.

Zapomenutá věc nebo zavazadlo

 — Nalezenou věc nebo zavazadlo oznamte 
a předejte pokladnímu ČD.

 — Pokud ŽST není v současnosti obsazena 
pokladním ČD, předejte nalezenou věc 
na nejbližší obecní úřad, Policii ČR nebo 
předejte v nejbližší ŽST.

 — Máte-li podezření nebo přímo 
rozpoznáváte, že se jedná o nástražný 
výbušný systém, nebezpečnou látku 
nebo zbraň, ihned kontaktujte Policii ČR 

na lince 158, a zároveň informujte 
pokladního ČD. Předmětu se nijak 
nedotýkejte ani s ním jinak nemanipulujte!

 — Při ztrátě věci nebo zavazadla se 
informujte u pokladního ČD. Pokuste se 
věc nebo zavazadlo vyhledat v národní 
databázi ztrát a nálezů www.eztraty.cz.

Poučení

Závazný pokyn je zpracovaný v souladu 
s příslušnými právními předpisy a podle 
Smluvních přepravních podmínek pro 
veřejnou drážní osobní dopravu vydaných 
dopravci. Stanovený režim jsou povinny 
respektovat všechny osoby, které se 
zdržují v prostorách železniční stanice 
a jeho dodržování se může správce objektu 
domáhat prostřednictvím Policie ČR, 
Městské policie nebo bezpečnostní 
agentury s odkazem zejména na zákon 
č. 250/2016 Sb., o přestupcích, v platném 
znění. Osoby zdržující se v prostorách 
železniční stanice jsou povinny uposlechnout 
pokynů pověřených zaměstnanců správce 
objektu, jednotlivých dopravců, bezpečnostní 
agentury, Policie ČR a Městské policie, kteří 
dbají na dodržování bezpečnosti a pořádku.

Do prostor železniční stanice je zakázán 
vstup osobám zjevně ovlivněných alkoholem 
nebo jinou návykovou látkou, osobám, 
které svým jednáním mohou ohrozit 
bezpečnost a plynulost provozování dráhy, 
drážní dopravy nebo veřejný pořádek, 
osobám, které vzbuzují veřejné pohoršení 
nebo oprávněný odpor pro nedostatečnou 
úpravu svého oděvu, jeho mimořádné 
znečištění nebo nedostatečnou hygienu 
nebo které pro nemoc ohrožují ostatní. 
Pes, s výjimkou služebních, asistenčních 
a vodících psů, musí být veden na vodítku 
nakrátko a mít nasazen bezpečný náhubek 
nebo musí být umístěn ve zcela uzavřeném 
boxu. Ostatní zvířata musí být umístěna 
ve zcela uzavřeném boxu.

Správa železnic 
státní organizace

správce objektu 
spravazeleznic.cz

Účinnost od 14. 11. 2019

Upozorňujeme cestující, 
že na 2. nástupiště u 2. koleje 
je vstup zakázán z důvodu 
probíhající výluky.

K nástupu a výstupu cestujících 
do/z vlaků slouží pouze 
1. nástupiště u 1. koleje.

Děkujeme za pochopení.

Upozornění pro cestující:

Mimořádná informace k pobytu 
v železniční stanici

(A) stálé pokyny (B) mimořádné pokyny a informace
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Modré informační cedulky formátu A5 
na šířku nebo na výšku se používají pro 
dlouhodobě platné obecné informace, 
pokyny a označení. Připravují se podle 
stanovené předlohy s využitím písma 
Styrene A Bold (2.1) a vyrábějí se 
v materiálu, např. na hliníkové desce 
či plastové podložce, v provedení 
s vysokou kvalitou, světlostálostí 
a dlouhou životností. 

Písmo, barvy, rozměry, umístění 
prvků a jejich formátování jsou 
stanoveny prostřednictvím šablony. 

Pro textové cedulky je stanoven 
okraj 10 mm (viz cedulka s označením 
provozovatele a správce objektu), 
pro cedulky s označením místnosti 
nebo s piktogramem se používá 
okraj 15 mm.

 V nouzových případech lze cedulku 
kvalitně vytisknout digitálním tiskem. 
Cedulka musí být potištěna v celé 
ploše až do kraje formátu a ořízne se 
přesně na rozměr A5. Delší strana 
cedulky měří 210 mm a kratší 148 mm. 
Kolem cedulky v žádném případě nesmí 
zůstat nepotištěný bílý okraj!

