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Co?
Manuál reklamy, tedy návod, jak navrhnout a umístit reklamu na jakékoli místo ve m"st". Stanovení pravidel, která budou 
pro v#echny stejná. Jak propagovat sv$j obchod a byznys ve m"st" tak, aby reklama lákala zákazníky, neobt"%ovala obyvatele 
a m"sto nevypadalo nevzhledn"?

D$raz na vizuální hygienu, omezení sv"telnosti, necht"n&ch informací a zv&#ení komfortu vnímání reklamy. V dob", kdy je 
mo%né regulovat reklamy na facebooku jedním klikem nemá smysl rezignovat na krásu nám"stí, ulic a dom$, naopak je to pravá 
chvíle na to, dohodnout se, jak m"sto zkrá#lit.

Manuál je opat'ení pouze proti té reklam", která sni%uje estetickou a architektonickou hodnotu objekt$ a celého m"sta 
a sni%uje bezpe(nost silni(ního provozu. Není to opat'ení proti reklam" jako takové.

Lidé manuálem uplat)ují nároky na podobu prostor, které sdílíme v#ichni spolu. Ka%dá reklama je zásahem do ve'ejného prostoru 
a je pot'eba respektovat svobodu prostého ob(ana a tento nárok vid"t.

Reklamu nikdo nevy%aduje, dere se do pop'edí p'ed okna a v&lohy, úto(í na ka%dého agresivním procentem slevy, 
nedá zapomenout na mno%ství a barvy nabízen&ch (epic, cibulí a (ty'kolek. Nenechává nás na omylu, %e za okny je zbo%í. 
Vede nás za ruku, od k'i%ovatky, ke k'i%ovatce. Jak tre*t na h'bitov? Kudy dojdu ke kostelu? Ne, ne, nenech se zmást, (lov"(e, 
za rohem t" (eká nabídka úv"ru, která t" do hrobu p'ivede mnohem snadn"ji.

Kde?
Pro jednoduchost v#ude. +ivot není jin& v památkové zón" nebo na sídli#ti Slezská. Krása se nem"ní s místem a ka%d& má nárok 
%ít ve stejn" hezkém prost'edí, a, u% jde o prost'edí historické anebo moderní. 

Jak?
M"kce, v prvé 'ad" jde o hledání shody a kompromisu tak, aby reklama slou%ila svému ú(elu upozor)ování na v&robky a slu%by, 
ale zárove) neomezovala osobní svobodu t"ch, kter&m t'eba není ur(ena nebo kte'í ji necht"jí vid"t.

Zpracovali jsme tento jednoduch& návod, aby ka%d& m"l p'íle%itost se v problematice zorientovat a zpracovat si ozna(ení svého 
obchodu nebo reklamu správn" a v souladu s ostatními.

 

1 Úvod
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Upravili jsme dota(ní programy na obnovu hodnotn&ch fasád ve m"st" tak, aby bylo mo%né z t"chto prost'edk$ hradit i zm"nu 
v&v"sních #tít$ a dal#í reklamy na domech. Tento manuál je tak hlavn" prosbou o dohodu. P'ij-te za hlavním architektem m"sta 
a najdeme pro v#echny prosp"#né 'e#ení.

Pro!?
Nikomu není jasné, jaká jsou pravidla, podle jak&ch zákon$ se 'ídíme, co ú'ad m$%e a nem$%e zakázat, kdy je nutn& souhlas koho. 
Proto hlavní architekt m"sta zpracoval tento p'ehled/návod a koordinuje umis,ování reklamy.

Pro! hlavní architekt?
Proto%e Hlavní Architekt m"sta Fr&dku-Místku jako hlídací pes usiluje o to, aby m"sto bylo kultivované a krásné. Reklama je 
d$le%itou sou(ástí architektury a podnikání a je neodd"litelná. P'ímo zasahuje do vzhledu dom$ a m"stsk&ch prostor$ a zaslou%í 
si odpovídající pé(i. Od sametové revoluce jsme urazili obrovsk& kus cesty, n"kolikanásobn" se zv&#il komfort dom$ i prostor, 
zbavili jsme se jednotvárnosti totality a je prav& (as za(ít pe(ovat o to, (eho jsme dosáhli. 
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3 Územní platnost

VRSTEVNICE
po 10 m

KATASTRÁLNÍ HRANICE ÚZEMÍ 
Fr!dek, Chlebovice, Lískovec, Lys"vky, 
Místek, Panské Nové Dvory, Skalice

LEGENDA:

OBJEKT
Domy, gará#e, k"lny

VRSTEVNICE
po 2 m

Reklama na území m"stsk&ch 
památkov&ch zón Fr&dek a Místek 
je regulována na'ízením Rady 
m"sta Fr&dku-Místku (. 3/2020. 
Na území m"stsk&ch památkov&ch 
zón Místek a Fr&dek je navíc 
regulována Zákonem (. 20/1987 
Sb., O státní památkové pé(i, 
kter& na'izuje dohled nad zónami 
orgánem státní památkové pé(e, 
která pro (innost v nich vydává 
vyjád'ení a závazná stanoviska 
(u za'ízení a staveb a jejich zm"n).

Zárove) jako slu%ba ob(an$m 
funguje hlavní architekt m"sta, 
kter& dohlí%í na celkov& vzhled 
m"sta, a koordinuje stavební 
zám"ry.

PLATÍ NAŘÍZENÍ RADY MĚSTA. 

PLATÍ DOHLED STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE.

PLATÍ NAŘÍZENÍ RADY MĚSTA.
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Vysv"tlivky / Kontakty 4

Kdo je kdo
Státní správa . Samospráva
Na magistrátu sedí ú'edníci, kte'í 
vykonávají státní správu, tj. (innost, 
kterou na obce p'enesl stát, jde o tzv. 
p'enesenou p$sobnost obce, typicky 
stavební ú'ad, %ivnostensk& ú'ad, 
ale také státní památková pé(e. Tito 
ú'edníci jsou sice zam"stnanci m"sta, 
ale orgány m"sta (primátor, rada m"sta, 
zastupitelstvo m"sta) jim nemohou 
dávat p'íkazy, jak mají rozhodovat. 
Nad'ízen&mi orgány jsou krajsk& ú'ad 
a úst'ední orgány, zejména ministerstva. 
Vedle toho na magistrát" sedí ú'edníci, 
kte'í mají na starost samosprávu, 
tj. samostatnou p$sobnost obce, sem 
pat'í zejména správa majetku obce 
a uspokojování pot'eb sv&ch ob(an$, 
p'edev#ím pot'eby bydlení, ochrany 
a rozvoje zdraví, dopravy a spoj$, 
pot'eby informací, v&chovy a vzd"lávání, 
celkového kulturního rozvoje 
a ochrany ve'ejného po'ádku. V/oblasti 
samosprávy nemá obec nad'ízen& orgán. 
M$%e se stát, %e jeden zam"stnanec 
vykonává jak samosprávu, tak státní 
správu, pak je t'eba v%dy rozli#ovat, 
v/jaké pozici zrovna vystupuje.

