Milevský znak
Formy užití

Milevský znak
pro legislativou určené úřední dokumenty

Městský znak
Na červeném štítě je poprsí vousatého muže s knížecím kloboukem na hlavě,
červeným se zlatým lemem. Oděn je v honosný zlatočervený splývající plášť
s hnědým kožešinovým límcem. Na prsou má na zlatém řetěze zavěšený
kartušový štítek, v němž je na modrém poli zlatý nakoso položený kapr hlavou
vzhůru k pravé straně.
Městský znak je schválený Parlamentem ČR a vyhláškou Města Milevska č.1/2009
Použití tohoto znaku je povoleno pouze se souhlasem Města Milevska.

Milevský znak
pro legislativou určené úřední dokumenty

Městský znak
Na červeném
štítě je poprsí vousatého muže s knížecím kloboukem na hlavě,
Černobílá
varianta
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kartušový štítek, v němž je na modrém poli zlatý nakoso položený kapr hlavou
vzhůru k pravé straně.
Městský znak schválený Parlamentem ČR a vyhláškou Města Milevska č.1/2009
Použití tohoto znaku je povoleno pouze se souhlasem Města Milevska.

Milevský znak
varianty repliky historické podoby znaku – pro speciální užití

Maximilián
Toto zpracování rozvádí téma nejstarší barevně tištěné podoby znaku,
kterou publikoval V. R. Widimsky roku 1864 a odkud patrně následně
tato forma přešla do Ottova naučného slovníku a jiných publikací.
Původní postava velmože je zde povýšena na krále, uváděn je Maximiliána II.,
který má na krku zavěšen erb Hodějovských z Hodějova. Zobrazena je bezvousá tvář,
která se i dříve objevuje na městské pečeti, z jejíž pozdějších variant patrně přešla
do znaku i barokně tvarovaná kartuše, použitá místo klasického gotického štítu.
Varianty repliky historické podoby znaku jsou určeny pro speciální užití, nevyžadují
zvláštní souhlas Města Milevska a jsou volně dostupné na www.milevsko-mesto.cz

Milevský znak
varianty repliky historické podoby znaku – pro speciální užití

Maximilián
Toto zpracování
Černobílé
variantyrozvádí
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Původní postava velmože je zde povýšena na krále, uváděn je Maximiliána II.,
který má na krku zavěšen erb Hodějovských z Hodějova. Zobrazena je bezvousá tvář,
která se i dříve objevuje na městské pečeti, z jejíž pozdějších variant patrně přešla
do znaku i barokně tvarovaná kartuše, použitá místo klasického gotického štítu.
Varianty repliky historické podoby znaku jsou určeny pro speciální užití, nevyžadují
zvláštní souhlas Města Milevska a jsou volně dostupné na www.milevsko-mesto.cz

Milevský znak
logo města pro volné užití

Jiří z Milevska
Toto zpracování rozvádí téma nejstarší nalezené podoby v kameni sekaného
znaku, pocházející patrně z 1. poloviny 14. století. Tato forma byla až do svého
nalezení roku 1926 v minulých staletích patrně neznámá.
Z původního znaku utvořené logo se hlásí k zakladateli milevského kláštera
a města Jiřímu z Milevska, který se společně s přemyslovským rodem
významně podílel na pokládání základů českého státu.
Logo je určeno k volnému užití na propagaci města a je volně dostupné
na www.milevsko-mesto.cz

Milevský znak
logo města pro volné užití

Jiří z Milevska
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Logo se může užívat v libovolných barevných odstínech. byla až do svého nalezení
roku 1926 v minulých staletích patrně neznámá.
Použití nevyžaduje zvláštní souhlas Města Milevska.
Z původního znaku utvořené logo se hlásí k zakladateli milevského kláštera
a města Jiřímu z Milevska, který se společně s přemyslovským rodem
významně podílel na pokládání základů českého státu.
Logo je určeno k volnému užití na propagaci města a je volně dostupné
na www.milevsko-mesto.cz

Milevský znak
Městský prapor

Městský prapor
List praporu tvoří pět vodorovných pruhů – červený, žlutý, červený,
žlutý a červený.
Poměr šířky k délce listu praporu je 2:3
Městský prapor je schválený Parlamentem ČR a vyhláškou Města Milevska č.1/2009
K užívání vlajky Města Milevska není nutný jeho souhlas.