     šablona pro Adobe InDesign 

Cedulka upozorňující na kamerový systém 
a GDPR je pouze ilustrativní – neslouží 
k přímému použití. Aktuální podobu cedulky 
si vždy vyžádejte u pověřence pro ochranu 
osobních údajů.

12.15 Informační 
cedulky

Zákaz volného 
pobíhání psů

Správce kamerového systému: Správa železnic, 
státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. 
Sdělení o zpracování osobních údajů ve smyslu 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
(GDPR) je uvedeno na spravazeleznic.cz – o nás.

Prostor je střežen kamerovým systémem

Provozovatel objektu
Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

Správce objektu
Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové
Správa pozemních staveb
U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové

Dopravní kancelář
Zákaz vstupu do služebních místností 
osobám, které zde nekonají službu 
ani dozor.
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Pokud se na informacích zveřejňova-
ných na nádražích uvádí loga partnerů 
(např. logo Ministerstva dopravy, loga 
krajů, fondů a operačních programů 
EU nebo loga dopravců), umístí se 
v zápatí vedle loga Správy železnic. 
Velikosti značek partnerů musí být 
opticky přiměřená velikosti loga Správy 
železnic. Rozestupy mezi značkami 
musí být vyrovnané.

     příklady dokumentů ve formátu PDF 

12.16 Cedulky s logem 
partnerů

Podtitul ed molupta tiunt, exceperia quo tem qui utat volores 
mint modictem venim as et volecto ratenisitae. Re labor aut que 
molorer ibusam, suntiscit voluptati dolupta.

Hlavní titulek

Atist arum et pe quodita te

Text volut et fugiamet eum quiatist arum et 
pe quodita temperias estrum accum as eos 
dis molecatquias maximol uptur.

Maximol uptur, ut aut aliquamet re, invellupta 
quia ipitate mporatur? Ideria nos que pos aut 
ea maionsequi quosaniscia.

Ditium delent liciatiis aut faccaec 
aectis dolore

Re labor aut que molorer ibusam, suntiscit 
voluptati dolupta tusdae cusci ditium delent 
liciatiis aut faccaec aectis dolorernam 
quam, se laborum ratenisitae vent doluptam 
consequam aceatur.

Bus quos doluptat aut magnimus, 
con plant, occusandiate eumque

 — Ugit aperore pudant occum fugit, quid ut 
et andaecepudae re con rem alignatem.

 — Laborectas maio int veliqui blaccati 
officim nist, ium ea is dolorero tem quam 
rerias moluptur reritatibus. 

 — Venihil es et arit aborepedi dolorer 
ionsecto et esequatest aborerit acerupt 
asimust idenis doluptatquo nectium 
dolores cor autates nosam.

 — Quatium volorit occat quae volumen 
imaxima ex explabo rrovid quodionsed quo 
blabore icitae nihillo ribusandi veris mos 
exerum veliquo blatenet fugita doluptia 
que periorae samus que volenet.

 — Sanimai oribus quibus mint et as re, id eos 
maxim vit atiumquid mint omnimi, num 
quam verem venihil iquunt isquaec ullitat 
iandem et estiis aliquiate voluptis.

 — Doluptatquo volore explabo reicidus et 
millupt aerspera dis est ipsuntiberro.

 — Ipsa que velentur tem aceptatia aliqui 
resto coribusda voluptat as nosam et lanti 
que eius et enis.

 — Estiund iciusci at vero offici ducium 
fugiatu saeces demporp orenimpos excea 
ducipsa voluptatem harum recto tem. 
Ecatenessi suntem nusamen daepratius.

 — Natur aut duscitaquam acepere rcillatur.

Anti dolorepudae nos nulparum 
et volore modipsum, te non nobit

 — Resciet expliquas autatqui rem alibusda.

 — Volenem sed qui cuptur sitae cuptatur apis 
esto te voloribus est eos cum veleseri int 
doluptatusa sin por autem et arit.

 — Aborepedi dolorer ionsecto et rem et qui 
beatiae sit offici repro veni suntion nonse 
quaectatur a pliquo tem siminti atibust 
abor ma nobit mosant.

 — Moluptam et eostotas nat as nusci omnihic 
te atio. Usamusciet vit arum qui aspellias 
quias id quibus dereperessus nestis.

 — Nonecat uriaect empossum solores alitian 
isimi, consequia debit resto eture.

 — Rehentios verro consequis enisitatem et 
fuga. Epe non plicienis eum re nit ex esequo 
officitios dolupta taeris resectas. 