HAF-M
Hlavní Architekt Fr&dku-Místku, 
o*ciáln" hlavní architekt m"sta, 
vykonává svou (innost v&lu(n" v/rámci 

samosprávy, je nástrojem vedení m"sta 
v kultivaci ve'ejného prostoru 
a architektury, a záruka dobré stavební 
praxe na území m"sta. Je pomocníkem 
pro ob(any ve slo%itém sv"t" stavebního 
práva, procesu, povolování, architektury 
a urbanismu.

Státní památková pé(e
V/rámci magistrátu vykonává státní 
památkovou pé(i zam"stnanec za'azen& 
do odd"lení územního rozvoje odboru 
územního rozvoje a stavebního 'ádu. 
Pe(uje o m"stské památkové zóny 
Fr&dek a Místek, dohlí%í na venkovní 
vzhled umis,ovan&ch staveb a za'ízení. 
Spolupracuje s/Národním památkov&m 
ústavem, kter& pro státní památkovou 
pé(i zpracovává odborná stanoviska 
pro ka%dou akci.

Odbor dopravy a silni(ního hospodá'ství
0e#í reklamu podél komunikací, v jejich 
ochrann&ch pásmech a na ve'ejném 
prostranství.

Odbor %ivotního prost'edí a zem"d"lství
0e#í reklamu zasahující nebo ovliv)ující 
nezpevn"né a vodní plochy, záhony, 
stromy (nap'íklad zastín"ním).

Odbor správy obecního majetku
Vy'izuje umis,ování reklamy 
na pozemcích, stavbách a za'ízeních 
ve vlastnictví m"sta.

Národní památkov& ústav
Národní památkov& ústav (NPÚ) 
je státní p'ísp"vkovou organizací 'ízenou 
Ministerstvem kultury 1R.

Poskytuje odborné zázemí státní 
památkové pé(i, vydává pro státní 
památkovou pé(i odborná stanoviska. 
P'i schvalování staveb spolupracuje 
se státní památkovou pé(í.

NPÚ poskytuje mnoho materiál$ 
a návod$, jak o památky pe(ovat, které 
jsou v&born&m zdrojem inspirace:

h!ps://www.npu.cz/cs/opravujetepamatku/
jak-postupovat

h!ps://www.npu.cz/cs/opravujetepamatku/
ke-stazeni

Provozovatel
Osoba, která si pronajímá prostor v rámci 
budovy nebo (ást ve'ejného prostranství 
za ú(elem provozování svého podnikání.

Majitel
Osoba, která vlastní budovu nebo 
pozemek, ve které/na kterém bu- sama 
podnikání provozuje, anebo jej pronajímá 
provozovatel$m.

Hlavní architekt m"sta

Ond#ej Zdvomka

@architektfm

zdvomka.ondrej@frydekmistek.cz

558 609 348

Státní památková pé$e

Zita Matejovi(ová

matejovicova.zita@frydekmistek.cz

558 609 280

Odbor správy obecního majetku 
– pozemky m"sta

Kate'ina Kozelská

kozelska.katerina@frydekmistek.cz

558 609 175
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Prostorová 
vymezení 

M"sto 
Celé území statutárního m"sta 
Fr&dku-Místku.

Památková zóna 
M"stská památková zóna Fr&dek 
a Místek. P'esné hranice jsou vyzna(eny 
v územním plánu m"sta a v kapitole 3.

Provozovna 
Budova, její (ást nebo prostor 
vymezen& pro podnikání.

Budova 
D$m, kter& je vyu%íván cel& anebo z (ásti 
jako provozovna, p'ípadn" je na n"m 
umíst"na reklama.

Pozemek 
Pozemek, na kterém je umíst"no za'ízení 
nebo stavba pro reklamu.

Nosi( reklamy 
Plot, ze-, dopravní prost'edek,...

Pojmy obecné
Ozna(ení provozovny 
V#echny prvky shrnuté v kapitole 8, 
pou%ité na fasád" provozovny.

Reklama 
Propagace v&robk$ a slu%eb.

4 Vysv"tlivky

Voln" umis,ovaná reklama 
Reklama, která není 
podporovaná nosnou 
konstrukcí jakéhokoli 
rozm"ru (plakáty, plachty, 
PVC a dibond cedule...) 
a reklama do 0,6 m2 na nosné 
konstrukci.

Za'ízení pro reklamu 
Konstrukce pro umis,ování 
informací, nap'íklad ve form" 
plakát$, s informa(ní plochou 
od 0,6 m2 do 8 m2. Podléhá 
vydání územního rozhodnutí 
(p'íp. územního souhlasu).

Stavba pro reklamu 
Konstrukce pro umis,ování 
informací, nap'íklad 
„billboard$“, s informa(ní 
plochou od 8 m2. Podléhá 
vydání územního rozhodnutí 
(p'íp. územního souhlasu) 
a ohlá#ení.

Za'ízení 
Konstrukce, na kterou je umis,ována 
reklama a která je umis,ována na základ" 
stavebního zákona.

 
Zákon 183/2006 Sb., §3, odst.2) 
Za"ízením se pro ú#ely tohoto zákona rozumí 
informa#ní a reklamní panel, tabule, deska #i jiná 
konstrukce a technické za"ízení, pokud nejde 
o stavbu podle § 2 odst. 3. V pochybnostech, zda se 
jedná o stavbu nebo za"ízení, je ur#ující  

stanovisko stavebního ú"adu. Za"ízení 
o celkové plo$e v%t$í ne& 8 m2 se pova&uje 
za stavbu pro reklamu.

