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Logomanuál je hlavním materiálem definujícím design loga města Dvůr Králové nad Labem. Tato tiskovina řeší 
nejdůležitější prvky, jako jsou popis loga či definice firemního písma a barev.

Na tento manuál přímo navazuje manuál vizuálního stylu, který upravuje širší použití loga – například na merkantilních 
tiskovinách nebo reklamních předmětech – a popisuje další prvky jednotného vizuálního stylu města. K manuálu 
vizuálního stylu náleží také balík šablon, které slouží jako východisko pro další praktické použití jednotlivých aplikací 
loga i celého vizuálního stylu.

Logomanál je výchozí, originální, a především závazný návod pro používání prostředků jednotného grafického stylu. 
Každá osoba podílející se na aplikaci prostředků jednotného grafického stylu smí pracovat pouze v souladu se všemi 
pravidly v něm obsaženými.

Navazující manuál vizuálního stylu jako typ tiskoviny slouží především jako vodítko. Pomáhá budovat kvalitní a 
jednotnou prezentaci s cílem podpořit jednotnou image. Aby tohoto cíle bylo dosaženo, je nutné, aby se všechny 
klíčové osoby s manuálem seznámily, ztotožnily se s jeho smyslem a bezezbytku dodržovaly daná pravidla. 

Všechny strany manuálu slouží pouze jako návod pro tvorbu konkrétních předloh. Je zakázáno používat manuál jako 
předlohu k reprodukci.

Je zakázáno z tohoto manuálu cokoli skenovat či kopírovat. Jediným platným vzorem pro použití je 
přiložená elektronická podoba jednotlivých prvků a souborů.

Dokument schválilo Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem usnesením č. Z/544/2022 – 21. ZM Dvůr Králové 
nad Labem.

02 Úvod
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Základní logo tvoří stylizovaný grafický prvek vycházející z původního znaku 
města, který doprovází text Dvůr Králové nad Labem. Logo navazuje na silnou 
historickou tradici s cílem působit svěže, moderně a s dlouhodobou platností.

Tato základní varianta loga je hlavním prvkem jednotného vizuálního stylu a jeho 
nejvýznamnějším identifikátorem. Jednotlivé varianty loga uvedené v tomto 
manuálu jsou vytvořeny tak, aby jejich aplikace vyhovovala různým formátům 
a médiím. 

03a Základní logo
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Logo města lze v barevném provedení využívat pouze v těchto variantách, 
které respektují barevnost definovanou celkovým vizuálním stylem komunikace 
města: bílé logo na červeném pozadí, bílé logo na šedém pozadí.

03b Základní logo | barevný podklad
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Přípustné je využití pozitivní i negativní varianty loga: bílé logo na černém 
pozadí, černé logo na bílém pozadí.

03c Základní logo | černobílé varianty
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V případě potřeby je možné využít i doplňkovou variantu loga, která dovoluje 
modifikaci v rozmístění klíčových prvků. Je povoleno umístit značku města nad 
jeho název.

04a Doplňková varinta loga
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Stejně jako pro základní logo města je i pro doplňkové logo definováno použití 
na barevném podkladu: bílé logo na červeném pozadí, bílé logo na šedém 
pozadí.

04b Doplňková varinta loga | barevný podklad
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I pro doplňkové logo města je přípustné využití pozitivní i negativní varianty: 
bílé logo na černém pozadí, černé logo na bílém pozadí.

04c Doplňková varinta loga | černobílé varianty
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Vizuální značku města lze využívat i samostatně, bez uvedení textu s názvem 
města. Toto použití je možné pro kontextově vhodné případy, kdy je spojitost 
s městem dostatečně zřejmá i bez uvedení jeho názvu a text by byl buď 
nadbytečný, nebo na něj není dostatek prostoru.

05a Značka
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Stejně jako u základní a doplňkové podoby loga je i pro značku přípustné využití 
na barevném podkladu dle následující specifikace: bílá značka na červeném 
pozadí, bílá značka na šedém pozadí.

05b Značka | barevný podklad
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05c Značka | černobílé varianty
U značky je rovněž přípustné využití na pozitivní a negativní varianty dle 
následující specifikace: bílá značka na černém pozadí, černá značka na 
bílém pozadí.
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Ochranná zóna je základní vymezení prostoru kolem loga, kam nesmí za žádných 
okolností zasahovat jiné grafické prvky, jako je například text.

Při zmenšování či zvětšování loga musí vždy být zachován poměr stran tak, aby 
nedošlo k jeho deformaci.