Perum ullaccab int que doloria eos ut veles 
aut eum estio. Ut ut velenienda vendeliquis 
es etu modipsum

 — Eum quaesto rehenem cuptione et offic 
temquisqui doluptibus sim inti.

 — Illautatio voloren iminvel ea denduciis plicill 
iquiatiis dolest fuga. 

 — Volorem et rectum in pro eossequiat laut 
et ipidiam et molese pedictur, omnis ra 
volor repercipsum.

 — Ciaerunt ipsum comnisi tatur, coreptur. 
Ut esci ducient inim la prendaeped quam 
vit prae explab in commollibus escidit.

Účinnost od 1. 2. 2019 
Správa železnic, 
státní organizace
správce objektu 
spravazeleznic.cz

Věci nalezené v prostorách 

stanice najdete online

na stránce www.eztraty.cz

národní databáze nálezů 

a Vrátilky

Titulek
Text volut et fugiamet eum quiatist arum et pe quodita 
temperias estrum accum as eos dis molecatquias 
maximol uptur, ut aut aliquamet re, invellupta quia 
ipitate mporatur? 

Ideria nos que pos aut ea volupiciet eos nulpa sitet 
mo quiatenem que maionsequi ommost que que et 
quosaniscia sum dolorenit, od utem etur? Quidend 
eriaepe rspisquo conest, eturisq uaeped moluptatem hil 
mi, nos sitatio moluptiissim exeratis modictem venim 
as et volecto ratenisitae.

Bus quos doluptat aut magnimus, con plant, 
occusandiate eumque ditaspelest, officil lorpore 
dolorent asimint, nectiae ctumquas volest alignia 
quatentiunt. Sed magnimenis conecab oreped exerum 
verum int lacerumquunt vellaboria dol.
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Správa železnic využívá přednostně 
modrá, případně bílá osobní vozidla. 
Umístění a barevnost prvků označují-
cích modrá a bílá osobní vozidla definují 
příklady (A) a (B). Manažerská vozidla 
se neoznačují. 

Při realizaci polepu a umístění značek 
vycházejte z nákresů v tomto manuálu. 
Velikost a umístění značek a dalších 
prvků na vozidlech stejné značky 
a modelu má být jednotná.

Modrá vozidla se pořizují s tmavě 
modrým lakem blízkým RAL 5003. 
Polep se provádí samolepicí fólií 
s dlouhou životností. 

 Barvy jsou podrobně stanoveny 
v kapitole 3.1.

Označení osobních vozidel
Osobní vozidla se označují podle příkladů (A) 
a (B) následovně

 — základním logem (1.1) na předních dveřích 
poblíž pantu

 — webovou adresou spravazeleznic.cz 
na zadní části vozidla

 — pro webovou adresu se použije písmo 
Styrene A (2.1) v tučném řezu

 — barevnost prvků se volí podle barvy laku 
vozidla – na modrém vozidle jsou všechny 
prvky oranžovou, na bílém vozidle jsou 
webová adresa a text Správa železnic 
ve značce modře

13.1 Osobní vozidla

(A) příklad osobní vůz – tmavě modrá

(B) příklad osobní vůz – bílá
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Rozlišují se běžná a speciální užitková 
vozidla. Běžná vozidla (A) obsahují 
pouze logo (1.1), symbol (1.4) na zadní 
straně a webovou adresu na bocích 
a vzadu. Dodávku lze označit také 
velkým symbolem na bocích a malým 
symbolem uprostřed přední kapoty (B). 
Na speciálních vozidlech, jako je 
diagnostický vůz (C), se uvádí název 
(účel) vozu, případně další podrobnosti. 
Nápisy se provedou výhradně písmem 
Styrene A (2.1) v tučném řezu. 

Při realizaci polepu a umístění značek 
vycházejte z nákresů v tomto manuálu. 
Velikost a umístění značek a dalších 
prvků na vozidlech stejné značky 
a modelu má být jednotná.

Vozidla se pořizují s tmavě modrým 
lakem blízkým RAL 5003. Polep se 
provádí samolepicí fólií s dlouhou 
životností. Barvy jsou stanoveny 
v kapitole 3.1.