Zákon 183/2006 Sb., §79, odst. 2) 
Rozhodnutí o umíst%ní stavby ani územní souhlas 
nevy&adují informa#ní a reklamní za"ízení 
o celkové plo$e do 0,6 m2 umis'ovaná mimo 
ochranná pásma pozemních komunikací

Zákon !.. 13/1997 Sb., §25, odst. 7) 
Zvlá$tní u&ívání spo#ívající v z"ízení 
a provozování reklamního za"ízení m(&e povolit 
p"íslu$n) silni#ní správní ú"ad nejdéle na dobu 
p%ti let, bude-li z"ízení a provozování reklamního 
za"ízení spl*ovat tyto podmínky:

a) nebude jej mo&né zam%nit s dopravními 
zna#kami ani dopravními za"ízeními,

b) nebude osl*ovat u&ivatele dot#ené pozemní 
komunikace nebo jinak naru$ovat provoz 
na pozemní komunikaci,

c) pozemní komunikace v míst%, kde je umíst%no 
reklamní za"ízení, bude vybavena na náklad 
vlastníka reklamního za"ízení svodidly nebo 
jinak zabezpe#ena proti mo&nému st"etu vozidel 
s konstrukcí reklamního za"ízení

d) reklamní za"ízení bude slou&it k ozna#ení 
provozovny nacházející se v souvisle zastav%ném 
území obce podle § 30 odst. 3 ve vzdálenosti 
do 50 metr( od reklamního za"ízení nebo mimo 
souvisle zastav%né území obce v silni#ním 
ochranném pásmu ve vzdálenosti do 200 metr( 
od reklamního za"ízení, jedná-li se o reklamní 
za"ízení na dálnici, silnici I. t"ídy nebo na jejich 
silni#ním pomocném pozemku.

Na'ízení m"sta 
Na'ízení t&kající se reklamy ve m"st", 
které je Rada m"sta zmocn"na vydat 
zákonem o obcích a zákonem o regulaci 
reklamy.

 
Zákon 128/2000 Sb., § 11 
(1) Obec m(&e v p"enesené p(sobnosti vydávat 
na základ% zákona a v jeho mezích na"ízení obce, 
je-li k tomu zákonem zmocn%na.

 
§ 102 
(1) Rada obce p"ipravuje návrhy pro jednání 
zastupitelstva obce a zabezpe#uje pln%ní jím 
p"ijat)ch usnesení.

(2) Rad% obce je vyhrazeno

…

d) vydávat na"ízení obce,

 
§ 2

(1) Zakazuje se

…

d) reklama $í"ená na ve"ejn% p"ístupn)ch 
místech mimo provozovnu jin)m zp(sobem ne& 
prost"ednictvím reklamního nebo propaga#ního 
za"ízení z"ízeného podle zvlá$tního právního 
p"edpisu 5b), stanoví-li tak obec sv)m na"ízením 
vydan)m v p"enesené p(sobnosti 5c), v rozsahu 
uvedeném v odstavci 5,

…
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(5) Obec v na"ízení vydaném podle odstavce 1 písm. d) stanoví

a) ve"ejn% p"ístupná místa, na nich& je reklama podle odstavce 1 písm. d) 
zakázána,

b) dobu, v ní& je reklama podle odstavce 1 písm. d) zakázána,

c) druhy komunika#ních médií, kter)mi nesmí b)t reklama 
podle odstavce 1 písm. d) $í"ena, pop"ípad% té&

d) akce, na n%& se zákaz $í"ení reklamy nevztahuje.

 

Pojmy architektonické
 
D$m 
Stavba

 
Fasáda 
Obvodové st"ny domu

0ímsa 
Linie, která horizontáln" a plasticky (lení 
fasádu

Korunní 'ímsa 
Linie, která ukon(uje fasádu domu, nad ní 
za(íná st'echa, st'e#ní krajina. 0íká se jí také 
hlavní.

0ímsa parteru 
0ímsa, která ukon(uje parter.

 
 
Parter 
1. nadzemní podla%í domu, 
v p'ímem styku s ulicí.

 
Sokl 
Spodní (ást domu od zem" do v&#e od 0,3 m 
a% po 'ímsu parteru. Slou%í k ochran" domu 
p'ed vlhkostí z odra%eného de#t", u#pin"ní 
fasády, zv&razn"ní tektoniky. Historicky #lo 
nap'íklad o kamennou (ást p'ízemí domu.

Architráv 
Prvek 'eck&ch trám$, pro nás vodorovn& 
pravoúhl& p'eklad (nosník), nad sloupy. 
U nás se objevuje u dom$ s historizující 
fasádou, kde je nazna(en v pro*laci fasády 
pod 'ímsou parteru jako volné místo o v&#ce 
cca 0,4–0,6 metru.

V&kladce 
Zjednodu#en" konstrukce v&lohy. 
Konstrukce ur(ená k prezentaci v&robk$ 
vsazená nebo p'edsazená p'ed otvor pro 
okno ve fasád", která má v"t#í hloubku ne% 
nap'íklad #paletové okno, a proto je do n"j 
mo%né umístit nap'íklad *guríny 
s oble(ením.

Vysv"tlivky 4
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01

02

5 Jak pracovat s manuálem

První otázka:

Co chci d"lat?
1. Chci ozna(it svou provozovnu v&v"sním #títem, 
v&str(í, k'ídovou tabulí, polepem, malbou, z'ídit 
p'edzahrádku se stín"ním.

2. Chci umístit reklamu na cizí stavbu nebo 
za'ízení, plot, tabuli, umístit za'ízení pro reklamu 
s informa(ní plochou do 0,6 m2.

3. Umístit za'ízení pro reklamu s informa(ní 
plochou od 0,6 m2 do 8 m2 nebo stavbu pro reklamu 
(informa(ní plocha od 8 m2).

Druhá otázka: 
Kde to chci ud"lat?
A. V památkové zón".

B. Mimo památkovou zónu.

Postup p#i r$zn%ch
kombinacích odpov"dí: 
 
Umis,ování upravuje zákon (. 20/1987 Sb., 
o státní památkové pé(i. Manuál detailn"ji 
prezentuje vhodné druhy a ztvárn"ní reklamy.

1 + A
2 + A

1) Nahlédnutí do manuálu, v&b"r vhodn&ch prvk$.

2) Konzultace s orgánem státní památkové pé(e 
a HAF-M.