06a Ochranná zóna | hlavní varianta
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06b Ochranná zóna | doplňková varianta
Ochranná zóna je základní vymezení prostoru kolem loga, kam nesmí za žádných 
okolností zasahovat jiné grafické prvky, jako je například text.

Při zmenšování či zvětšování loga musí vždy být zachován poměr stran tak, aby 
nedošlo k jeho deformaci.
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06c Ochranná zóna | značka
Ochranná zóna je základní vymezení prostoru kolem značky, kam nesmí za 
žádných okolností zasahovat jiné grafické prvky, jako je například text.

Při zmenšování či zvětšování značky musí vždy být zachován poměr stran tak, 
aby nedošlo k její deformaci.

x

1/4 x 1/4 x

1/4 x

1/4 x1/4 x
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V případě tisku takovou technologií, která neumožňuje dostatečné rozlišení 
(potisk textilu a podobně), je nezbytně nutné, aby byla zvolena velikost, u níž 
bude zaručena čitelnost loga.

07 Minimální velikost
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Barevná specifikace loga je jedním z klíčových prostředků jednotného 
grafického stylu a je nutné ji striktně respektovat.

DVOROVÁ 
ČERVENÁ

CMYK 10 / 100 / 100 / 5

PANTONE 3546 C

RGB 205 / 19 / 22

HEX CD1316

DVOROVÁ 
ŠEDÁ

CMYK 0 / 0 / 0 / 90

PANTONE 447 C

RGB 60 / 60 / 59

HEX 3C3C3B

08 Barvy
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09 Podkladové plochy
Barevná specifikace loga je jedním z klíčových prostředků jednotného 
grafického stylu a je nutné ji striktně respektovat.
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Změna definovaných barev

Obrys

Deformace

Nečitelná barevnost

Příliš složité pozadí

Rotace

10 Zakázané varianty
Všechny povolené varianty loga jsou definovány tímto manuálem.
Je zakázáno logo upravovat barevně, tvarově nebo používat v rozporu 
s pravidly danými tímto manuálem. 

Příklady na této straně ukazují pouze některé nesprávné podoby.
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Základním písmem brandu Dvůr Králové nad Labem je font Loos Normal. Písmo se 
používá pro merkantilní tisk, v reklamních materiálech, pro titulky, hesla a slogany.

Font Loos Normal je součástí Adobe Fonts. 
https://fonts.adobe.com/fonts/loos

11a Typografie loga a brandu

Loos Normal
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr 
Ss Tt Uu Vv Ww Yy Zz

1234567890 +!@#$%^&*()=
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Pokud je potřeba s fontem dále pracovat a není možné zajistit přístup 
k základnímu písmu, je možné využít font Tahoma, který je běžnou součástí 
programů Microsoft.

11b Doplňková typografie

Tahoma
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp 
Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Yy Zz

1234567890 +!@#$%^&*()=
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Termín corporate identity je možné specifikovat jako jednotný styl nebo identitu. 
Corporate identity může mít firma, produkt, svůj jednotný styl mohou mít také 
společenské akce, země, celé státy i jejich oblasti včetně měst. Corporate 
identity je způsob dosažení image. Identita města (a dalších subjektů) se buduje 
pro zajištění identifikace a jednotnosti komunikace, ta pak působí stabilně 
a důvěryhodně pro širokou veřejnost i zaměstnance.

Identita města není pouze design a vizuální podoba prvků. Jde o celkový obraz 
komunikace včetně chování zaměstnanců úřadu a dalších prvků, které jsou 
definovány v celkové strategii komunikace.

UMÍSTĚNÍ A AKTUALIZACE LOGOMANUÁLU
Za logomanuál by v ideálním případě měla být odpovědná jedna osoba. Ta by se 
měla starat o jeho aktuálnost, doplňování, úpravy a distribuci. Pro usnadnění 
práce může být brand manuál k dispozici na online úložišti s různým oprávněním 
přístupu.

Logomanuál by měl být snadno dostupný všem členům vedení města, oddělení 
vztahů s veřejností a cestovního ruchu a grafického oddělení. O jeho existenci, 
umístění a jeho základních pravidlech by měli vědět i všichni zaměstnanci 
města tak, aby se mohli řídit jeho pokyny a zároveň jej mohli využívat bez 
překážek.

VYTVOŘILA AGENTURA LESENSKY.CZ

Logomanuál jako součást
identity města 
Dvůr Králové nad Labem
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