Běžná užitková vozidla
Označují se podle příkladu (A)

 — základním logem (1.1) na předních dveřích
 — webovou adresou spravazeleznic.cz 
v zadní části boku vozidla 

 — volitelně velkým symbolem na boku (B)
 — symbolem a webovou adresou  
spravazeleznic.cz na zadní části vozidla

 — zadní část vozidla se řeší stejným 
způsobem i v případě, že nemá okno

Speciální užitková vozidla 
Označují se podle příkladu (C)

 — symbolem uprostřed na přední kapotě
 — základním logem (1.1) na předních dveřích
 — na boku se v kompozici s velkým symbolem 
graficky ztvární i název (účel) vozidla

 — na zadní straně vozidla se uvedou název 
vozidla, vertikální logo (1.2), název 
organizační jednotky a  webová adresa 
spravazeleznic.cz

13.2 Užitková vozidla

(C) příklad speciálního vozidla – diagnostický vůz

(A) příklad označení běžné dodávky (B) příklad volitelného velkého symbolu na běžné dodávce
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Rozlišují se běžná a speciální kole-
jová vozidla. Běžná vozidla (A) mají 
oranžový základní nátěr RAL 2009. 
Speciální vozidla (B, C) mají základní 
žlutý nátěr RAL 1003. 

Pro logo Správy železnic a další 
barevné prvky se použije tmavá modrá 
RAL 5003. Drobné popisy na žlutém 
nebo oranžovém podkladu se realizují 
černou RAL 9005, na černém podkladu 
bílou. 

Na nápisy se používá písmo Sty-
rene A (2.1), nejčastěji v tučném řezu 
Bold. Technické normy často uvádějí 
příklady písem, které uživatelé někdy 
považují za písma předepsaná. Ujistěte 
se v konkrétních předpisech a ve všech 
případech, kdy to předpisy dovolují, se 
písmo Styrene A pokuste uplatnit.

Jestliže je střecha vozidla šedá, 
použije se barva RAL 7005. Pochozí 
plochy na šedé střeše, stejně jako 
větší madla se vyznačí žlutou barvou, 
viz schéma (B). Tažné a narážecí 
ústrojí, podvozek, spodní rám a pod ním 
zavěšené agregáty jsou RAL 7016.

Barvy prvků označení vozidla mohou 
být stanoveny příslušnými technickými, 
bezpečnostními nebo jinými předpisy.

Velikost a umístění značek a dalších 
prvků na vozidlech stejného typu 
a modelu má být jednotná.

Při realizaci označení kolejových 
vozidel vycházejte z nákresů v tomto 
manuálu. Respektujte také příslušné 
normy a oborové zvyklosti. 

 návrhy grafického řešení označení 
vozů v PDF a podrobnější informace jsou 
k dispozici na vyžádání – kontaktujte odbor 
komunikace

13.3 Kolejová vozidla 
a speciální vozidla

ŽDJ 5/3.1         č. 21

(A) běžné kolejové vozidlo – jeřáb

RAL 1003 
žlutá

RAL 2009 
oranžová

RAL 5003 
tmavě modrá

RAL 7005 
šedá

RAL 7016 
tmavá šedá

RAL 9005 
černá

MUV 75

75

MUV 75 
040

Správa železnic
oblastní ředitelství
Hradec Králové

99 54 9 628 000-0
CZ-SZCZ 

(C) speciální vozidlo – MUV75

NEODRÁŽET – NESPOUŠTĚT!

MVTV 000-a MVTV 000-b

TZ 00.00.00
PR 00.00.00

TZ 00.00.00
PR 00.00.00

(62 V)
PO ODSTAVENÍ

ZAJISTĚTE KLÍNEM

Váženo: Sp.00.00.00 Sp1 REV 00.00.00R100m DOM. ST.: VSETÍN
8.00 mBr.v. P 26t

r 9+9t
DK-P
SZ-6Hmot. 23,5 t

13.97 m

A

MVTV 2-000

9t 1 2
CZ-SZCZ 99 54 9439 000-0MVTV 2-000 NAJÍŽDĚT ZVLÁŠTĚ OPATRNĚ

VŮZ SMÍ BÝT ZAŘAZEN
JEN NA KONCI VLAKU

NABÍJECÍ ZÁSUVKA
400V/TN-S

(B) speciální vozidlo – MVTV 2

povrchová úprava 
nátěrů je lesklá

pracovní plocha 
je shora pro lepší 
viditelnost položených 
nástrojů světle šedá

pochozí plocha 
na střeše je 
vyznačena žlutou
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14.2 Čepice ke stejnokroji
14.3 Výstražná vesta a výstražný plášť
14.4 Blůzy
14.5 Bundy
14.6 Trika
14.7 Výstražné triko
14.8 Pracovní čepice
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Jako základní doplňky ke stejno-
kroji jsou navrženy šátky a vázanky. 
Šátky a vázanky jsou připraveny ve 
třech variantách, které vycházejí 
z doplňkového prvku tříbarevné 
pruhy (4.3). Kromě modré a oranžové 
varianty tříbarevného motivu s pruhy 
je k dispozici i jemný modrý motiv, 
ve kterém jsou barvy tříbarevného 
motivu nahrazeny tmavou modrou 
a střídání různě silných pruhů v motivu 
je naznačeno světle modrou linkou.