3) Podání %ádosti o vyjád'ení orgánu státní 
památkové pé(e.

4) Umíst"ní reklamy po obdr%ení kladného 
vyjád'ení.

1 + B
2 + B

P'i umis,ování reklamy je nutné 'ídit se tímto 
manuálem, kter& upravuje podmínky ve shod" 
s na'ízením Rady m"sta Fr&dku-Místku (….

1) Nahlédnutí do manuálu, v&b"r vhodn&ch prvk$.

2) Konzultace s HAF-M.

3) Umíst"ní reklamy.
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3 + A

1) Nahlédnutí do manuálu, v&b"r vhodn&ch prvk$.

2) Konzultace s orgánem státní památkové pé(e, 
orgánem územního plánování, orgánem ochrany 
%ivotního prost'edí, p'íslu#n&m silni(ním správním 
ú'adem, HAF-M.

3) Podání %ádosti o koordinované stanovisko 
k za'ízení nebo stavb" pro ú(ely územního 'ízení 
nebo územního 'ízení a stavebního povolení.

4) Podání %ádosti o územní rozhodnutí nebo 
spole(né územní 'ízení a stavební povolení po 
obdr%ení kladného koordinovaného stanoviska.

5) Umíst"ní reklamy po obdr%ení územního 
rozhodnutí nebo stavebního povolení.

Nezbytn&m p'edpokladem pro umíst"ní reklamy 
je v%dy zpracovatel návrhu reklamy tedy gra*k. 
U za'ízení a staveb pro reklamu, p'edzahrádek 
a stín"ní pak i architekt. Vyplatí se oslovit kvalitní 
profesionály. V&sledek je pak viditeln& na první 
pohled a propagace je mnohem úsp"#n"j#í.

Konzultace s hlavním architektem m"sta slou%í 
hlavn" ke koordinaci stavební (innosti ve m"st". 
Hlavní architekt vás m$%e upozornit na souvislosti, 
které vás t'eba nenapadnou, p'ípadn" p'isp"t 
poznatky, které pom$%ou viditelnosti reklamy. 

3 + B

1) Nahlédnutí do manuálu, v&b"r vhodn&ch prvk$.

2) Konzultace s orgánem územního plánování, 
orgánem ochrany %ivotního prost'edí, p'íslu#n&m 
silni(ním správním ú'adem, HAF-M.

3) Podání %ádosti o koordinované stanovisko 
k za'ízení nebo stavb" pro ú(ely územního 'ízení 
nebo územního 'ízení a stavebního povolení.

4) Podání %ádosti o územní rozhodnutí nebo 
spole(né územní 'ízení a stavební povolení po 
obdr%ení kladného koordinovaného stanoviska.

5) Umíst"ní reklamy po obdr%ení územního 
rozhodnutí nebo stavebního povolení.
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2. Reklama
Reklamou, pro ú(ely manuálu, rozumíme v#e ostatní, co není umíst"no p'ímo na budov" provozovny. Reklama m$%e b&t 
umíst"na „samostatn"“, nap'íklad jako plachta na oplocení nebo na „za'ízení nebo na stavb" pro reklamu“, co% je nap'íklad 
billboard nebo plakátovací plocha.

a) Reklama na objektu

b) Reklama na za#ízení nebo stavb" pro reklamu

c) Reklama na za#ízení na objektu (nap'íklad billboard na fasád" bytového domu)

d) Reklama viditelná z komunikací
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MÍSTA:
1. Reklama mimo památkovou zónu
2. Reklama v památkové zón"
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1. Tvrdé zp$soby regulace reklamy
Na#ízením m"sta 
To se uplatní pro prvky zmín"né v kapitole 9. Pou%ije se pro ve#kerou reklamu na v&robky, slu%by a provozovny, umis,ovanou 
mimo dot(ené provozovny, na stavbách a objektech.

Stanovením podmínek p#i umíst"ní na m"stsk%ch pozemcích a budovách 
T&ká se jak reklamy, tak ozna(ení provozoven, nap'íklad v podob" p'edzahrádky nebo pergoly.

Stavebním zákonem 
Ten, kdo za'ízení pro reklamu nebo stavbu pro reklamu umis,uje, je povinen si obstarat souhlasné závazné stanovisko orgánu 
územního plánování, státní památkové pé(e (u reklamy v m"stské památkové zón"), silni(ního a správního ú'adu (zábor ve'ejné 
komunikace), ochrany %ivotního prost'edí (zábor nezpevn"n&ch ploch).

Památkovou pé$í 
Státní památková pé(e dohlí%í na správné umis,ování reklamy na území m"stsk&ch památkov&ch zón Fr&dek a Místek.

2. M"kké zp$soby regulace reklamy
Dota$ními programy 
M"sto pravideln" vypisuje tyto dota(ní programy, které lze vyu%ít:

Program regenerace m"sta Fr%dku-Místku 
Dotaci je mo%né vyu%ít i na reklamu a ozna(ení provozoven, které se nacházejí na území m"stsk&ch památkov&ch zón.

Program regenerace objekt$ s historickou nebo historizující fasádou na území m"sta Fr%dku-Místku 
Dotaci je mo%né vyu%ít i na opravu nebo nové z'ízení ozna(ení provozoven na architektonicky hodnotn&ch budovách mimo 
m"stské památkové zóny.

Program Reklama F-M – podpora z#ízení !i obnovy ozna!ení provozoven 
Dotaci je mo%né vyu%ít na z'ízení nebo obnovu ozna(ení provozovny v/souladu s/tímto manuálem pro provozovny nacházející se 
na území m"sta Fr&dku-Místku.

