
MANUÁL JEDNOTNÉHO
VIZUÁLNÍHO STYLU



ZÁKLADNÍ VARIANTA
LOGOTYPU - VERTIKÁLNÍ

[ ]A  plně barevná varianta
B  jednobarevná varianta[ ]

[ ]A

[ ]B



ZÁKLADNÍ VARIANTA
LOGOTYPU - HORIZONTÁLNÍ

[ ]A  plně barevná varianta
B  jednobarevná varianta[ ]

[ ]A

[ ]B



ALTERNATIVNÍ VARIANTA
LOGOTYPU - VERTIKÁLNÍ

[ ]A  plně barevná varianta
B  jednobarevná varianta[ ]

[ ]A

[ ]B



ALTERNATIVNÍ VARIANTA
LOGOTYPU - HORIZONTÁLNÍ

[ ]A  plně barevná varianta
B  jednobarevná varianta[ ]

[ ]A

[ ]B





BARVY LOGOTYPU

Logotyp je rozdělen na
základní tvar a 5 segmentů
středisek s přiřazenými ikonami

Každý segment má svou
specifickou barvu

Základní tvar a ikony
mají totožnou barvu 

CMYK
0/0/0/70

RGB
#676767
Pantone

Cool Gray 10 C

CMYK
0/70/100/0

RGB
#EE6601
Pantone

1665 C

CMYK
100/0/0/0

RGB
#00A1D2
Pantone

Process Blue C

CMYK
60/0/100/0

RGB
#7EC500
Pantone

368 C

CMYK
0/100/100/30

RGB
#AF2115
Pantone

1805 C

CMYK
0/0/0/100

RGB
#000000
Pantone

Process Black C



KONSTRUKCE LOGOTYPU

Základ logotypu je tvořen
z geometrických obrazců
jako jsou kružnice



POUŽITÝ FONT

Klavika Medium
AÁBCČDĎEĚÉFGHIÍJ
KLMNŇOÓPQRŘSŠ

TŤUVWXYÝZŽ

Logotyp obsahuje pouze font
Klavika Medium

Avšak se nevylučuje možnost
využití řezů Regular či Bold
při dodatkových textací

Klavika Regular
Klavika Medium
Klavika Bold



OCHRANNÁ ZÓNA

Logotyp má svou vlastní
ochrannou zónu, do které
nesmí zasahovat žádný jiný 
grafický prvek (např. loga)

3/4 ø

3/4

3/4

3/4

3/4



ZAKÁZANÉ VARIANTY
LOGOTYPU - BÍLÉ POZADÍ

Logotyp se nesmí jakkoliv
tvarově, barevně, kompozičně
ani obsahově modifikovat
než je stanoveno

Nikdy nemazat
text patřící k logu

Nepoužívat perspektivní
nástroje k deformaci loga

Pokud se mění velikost,
tak vždy zachovat poměr

všech stran stejný

Nepoužívat jednobarevný 
logotyp v barvách již použitých

u základní varianty 

Nikdy nepřehazovat
barvy dle libosti

Při zmenšování vždy 
zachovat čitelnost celého logotypu



ZAKÁZANÉ VARIANTY
LOGOTYPU - BAREV. POZADÍ

Logotyp se nesmí jakkoliv
tvarově, barevně, kompozičně
ani obsahově modifikovat
než je stanoveno

Je nutno používat
kontrastní barvy kvůli lepší čitelnosti

Nepoužívat logotyp 
v negativu na příliš jasném pozadí

Nepoužívat logotyp 
v pozitivu na příliš tmavém pozadí

*Barevnou variantu vždy
používat tak, aby nezanikla jakákoliv

část logotypu na daném pozadí

Nikdy nepoužívat barevnou 
variantu logotypu na příliš 

barevném pozadí

*Vyvarujte se pozadí
se stejnou či podobnou barvou,

které logotyp již obsahuje



VELIKOST LOGOTYPU
- ZÁKLADNÍ VERTIKÁLNÍ

NEJMENŠÍ MOŽNÁ VELIKOST LOGOTYPU JE
25 mm na šířku

Logotyp je důležité
zachovat v dostatečně velkých
rozměrech pro snadnou
čitelnost textu i drobných
prvků jako jsou ikony

25 mm
30 mm

50 mm



VELIKOST LOGOTYPU
- ZÁKLADNÍ HORIZONTÁLNÍ

Logotyp je důležité
zachovat v dostatečně velkých
rozměrech pro snadnou
čitelnost textu i drobných
prvků jako jsou ikony

65 mm

45 mm

NEJMENŠÍ MOŽNÁ VELIKOST LOGOTYPU JE
45 mm na šířku



VELIKOST LOGOTYPU
- ALTERNATIVNÍ VERTIKÁLNÍ

NEJMENŠÍ MOŽNÁ VELIKOST LOGOTYPU JE
30 mm na šířku

Logotyp je důležité
zachovat v dostatečně velkých
rozměrech pro snadnou
čitelnost textu i drobných
prvků jako jsou ikony

50 mm

40 mm

kultura.
klasterec.cz

30 mm



VELIKOST LOGOTYPU
- ALTERNATIVNÍ HORIZONT.

Logotyp je důležité
zachovat v dostatečně velkých
rozměrech pro snadnou
čitelnost textu i drobných
prvků jako jsou ikony

65 mm

45 mm

NEJMENŠÍ MOŽNÁ VELIKOST LOGOTYPU JE
45 mm na šířku



IKONOGRAFIE - STŘEDISKA

Každý segment loga slouží
k prezentaci jednotlivého
střediska kultury

Co ikona to středisko

Varianta 1



IKONOGRAFIE - STŘEDISKA

Každý segment loga slouží
k prezentaci jednotlivého
střediska kultury

Co ikona to středisko

Varianta 2



IKONOGRAFIE - STŘEDISKA

Každý segment loga slouží
k prezentaci jednotlivého
střediska kultury

Co ikona to středisko

Varianta 3



Vytvořilo grafické a reklamní 
studio DEFT design s.r.o.