Při volbě materiálů a způsobu potisku 
je třeba zajistit exkluzivní vzhled i vyso-
kou životnost doplňkových prvků. Šátky 
a vázanky musí být příjemné na dotek 
a pohodlné při dlouhodobém nošení.

Šátky
 — doplňkové horizontální logo (1.3), 
velikost 47,5 × 14 mm

 — doplňkový motiv tříbarevné pruhy (4.3), 
síla pruhu 12 mm

 — rozměr šátku 60 × 60 cm, okraje 4 cm
 — umístění prvků viz schéma

Vázanky
 — v celé ploše doplňkový motiv tříbarevné 
pruhy (4.3), síla pruhu 12 mm

 — motiv s tenkými modrými linkami je 
předepsán předlohou obdobného šátku

14.1 Doplňky 
ke stejnokroji

šátky

vázanky
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Čepice ke stejnokroji existuje ve třech 
provedeních: základní modrá, červená 
čepice pro výpravčí a zimní čepice.

Na čepicích ke stejnokroji se používá 
symbol Ž (1.4). Při volbě materiálů 
a způsobu potisku je třeba zajistit 
exkluzivní vzhled i vysokou životnost 
čepic. Čepice musí být z příjemného 
materiálu a musí být pohodlná i při 
dlouhodobém nošení.

Symbol na čepici
 — symbol Ž (1.4), velikost 18,9 × 15 mm
 — symbol se umístí vpravo (viz schémata)

Modrá čepice – barvy
 — oranžová výšivka v barvě 
odpovídající PANTONE 021 C

 — tmavě modrá čepice v barvě 
odpovídající PANTONE 294 C

Červená čepice – barvy
 — tmavě modrá výšivka v barvě 
odpovídající PANTONE 294 C

 — červená čepice 

Zimní čepice – barvy
 — bílá výšivka
 — šedá čepice

14.2 Čepice 
ke stejnokroji

modrá čepice ke stejnokroji červená čepice pro výpravčí

zimní čepice ke stejnokroji
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Výstražné vesty a pláště se používají 
v souladu s předpisy. Na kapse na 
přední straně vesty nebo pláště je 
umístěno vertikální logo nebo doplň-
kové horizontální logo (viz specifikace 
níže), na zádech je velký symbol Ž.

Při volbě materiálů je třeba zajistit, 
aby splňovaly všechny bezpečnostní 
požadavky. Vesty i pláště musí mít 
praktický a pohodlný střih.

Výstražná vesta
 — vpředu na kapse vertikální logo (1.2), 
velikost 41,0 × 51,8 mm

 — na zádech symbol (1.4), 
velikost 200,0 × 158,5 mm

Profesní výstražná vesta
 — vpředu na kapse doplňkové horizontální 
logo (1.3), velikost 87,0 × 25,7 mm

 — na zádech symbol (1.4), 
velikost 200,0 × 158,5 mm

Nepromokavý výstražný plášť
 — vpředu na kapse doplňkové horizontální 
logo (1.3), velikost 87,0 × 25,7 mm

 — na zádech symbol (1.4), 
velikost 200,0 × 158,5 mm

Barvy
 — logo a symbol – tmavá modrá 
odpovídající PANTONE 294 C

 — vesta a plášť – vysoce odrazivá oranžová
 — bezpečnostní prvky – reflexní stříbrná

Pokud danou výrobní technologií nelze na 
oděvu zajistit kvalitní reprodukci textu ve 
značce, použije se k označení oděvu pouze 
symbol Ž.

14.3 Výstražná vesta 
a výstražný plášť

výstražná vesta profesní výstražná vesta

nepromokavý výstražný pášť
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Letní blůzy jsou navrženy ve dvou 
provedeních – ve výstražné oranžovo-
-modré variantě a v základní modré 
variantě. 

Na kapse na přední straně blůzy je 
umístěno doplňkové horizontální logo, 
na zádech je velký symbol Ž. Na modré 
blůze jsou reflexní stříbrnou barvou 
provedeny výstražné proužky na kap-
sách, logo i symbol.