Regulace reklamy 7

Program regenerace m"sta 
Fr%dku-Místku

h2ps://www.frydekmistek.cz/
cz/magistrat/odbory-magistratu/
odbor-uzemniho-rozvoje-a-
stavebniho-radu/dotace/regenerace-
mesta-frydku-mistku

Program regenerace objekt& 
s historickou nebo historizující 
fasádou na území m"sta 
Fr%dku-Místku

h2ps://www.frydekmistek.cz/
cz/magistrat/odbory-magistratu/
odbor-uzemniho-rozvoje-a-
stavebniho-radu/dotace/regenerace-
objektu-s-historickou-nebo-
historizujici-fasadou
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Provozovny
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8.1 Typy fasád
8.1.1 – Klasick& d$m

8.1.2 – Moderní d$m

8.1.3 – Modernistick& d$m

8.1.4 – Sklen"n& d$m

8.1.5 – Panelák

8.1.6 – Rodinn& d$m

8.1.1
8.1.5

8.1.6

8.1.28.1.4

8.1.3
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Typy fasád 8.1

Celoplo#ná reklama

P'ekrytí oken, dve'í a dal#ích prvk$ fasády

Nepr$hledné plachty

Zmno%ení prvk$

Nad hranu p'ízemí budovy

Jasné uspo'ádání prvk$ reklamy

Respektování linií a prvk$ fasády

Kombinace max. 3 prvk$ na fasád"

Nápisy na osách okenních a dve'ních otvor$

Umíst"ní nad p'ízemím
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Hlavní ozna(ení v architrávu

V&str( v rovin" architrávu

Názvy na osu okenních a dve'ních otvor$

Kvalitní logo

Názvy pouze písmeny

Jemné podsvícení bez modré slo%ky

Kombinace max. 3 prvk$ reklamy

Nad 'ímsu 1. nadzemního podla%í a pod hlavní 'ímsu, tento prostor by m"l 
v%dy z$stat (ist&

Podsvícení v památkové zón"

8.1.1 Klasick% d&m
 D&m „jako malovan%“. V"t'inou star'í, postaven% v historizujícím slohu, s fasádou jako z 19. století, 'tukovou v%zdobou a #ímsami



21Manuál reklamy F!M / ver. 1 2020

Moderní d&m
D&m postaven% v"t'inou v druhé polovin" 20. století, kter% $erpá z $isté a jednoduché p#edvále$né architektury v kombinaci s dal'ími vlivy

8.1.2

Vyu%ití okenních ploch a p'irozen&ch linií 'íms

Polep jen s 50% sytostí

Loga pouze písmeny

Od ka%dého mo%ného prvku pouze jeden

Malba na max. 30 % plochy fasády

Zmno%ení prvk$

Nasv"tlení fasády modr&m a blikajícím sv"tlem

Reklama ve v#ech oknech objektu

Zábor více ne% 30 % plochy volné fasády
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Vyu%ití velk&ch okenních ploch

Polepy syté pouze z 50 %

Dodr%ení linií dom$, pás$ oken a podobn"

Vyu%ití st'e#ní krajiny

Nepr$hledné plachty

Malba syt&ch reklamních ploch

Zmno%ení prvk$

8.1.3 Modernistick% d&m
 D&m postaven% v"t'inou v první polovin" 20. století (nebo tak alespo( vypadá), vyniká $istotou fasády, bez zdobení, $asto p#ipomíná parník
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Sklen"n% d&m
D&m, kter% má fasádu tvo#enu z velké $ásti sklen"n%mi plochami

8.1.4

Pou%ití prostor nad hlavním vstupem do budovy

Pou%ití velkoplo#ného polepu, v 50% sytosti

Vyu%ití st'e#ní krajiny

Vitríny za sklen"nou plochou fasády

Hlavní ozna(ení budovy na ose vstupu

V&str( ve v&#ce hlavního ozna(ení budovy

Nepr$hledné plachty

Velké potisknuté plochy, pouze samostatná písmenka

Vitríny, tabule neumis,ujeme z vn"j#í strany fasády

P'íli# mnoho prvk$, v"t#inou je dostate(ná kombinace 3 prvk$
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8.1.5 Panelák
 Velmi oblíben%, z betonov%ch panel& postaven%, $asto velmi barevn" pomalovan%, vysok% $i nízk%, #íká se mu „králíkárna“

Název provozovny nad hlavním vstupem do budovy

Na krycí st'í#ce

Na ose vstupních dve'í

Barva toto%ná s ostatními klempí'sk&mi prvky fasády

Vyu%ití v&hody v&#kov&ch staveb, logo nad hranou atiky

Pouze písmena

Velké plochy

Naru#ení okenních pás$ dal#ích podla%í

Pokrytí reklamou více ne% 30 % plochy volné fasády

Nát"r se 100% krytím

Telefonní (ísla fasádních *rem na parapetu

Loga do v#ech oken, která jsou k dispozici
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Rodinn% d&m
D&m pro mámu, tátu a d"ti. )asto s 'ikmou st#echou, dnes $asto velmi oblíben% typ „bungalov“

8.1.6

Na ose hlavního vstupu

Viditelné z ulice

Vyu%ití st'í#ek nad vchody a dal#ích p'irozen&ch vodících linií

Snahu zaujmout vt"lujeme do tvo'ivého názvu, vtipného loga

Vyu%ití st'e#ní krajiny

Ozna(ení názvem profese – 'ezník, tiska', atd.

Dr%íme se barevnosti klempí'sk&ch prvk$ a fasády

Zmno%ení prvk$ reklamy

Pokrytí fasády celkovou nabídkou obchodu – párky, rohlíky, ovoce, zelenina, 
cigarety, uzeniny
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Reklamní prvky
• Postup 1+A, 1+B

8.2

P'esah p'es plastické prvky fasády

Celoplo#n& potisk

Kombinace n"kolika styl$ a velikostí písma

Zmno%ování informací

Divoká barevnost

Respekt k liniím fasády

Nápisy pouze z písmen

Jednoduché informace

V barevné #kále fasády

Stavební preciznost a respekt 
k technickému 'e#ení fasád
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Nápis sestaven& z jednotliv&ch písmen

Pouze název obchodu

V architrávu budovy, pod 'ímsou parteru

Namalován na fasád" / Vytvo'en z kovu / Kvalitního plastu, dibondu / D'eva

Uchycen na systému, kter& dovolí nápis m"nit

Jemn" podsvícen& sv"tlem bez modré slo%ky

Barva odpovídá klempí'sk&m v&robk$m, p'ípadn" tmav#ímu odstínu fasády 
p'i malb"

Nápis umístíme na osu ostatních prvk$ fasády

Zmno%ení informací

Kombinace n"kolika styl$ písma, kurzívy

Nápis umíst"n& v t"le budovy, p'ípadn" do t"la budovy

Zakrytí prvk$ fasády nápisem

Pevná, nepr$hledná plocha s potiskem

8.2.1 V%v"sní 'títy
 Hlavní ozna$ení, v"t'inou nad vchodem. Název provozu nebo název, $ím provoz disponuje („*eznictví“)
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Nápis tvo'en pouze literami

