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Logomanuál 



 

1. Obchodní značka
Značka odráží podstatu identity firmy a vysílá signály na trh. Logotyp společnosti je vizuálním výrazem společnosti a předkládá jej 
veřejnosti. 

Obchodní jméno společnosti je víc nežli jen jméno a logo. Je to slib. Slib určitého druhu zkušenosti, již budou mít lidé kdykoliv a kdeko-
liv při kontaktu se společností. 

Naše obchodní jméno vyjadřujeme skrze naší identitu, skládající se nejen z toho jak vypadáme, ale i z toho, co říkáme a jak to říkáme. 

Kompletní obchodní značka musí být používána kdykoliv a kdekoliv je to možné.



 

2. Barevnost loga
Základní barvy jsou modrá barva PANTONE 308 C a bílá barva. Logo muže být též tišteno v barevných systémech CMYK. Ekvivalenty 
pro soutiskové barvy jsou uvedeny níže. RGB hodnoty jsou k dispozici pouze pro elektronické použití. 

Tisk výtažkovými barvami (modrá)
CMYK: 100 | 5 | 0 | 47
RGB:      0 | 99 | 142 

Tisk přímou barvou na lesklý natíraný papír 
 
PANTONE 308 C (Coated), WHITE

Tisk výtažkovými barvami (bílá):
CMYK: 0 | 0 | 0 | 0
RGB:    255 | 255 | 255

Tisk přímou barvou na nenatíraný papír (bezdřevý  
ofsetový papír) 
PANTONE 308 U (Uncoated), WHITE



 

3. Verze loga
Základní verze
Základní barevnou verzí logotypu je kombinace modrého a bílého textu, doplňkem logotypu je nejdůležitější plzeňská dominanta -  
chrámová věž kostela sv. Bartoloměje. Takto koncipovaný logotyp by měl nejlépe vystihnout charakter městského obvodu. Logotyp 
je vyhotoven ve dvou variantách - v šířkové a délkové verzi. 

Černobílá verze
Vznikne nahrazením obou barev loga černou nebo šedou barvou.



 

3. Verze loga
Značka na pozadí / fotografie
Umístění značky na nehomogenním pozadí, jakým je např. fotografie, se řídí základním pravidlem: učiňte značku přirozenou součástí  
obrazové kompozice tak, aby nebyla narušena její čitelnost.

Pozitivní a inverzní černobílá verze
Vznikne opět převedením barev loga do odstínů černé.



 

4. Ochranná zóna
Ochranná zóna je definována jako rozměr "X" ve všech směrech. Smyslem ochranné zóny je zajistit dostatečný odstup značky od 
všech ostatních grafických prvků, které by mohly jedinečnost značky opticky narušit.

Ochranná  zóna
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x

x
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5. Zakázané varianty
Značku není dovoleno nikterak upravovat, ani barevně, ani tvarově, nebo ji aplikovat v rozporu s pravidly danými tímto 
manuálem.



 

6. Síťový rozkres 



 