Při volbě materiálů je třeba zajistit, 
aby splňovaly všechny bezpečnostní 
požadavky. Blůzy musí mít praktický 
a pohodlný střih, materiály musí být 
dostatečně odolné i prodyšné.

Výstražná letní blůza
 — vpředu na kapse doplňkové horizontální 
logo (1.3), velikost 87,0 × 25,7 mm

 — na zádech symbol (1.4), 
velikost 200,0 × 158,5 mm

 — barva označení tmavá modrá odpovídající 
PANTONE 294 C

 — barva materiálů vysoce odrazivá 
oranžová, reflexní stříbrná a tmavá modrá 
odpovídající PANTONE 294 C

Modrá letní blůza
 — vpředu na kapse doplňkové horizontální 
logo (1.3), velikost 87,0 × 25,7 mm

 — na zádech symbol (1.4), 
velikost 200,0 × 158,5 mm

 — barva potisku reflexní stříbrná 
 — reflexní stříbrné bezpečnostní prvky 
na kapsách

 — barva materiálu tmavá modrá 
odpovídající PANTONE 294 C

Pokud danou výrobní technologií nelze na 
oděvu zajistit kvalitní reprodukci textu ve 
značce, použije se k označení oděvu pouze 
symbol Ž.

14.4 Blůzy

výstražná letní blůza

modrá letní blůza
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Zimní bundy jsou navrženy ve dvou 
provedeních – ve výstražné oranžové 
variantě a v základní modré variantě. 

Na přední straně bundy je umístěno 
doplňkové horizontální logo, na zádech 
je velký symbol Ž. Na modré bundě jsou 
reflexní stříbrnou barvou provedeny 
výstražné pruhy na hrudi, na zádech 
a na bocích.

Při volbě materiálů je třeba zajistit, 
aby splňovaly všechny bezpečnostní 
požadavky. Bundy musí mít praktický 
a pohodlný střih, materiály musí být 
dostatečně odolné i prodyšné a musí 
zajišťovat nezbytný tepelný komfort 
pro práci.

Zimní výstražná bunda
 — vpředu na kapse doplňkové horizontální 
logo (1.3), velikost 87,0 × 25,7 mm

 — na zádech symbol (1.4), 
velikost 200,0 × 158,5 mm

 — barva potisku tmavá modrá odpovídající 
PANTONE 294 C

 — barva materiálů vysoce odrazivá 
oranžová, reflexní stříbrná

Zimní modrá bunda
 — vpředu doplňkové horizontální logo (1.3), 
velikost 87,0 × 25,7 mm

 — na zádech symbol (1.4), 
velikost 108,0 × 85,6 mm

 — reflexní stříbrné bezpečnostní pruhy 
na hrudi, bocích a na zádech

 — výstražné pruhy na zádech a bocích 
jsou odvozeny z prvního a druhého 
vodorovného tahu v symbolu Ž; 
každý výstražný pruh včetně pruhu 
na hrudi má sílu 15,1 mm (viz schéma)

 — ve vodorovném směru výstražné pruhy 
na zádech odděluje od symbolu Ž mezera 
o šířce 18,8 mm vlevo i vpravo od symbolu

 — barva potisku reflexní stříbrná
 — barva materiálu tmavá modrá 
odpovídající PANTONE 294 C

14.5 Bundy

zimní výstražná bunda

zimní modrá bunda

Pokud danou výrobní technologií nelze 
na oděvu zajistit kvalitní reprodukci textu 
ve značce, použije se k označení oděvu 
pouze symbol Ž.
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Trika jsou navržena ve dvou provede-
ních – v oranžové a modré variantě. 

Na přední straně trika je umístěno 
doplňkové horizontální logo, na zádech 
je velký symbol Ž. 

Trika by měla být z příjemného 
materiálu, přiměřeného pro použití 
trika v létě, resp. v zimě. Barvy látek 
i potisku by měly mít vysokou životnost. 

Logo a symbol na triku
 — vpředu doplňkové horizontální logo (1.3), 
velikost 87,0 × 25,7 mm

 — na zádech symbol (1.4), 
velikost 200,0 × 158,5 mm

Oranžové triko – barvy
 — potisk tmavá modrá odpovídající 
PANTONE 294 C

 — triko oranžová odpovídající 
PANTONE 021 C

Modré triko – barvy
 — potisk oranžová odpovídající 
PANTONE 021 C

 — triko tmavá modrá odpovídající 
PANTONE 294 C

Pokud danou výrobní technologií nelze na 
oděvu zajistit kvalitní reprodukci textu ve 
značce, použije se k označení oděvu pouze 
symbol Ž.