Kvalitní materiál

Vhodn& font v$(i moderní fasád"

Odpovídající velikost

Stabilní materiál

Nápis v rámci omítky

Na ose otvoru

Nadpis v rámci architrávu

Umíst"n na osu otvoru
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Okraje 10 cm od rámu okna

Barva v odstínu barvy fasády

Pr$hledná z 50%

Pou%ita pouze písmena

Plocha 1/3 oken

Celoplo#n& polep

Zm"ny typ$ a velikostí písma

Agresivní barvy

8.2.2 Polepy
 Nálepky v oknech a dve#ích
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Gra*cky stylizovan& polep v (arách na míru prodejn"

Mén" ne% 50 % plochy

Pr$hledná gra*ka, zda'ilá gra*cká úprava

Polep z písmen v korporátní gra*ce

Úm"rn& dal#ím reklamním prvk$m

Historizující polep, pouze z písmen a ozdobného prvku
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Mezi sokl a architráv

Respekt k d"lení bosá%e, hrany fasády, parapet$ a dal#í prvky

Za rovinu okenního skla z vnit'ní strany

Velikost a tvar je libovoln&, m"l by vycházet ze základních geometrick&ch tvar$

Max. velikost plochy vitríny je velikost 1278 . 1865, tedy reklamní standart CLV

Jemn" podsvícená sv"tlem bez modré slo%ky

Vitrínou myslíme krabici se sklem, k'ídovou tabuli, CLV panel,…

Barva rámu – odstín klempí'sk&ch prvk$

Na okno z venkovní strany 

Firemní vitríny (Bud"jovick& Budvar, atd.)

8.2.3 Vitríny
 Prosklené krabice a rámy p#ipevn"né k fasád", které informují o denní nabídce
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Jednoduché 'e#ení nabídkové tabule

Nestabilní uchycení

Dibondová deska, kovov& povrch

P'im"'en& rozm"r

Jednoduché pop-up 'e#ení, v odpovídající kvalit"

D'ev"n& rám, k'ídová tabule s denní nabídkou
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Pod 'ímsu parteru, do oblasti architrávu, hlavního horizontálního prvku 
budovy

V&str( není v"t#í ne% v&#ka architrávu

Základní geometrické tvary, (tverec, kruh

Na náro%í budovy, p'ípadn" mezi okna

Barva odpovídá barv" klempí'sk&ch v&robk$

Jemné podsvícení bez modré slo%ky

Mimo hlavní horizontální prvek budovy – architráv

Do okenních prostor

Více ne% 1 v&str( na 1 provozovatele

P'íli# velké v&str(e (dodr%íme pomysln& (tverec v&#ky architrávu)

8.2.4 V%str$e
 Konzoly, které tr$í z fasády a nesou logo provozu, p#ípadn" i název
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Pop-up verze v&str(e vyu%ívající okenní konstrukce

Nezasahuje do fasády

V&str( v jednoduchém provedení,

Z kvalitních materiál$

Respektující barevnost fasády

Klasická podoba a umíst"ní v&str(e

V odpovídajícím m"'ítku

Respektuje (len"ní fasády

Jednoduch& ocelov& rám s informacemi o podniku

Respektuje celkov& ráz budovy – cihly, ocel
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K'ídová tabule umíst"ná vodorovn" s fasádou 

Dodr%ení po%adavk$ vyhlá#ky 398/2009 Sb. nep'eru#ené vodící linie pro slepce, 
kterou tvo'í hrana budovy

Potisknutá plocha

Tisky s nabídkou v ochrann&ch fóliích

8.2.5 Á$ka
 Reklamní stojany ve tvaru písmene A s denní nabídkou
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Jednoduché zpracování

Umíst"ní mimo vodící linii budovy a vodorovn" s fasádou

K'ídová plocha pro denní nabídku

Á(ko skryté ve v&stupku fasády

V  materiálovém 'e#ení odpovídajícím zbytku prodejny
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V&#ka reklam nep'esahuje v&#ku architrávu

Barva v odstínu fasády

Pouze písmena

Stejná velikost a typ písma

Reklama v plo#e (na desce)

Svítící reklama

Agresivní barvy

8.2.6 Reklama na st#e'e
 Reklama nad hlavní #ímsou, nad kterou za$íná st#e'ní krajina – ta'ky a pokr%va$i, komíny a kominíci, ko$ky



39Manuál reklamy F!M / ver. 1 2020

Umíst"ní nad atikou

V odpovídajícím m"'ítku a kvalitním zpracování, které odolá 

zubu (asu

Reklama umíst"na na stavebním prvku st'e#ní krajiny

V odstínu fasády

Pou%ití reklamy na st'e#e v souladu s rázem budovy

Mnimum dal#ích prvk$ na fasád"
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Kvalitní nábytek z kovu, d'eva, kvalitního plastu
P'edzahrádku tvo'í st$l, %idle, slune(ník nebo mark&za, kvalitní truhlíky
St$l je orientován krat#í stranou k fasád"
Kostra nábytku je v barv" klempí'sk&ch prvk$, pokud je kovová, plastová
Kostra nábytku je p'írodní, pokud je d'ev"ná
Tkanina slune(níku nebo pergoly, p'ípadn" tkanina pou%itá u nábytku, 
nap'íklad sedáky je ve sv"tlém odstínu fasády
Nápisy na tkanin" jsou provedeny v tmav#ím odstínu fasády, a umíst"ny 
do p'evisu
P'ípadnou vodící linii vyzna(ujeme kvalitními truhlík s okrasnou kv"tenou, 
bez jehli(nan$
Stín"ní navrhnuto v rámci projektové dokumentace celku jako jeho nedílná 
sou(ást
Je dodr%ena nep'eru#ená vodící linie pro slepce (p'edzahrádka je odsazena 
1,5 m od fasády objektu)

Nekvalitní, na slunci degradující plast

Standardní v&robky dodavatel$, nap'íklad br(álov" zelené slune(níky

Dodate(n" uchycovaná pergola, která nekoresponduje s architektonick&m 
ztvárn"ním budovy

Pergola v pamákové zón"

P'íli# blízko trávníku

8.2.7 P#edzahrádky a stín"ní
 Stolky a +idle s espressem p#ed kavárnami, slune$níky, pergoly, kv"tiná$e, d#ev"né platformy
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P'edzahrádka v souladu s ostatní reklamní gra*kou