14.6 Trika

oranžové triko

modré triko
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Výstražné triko se používá v souladu 
s předpisy. Na kapse na přední 
straně trika je umístěno vertikální logo, 
na zádech je velký symbol Ž.

Při volbě materiálů je třeba zajistit, 
aby splňovaly všechny bezpečnostní 
požadavky. Trika musí mít praktický 
a pohodlný střih.

Výstražné triko
 — vpředu na kapse vertikální logo (1.2),  
velikost 41,0 × 51,8 mm

 — na zádech symbol (1.4), 
velikost 200,0 × 158,5 mm

 — barva loga, symbolu a límečků tmavá 
modrá odpovídající PANTONE 294 C

 — barva výstražného trika vysoce odrazivá 
oranžová, bezpečnostní prvky reflexní 
stříbrná

Pokud danou výrobní technologií nelze na 
oděvu zajistit kvalitní reprodukci textu ve 
značce, použije se k označení oděvu pouze 
symbol Ž.

14.7 Výstražné triko

výstražné triko
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Letní pracovní čepice s kšiltem 
je modrá, zimní čepice je černá. 
Pro výrobu čepic je třeba vybrat 
materiály vhodné k dlouhodobému 
nošení, příjemné a pohodlné. 
Zimní čepice musí zajišťovat 
nezbytný tepelný komfort. 

Symbol na čepici
 — symbol Ž (1.4), velikost 18,9 × 15,0 mm
 — symbol se umístí vpravo (viz schémata)

Letní čepice – barvy
 — potisk nebo výšivka odpovídající barvě 
PANTONE 021 C

 — barva čepice tmavá modrá 
odpovídající PANTONE 294 C

Zimní čepice – barvy
 — symbol bílá
 — čepice černá

14.8 Pracovní čepice

letní čepice

zimní čepice
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15. Speciální aplikace značky
15.1 Propagační předměty
15.2 Vlajky
15.3 Skupiny vlajek a střídání vlajek
15.4 Stolní vlajky
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Na propagačních předmětech lze 
s výhodou uplatnit symbol (1.4 a 1.10) 
i různé doplňkové motivy vizuálního 
stylu, jako jsou lineární Ž (4.1) nebo 
motiv s tříbarevnými pruhy (4.3). 
Příklady použití různých prvků 
vizuálního stylu na propagačních 
předmětech zobrazují ukázky vlevo.

Environmentální odpovědnost
Železnice je ekologický způsob dopravy. 
Také při výrobě propagačních před-
mětů a tiskovin posuzujte ekologická 
hlediska a dopad na životní prostředí. 
Zvažte účelnost konkrétního tisku 
nebo propagačního předmětu a jeho 
předpokládanou životnost. O možnos-
tech a dopadu výrobních rozhodnutí se 
můžete poradit s dodavateli. Krásný 
a užitečný propagační předmět svůj 
účel splní nejlépe. 

Materiály
Materiál se vybírá s ohledem na 
předpokládanou životnost předmětu 
nebo tisku. Při výrobě se preferují 
ušlechtilejší materiály, např. kvalitní 
nenatíraný nebo natíraný matný papír 
místo obyčejného lesklého (viz 3.4). 

Barvy
Jestliže tisk nevyžaduje použití barev 
CMYK (neobsahuje plnobarevné foto-
grafie nebo grafiky), preferují se spíše 
přímé barvy PANTONE než tisk bar-
vami CMYK. Pro dosažení exkluzivního 
vzhledu lze kombinovat také barvy 
CMYK pro fotografie a přímé barvy 
pro oranžovou a tmavě modrou pro 
loga, plochy, motivy Správy železnic 
a linky (viz 3.3).

15.1 Propagační 
předměty

propiska a příklady tužek

deštníky dárkové tašky

bloky

spravazeleznic.cz

spravazeleznic.cz

Správa železnic
státní organizace

spravazeleznic.cz Správa železnic
státní organizace

spravazeleznic.cz
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Vlajky lze využít k označení areálů, 
budov a významných míst v exteriéru 
i interiéru, trvale i dočasně. Jsou na-
vrženy ve třech variantách motivu, 
v jedné základní variantě a ve dvou 
doplňkových. Písmo, barevnost, roz-
měry a umístění prvků a další formá-
tování jsou stanoveny prostřednictvím 
vyobrazených schémat. Specifikace 
barev je uvedena v kapitole 3.1.

Základní vlajky se symbolem
Základní vlajky (A) místo loga Správy železnic 
uplatňují samostatný symbol (1.4) doplněný 
názvem organizace. Provedení názvu je 
převzato z loga (1.1). 

Základní vlajky uplatňují speciální 
kompozici symbolu a textu (viz 1.15), která 
nenahrazuje logo. Představuje grafické 
řešení, které je určeno pro zvláštní případy. 
Na vlajkách dovoluje zobrazit symbol Správy 
železnic mnohem větší, než by byl v jakémkoli 
provedení loga.

Střídání vlajek a doplňkové vlajky
Doplňkové vlajky (B, C) s motivem tříbarevné 
pruhy (4.3) se používají ve skupinách vlajek 
ke střídání motivů (15.3). 

Přizpůsobení návrhu
V ukázkách jsou zobrazeny příklady vlajek 
pro šířkový, výškový, čtvercový a vysoký 
formát. Při přípravě vlajky pro konkrétní 
rozměr vycházejte z uvedených předloh.

15.2 Vlajky

(A) základní vlajky se symbolem a názvem organizace (B) vlajky s tříbarevnými pruhy v oranžové variantě

(C) vlajky s tříbarevnými pruhy v modré variantě

příklad použití vlajek ve skupině
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Skupina vlajek se vytváří ze základních 
a doplňkových vlajek stejné velikosti. 
Pokud se ve skupině vyskytují více než 
dvě vlajky (A), základní vlajky s logem 
a doplňkové vlajky s motivem tříbarev-
né pruhy se pravidelně střídají (B–D). 

Řada vlajek začíná vždy základní 
vlajkou s logem. Začátek řady se určí 
podle převažujícího pohledu na skupinu 
vlajek. Při jednoduchém střídání (B, C) 
se opakuje základní vlajka a vlajka 
s pruhy v oranžové variantě.

Jestliže je za sebou více řad vlajek 
(například kolem cesty zleva i zprava) 
nebo jsou vlajky jinak prostorově uspo-
řádány, v lichých řadách se pro střídání 
použijí vlajky s oranžovou variantou 
pruhů, v sudých s modrou (D). 

Zobrazené příklady skupin vlajek jsou 
pouze ilustrativní, nestanovují doporučenou 
velikost vlajek v závislosti na velikosti 
skupiny. Různé velikosti vlajek v příkladech 
naznačují, že skupiny lze vytvářet z vlajek 
všech velikostí. 

15.3 Skupiny vlajek 
a střídání vlajek

(A) dvě vlajky (B) tři vlajky

(C) čtyři vlajky (D) řady vlajek
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Stolní vlajky a malé závěsné vlajky lze 
využít v interiéru, dočasně, popřípadě 
trvale. Stolní vlajky se zpravidla 
používají při výjimečných příležitostech, 
například při význačných jednáních, 
setkáních, na konferencích apod. 
Často se užívají společně s dalšími typy 
stolních vlajek, např. vlajkami České 
republiky nebo vlajkami Evropské unie. 

Stolní vlajka je orientována na šířku, 
její nedílnou součástí je vlastní stojan. 
Malá závěsná vlajka je orientována 
na výšku, může mít vlastní stojan, 
případně může být zavěšena na jiném 
vhodném předmětu. Pro oficiální 
příležitosti se důrazně doporučuje 
použití vlajek s vlastními stojany.

Písmo, barevnost, rozměry a umís-
tění prvků jsou stanoveny prostřednic-
tvím vyobrazených schémat. Specifika-
ce barev je uvedena v kapitole 3.1.

Prvky stolních a závěsných vlajek
Stolní a závěsné vlajky místo loga Správy 
železnic uplatňují samostatný symbol (1.4) 
doplněný názvem organizace. Provedení 
názvu písmem Styrene A Black je převzato 
z loga (1.1). Jedná se o speciální kompozici 
symbolu a textu (viz 1.15), která nenahrazuje 
logo. Představuje grafické řešení, které je 
určeno pro zvláštní případy. Na vlajkách 
dovoluje zobrazit symbol Správy železnic 
mnohem větší, než by byl v jakémkoli 
provedení loga.

Přizpůsobení návrhu
V ukázkách jsou zobrazeny příklady 
vlajek. Při přípravě vlajky pro konkrétní 
rozměr vycházejte z uvedených předloh. 
Malá závěsná vlajka má z obou stran 
shodný motiv.

15.4 Stolní vlajky

stolní vlajka na stojanu

zadní strana stolní vlajky

malá závěsná vlajka
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