Umírn"ná, ale p'itom v&razná

Ohleduplné 'e#ení, respektující vodící linii budovy

V tlumen&ch odstínech fasády, ale p'itom dostate(n" viditelné

P'edzahrádka umíst"ná v dostate(né vzdálenosti od budovy

Jednoduchá, tvo'ená pouze stoly a %idlemi

Ideální pro historické centrum

Tvo'ivé 'e#ení vyu%ívající nezvyklého tvaru budovy

P'idání dal#í architektonické vrstvy

V rámci architrávu, dodr%ena barevnost fasády, zastín"ní 

v duchu barevného 'e#ení
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8.3 Dobré 
 p#íklady
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Foto provozoven 
ve Fr&dku-Místku, které spl)ují 

nároky dané manuálem
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Volná reklama
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9.1 Typy za#ízení
Reklamní za'ízení

9.2.1 – Rotundy

9.2.2 – Plakátovací plochy

9.2.3 – Hranoly

9.2.4 – CLV vitríny, LED panely, 
     totemy

9.2.5 – Lavi(ky

Stavby pro reklamu

9.3.1 – Le#ení

9.3.2 – Stánky

Outdoor reklama

9.4.1 – Plachty

9.4.2 – P'ev"sy

9.4.3 – Plakáty

9.4.4 – Malby

9.4.5 – Billboardy

9.4.6 – P'ív"s

9.4.7 – Auto nebo (lov"k 
     s hlásnou troubou

9.4.8 – Auto s reklamou

9.2.2 9.2.1

9.4.7

9.4.6

9.4.5
9.4.5

9.3.1

9.4.1

9.4.1

9.4.1

9.4.1

9.4.2

9.4.4

9.2.3

9.2.2

9.2.4

9.2.5
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Reklamní za#ízení 9.2

• 0,6–8 m2 reklamní plochy

• Nutno vy'ídit územní souhlas a ohlá#ení stavby 

• Nutno vy'ídit souhlas se zvlá#tním u%íváním komunikace

• Nutno vy'ídit pronájem (ásti pozemku od majitele

• Postup 3+A, 3+B

R$zné druhy písma

Celoplo#n& potisk

V trávníku

P'eká%ka v prostoru

Bez barevn&ch ploch

V rozhledovém trojúhelníku 
zakr&vajícím dopravní zna(ení 
poutající pozornost 'idi(e

Sv"telné zdroje

Zastín"ní strom$ a ke'$

V pr$hledu na okrasné kv"tiny, 
záhony a d'eviny

Pravidelné uspo'ádání

V souladu s p'irozen&mi vodícími liniemi

V dostate(né vzdálenosti od trávníku (30 cm)

Mén" informací

Jednoduchá gra*ka
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9.2.1 Rotundy
 Válce s patkou a st#í'kou, s polepovou plochou

Pravideln" uspo'ádaná 
v&lepová plocha

Jasné rozd"lení velikostí plakát$

Umíst"ní vhodné pro lidské oko

Obnovovan&, sv"%í v&lep

Vhodná architektonická forma rotundy 
 – pro moderní m"stské prost'edí 
 – pro památkovou zónu

Dostate(n& prostor kolem dle vyhlá#ky (. 398/2009 Sb.

Mnoho r$zn&ch velikostí plakát$ 
vedle sebe

Jeden plakát p'ekr&vá nebo zasahuje 
do druhého

Hromad"ní nov&ch plakát$ na staré

Odlepující se tlusté vrstvy star&ch plakát$

Historizující forma v modernistické (ásti m"sta a naopak

Na tráv" nebo v ke'i

V cest" p'irozeného sm"ru ch$ze na ve'ejném prostranství



49Manuál reklamy F!M / ver. 1 2020

Pravideln" uspo'ádaná v&lepová plocha

Jasné rozd"lení velikostí plakát$

Umíst"ní vhodné pro lidské oko

Obnovovan&, sv"%í v&lep

Vhodná architektonická forma 
 – pro moderní m"stské prost'edí 
 – pro památkovou zónu

Dostate(n& prostor kolem dle vyhlá#ky (. 398/2009 Sb.

Mnoho r$zn&ch velikostí plakát$ 
vedle sebe

Jeden plakát p'ekr&vá nebo zasahuje 
do druhého

Hromad"ní nov&ch plakát$ na staré

Odlepující se tlusté vrstvy star&ch plakát$

Historizující forma v modernistické (ásti m"sta a naopak

Plakátovací plochy
Plochy v ocelovém rámu, upevn"né na nohách, p#ípadn" na st"n" budovy nebo plotu

9.2.2
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9.2.3 Hranoly
 Bannery, PVC plachty v ocelovém rámu, upevn"né na nohách, p#ípadn" na st"n" budovy nebo plotu

Mén" informací, jasná gra*ka

Program kulturních akcí, v&stav, 
program divadel, festival$

Potisk na 60 % plochy

Maximáln" 1,5 . 1,5 . 2,5 m

Dostate(n& prostor kolem dle vyhlá#ky (. 398/2009 Sb.

Dostate(n& odstup od vodících linií, tj. minimáln" 1,5 m od hrany budovy, 
obrubníku

Rovnob"%n" s p'irozen&mi vodícími liniemi, obrubníky, chodníky, budovami, 
trávníkem

Celoplo#n& potisk

Komer(ní produkty

Na tráv" nebo v ke'i

V cest" p'irozeného sm"ru ch$ze na ve'ejném prostranství

Déle ne% 1 m"síc
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Mén" informací, jasná gra*ka

Program kulturních akcí, v&stav, 
program divadel, festival$

Potisk na 60 % plochy

Na noze, na zdi

Maximáln" 1,185 . 1,850 m informa(ní plochy

Dostate(n& prostor kolem dle vyhlá#ky (. 398/2009 Sb.

Dostate(n& odstup od vodících linií, tj. minimáln" 1,5 m od hrany budovy, 
obrubníku

Rovnob"%n" s p'irozen&mi vodícími liniemi, obrubníky, chodníky, budovami, 
trávníkem

Celoplo#n& potisk

Komer(ní produkty

Na tráv" nebo v ke'i

V cest" p'irozeného sm"ru ch$ze na ve'ejném prostranství

CLV vitríny, LED panely, totemy
Vitrína s vnit#ním systémem uchycení a cirkulace plakát&, LED panel nahrazující plakátovací plochu 

9.2.4
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9.2.5 Lavi$ky
 Mobiliá# s reklamní plochou na op"radle

Program kulturních akcí, v&stav, 
program divadel, festival$

Potisk na 60 % plochy

Lavi(ky typ TS1

Reklama na op"radle

Dostate(n& prostor kolem dle vyhlá#ky (. 398/2009 Sb.

Dostate(n& odstup od vodících linií, tj. minimáln" 1,5 m od hrany budovy, 
obrubníku

Rovnob"%n" s p'irozen&mi vodícími liniemi, obrubníky, chodníky, budovami, 
trávníkem

Ostatní typy lavi(ek

Reklama na sedací plo#e

Celoplo#n& potisk

Na tráv" nebo v ke'i

V cest" p'irozeného sm"ru ch$ze na ve'ejném prostranství

V parku

Na hlavních tazích

V památkové zón"

S politickou reklamou
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Stavba pro reklamu 9.3

• Více ne% 8 m2 reklamní plochy

• Nutno vy'ídit územní souhlas a ohlá#ení stavby 

• Nutno vy'ídit souhlas se zvlá#tním u%ívání komunikace

• Nutno vlastnit pozemek nebo vy'ídit pronájem (ásti pozemku od majitele

• Postup 3+A, 3+B

R$zné druhy písma

Celoplo#n& potisk

V trávníku

P'eká%ka v prostoru

Bez barevn&ch ploch

V rozhledovém trojúhelníku 
zakr&vajícím dopravní zna(ení 
poutající pozornost 'idi(e

Sv"telné zdroje

Pravidelné uspo'ádání

V souladu s p'irozen&mi vodícími liniemi

V dostate(né vzdálenosti od trávníku (30 cm)

Mén" informací

Jednoduchá gra*ka
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9.3.1 Le'ení
 Velkoplo'ná reklamní plocha na konstruk$ním rámu le'ení

Po dobu stavby, maximáln" 6 m"síc$

Pr$hledná tkanina z 50 %

Informa(ní plocha zabírá 1/3 plochy

Pouze písmena a (ísla, p'ípadn" gra*ka produktu

Dostate(n& prostor kolem dle vyhlá#ky (. 398/2009 Sb.

Dostate(n& odstup od vodících linií, tj. minimáln" 1,5 m od hrany budovy, 
obrubníku

Na placht" je natisknuta budoucí podoba fasády

Na placht" je natisknut název zhotovitele stavby

Samostatné le#ení

Celoplo#n& potisk

Nepr$hledné plochy

Plné st"ny

Velké barevné plochy
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Stánky
Velkoplo'ná reklamní plocha na konstruk$ním rámu umíst"ná na noze voln" nebo na fasád" budovy

9.3.2

Do(asné stánky

Po dobu maximáln" 1 m"síce v roce

Sv"tl& barevn& podklad

Sv"tlá barva stánku

Informa(ní plocha zabírá 1/3 plochy stánku

Pouze písmena a (ísla, p'ípadn" gra*ka produktu

Dostate(n& prostor kolem dle vyhlá#ky (. 398/2009 Sb.

Dostate(n& odstup od vodících linií, tj. minimáln" 1,5 m

Rovnob"%n" s p'irozen&mi vodícími liniemi, obrubníky, chodníky, budovami, 
trávníkem

Celoplo#n& potisk

Plastové, foliové stánky

Velké barevné plochy

Na tráv" nebo v ke'i

V cest" p'irozeného sm"ru ch$ze na ve'ejném prostranství

Trvalé stánky
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Volná reklama 9.4

• Nepodléhá stavebnímu zákonu

• Podléhá Na'ízení Rady m"sta

• Postup 2+A, 2+B

R$zné druhy písma

Celoplo#n& potisk

V trávníku

P'eká%ka v prostoru

Bez barevn&ch ploch

Pravidelné uspo'ádání

V souladu s p'irozen&mi vodícími liniemi

V dostate(né vzdálenosti od trávníku (30 cm)

Mén" informací

Jednoduchá gra*ka
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9.4.1 Plachty
 Plachty na plotech a budovách, stavbách, za#ízení mimo za#ízení pro reklamu

Na plot" z pletiva

Na ty(ovém plot"

Plachty ze sí,oviny s 50% pr$hledností

Potisk na 30 % plochy

15 cm ochranné pásmo po obvodu plotového dílce

Maximáln" 10 % z plochy fasády

Na zd"n&ch plotech

Na d'ev"n&ch plotech

Celoplo#n& potisk

Divoká barevnost

Nep'ípustné v památkov" chrán"n&ch územích

Plachty na zábradlí
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P'i v&znamn&ch státních náv#t"vách

P'i demonstracích

P'i oslavách

Maximální doba trvání 3 t&dny

Ozna(ení v&znamn&ch kulturních institucí a jejich program$

Trvale umíst"né p'ev"sy

P#ev"sy
Plachty zav"'ené mezi dv"ma budovami

9.4.2
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9.4.3 Plakáty
 Papírové formáty s upoutávkou na akci nebo produkt. Vizitky, letáky,...

Rozdávání plakát$

Na plakátovací plochy

Na rotundy

Maximální formát A2

Na budovy

Na ploty

Na zdi

Sloupy

Sloupy sítí technické 
infrastruktury
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Písmena, (íslice

V odstínu barvy fasády

Maximální plocha malby 30 % fasády

Názvy, hesla

Celoplo#ná v&malba

Celobarevná plocha

Uvád"ní kontakt$, telefonních (ísel

Malby
Malby inzerující produkt nebo akci na budov", plot" a dal'ích plochách

9.4.4
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9.4.6 P#ív"s
 P#ív"s s jakoukoli formou reklamního oznámení

9.4.7 Auto nebo $lov"k s hlásnou troubou
 Automobil nebo $lov"k se zvukov%m reklamním systémem

9.4.8 Auto s reklamou
 Automobil dlouhodob" zaparkovan% na míst", za ú$elem reklamního oznámení

9.4.5 Billboardy
 Velkoplo'ná reklamní plocha na konstruk$ním rámu umíst"ná na noze voln" nebo na fasád" budovy

Na území m"sta není vhodné tyto druhy reklamy umis,ovat.






