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DEFINICE

Logo manuál je souborem předpisů, 
k práci s jednotným vizuálním stylem 
logotypu Žďár nad Sázavou.

Obsahuje závazná pravidla a doporučené 
varianty používání loga, a nebo jeho 
jednotlivých prvků.

Manuál nabyl platnost dne 1. 9. 2016 a od 
tohoto termínu ustanovuje pravidla pro 
používání logotypu města.

Prvky vytištěné z tohoto manuálu je 
zakázáno používat jako předlohu pro 
přímou reprodukci. K tomuto účelu slouží 
elektronické podklady a předlohy.

Obsah manuálu bude dále podle aktuální 
potřeby doplňován a rozšiřován.

1. září 2016, verze 2.0
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ZÁKLADNÍ LOGOTYP 
– POZITIVNÍ VARIANTA

Logo v černé barvě.

Pod kresbou text „ŽĎÁR NAD SÁZAVOU“ 
taktéž v černé barvě.

Použití černé barvy logotypu je doporučeno 
nejlépe na jednobarevné povrchy podkladu, 
kde nedojde k jeho špatné viditelnosti, 
nebo nečitelnosti. Typickým příkladem je 
např. razítko nebo faxová zpráva na bílém 
podkladu.

Přednostní umístění základního logotypu 
je na bílou podkladovou plochu! (např. 
hlavičkový papír, inzerce, atd.)

LOGOTYP V BAREVNÉM PROVEDENÍ

Je povoleno použití logotypu v barvě 
červené, zelené a modré a to vždy na bílé 
podkladové ploše.

Přesná defincie barev je na stránce č. 9.
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ZÁKLADNÍ LOGOTYP 
– NEGATIVNÍ VARIANTA

Použití negativní varianty logotypu je 
doporučeno nejlépe na výrazně tmavší 
podklady.

Základní logotyp – negativní varianta se 
přednostně umísťuje na tmavou (nejlépe 
černou) podkladovou plochu.
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PŘÍKLADY SPRÁVNÉHO UŽITÍ LOGOTYPU 
NA PODKLADOVÝCH PLOCHÁCH

Na bílou podkladovou plochu se přednostně 
umísťuje základní logotyp – pozitivní 
varianta. V případech omezení výstupu 
(tisku) pouze na černou barvu se užívá černý 
logotyp. Ostatní barevné podkladové plochy 
nejsou přesně a pevně určeny, avšak je nutno 
dodržet dobrou viditelnost a čitelnost loga 
na podkladové ploše.

V případech, kdy není základní logotyp 
na podkladové ploše dobře čitelný, je nutno 
přizpůsobit podkladovou plochu.

PŘÍKLADY NESPRÁVNÉHO UŽITÍ 
LOGOTYPU

Výsledkem nesprávného užití logotypu 
na podkladových plochách je špatná 
viditelnost a čitelnost loga na podkladových 
plochách. Podkladová plocha by proto 
neměla být příliš tmavá a nebo nepřehledná. 
Logo nesmí být jakýmkoliv způsobem 
svévolně upravováno, ani deformováno.

V případě použití verzí s barevnými logotypy, 
musí být logotyp umístěn pouze na bílé 
podkladové ploše.

bílá podkladová plocha černá podkladová plocha

tři možné barevné varianty pouze na bílé podkladové ploše

60 % černá

příklady nesprávného použití

40 % černá 30 % černá
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VARIANTY PODKLADOVÝCH PLOCH

Na podkladových plochách různé tonality 
černé od 10 % do 50 % se uplatní varianta 
logotypu v pozitivní variantě – černá verze. 
Bílá negativní verze může nahradit černou již 
od tonality 60 %.

Černá, pozitivní verze, je vhodná i pro užití 
na pestrých podkladových plochách, kde by 
bílá negativní varianta ztrácela na čitelnosti, 
nebo grafickém účinu a to platí i naopak také 
pro černou verzi logotypu.

žlutá

10 %

60 %

červená

20 %

70 %

zelená

30 %

80 %

modrá

40 %

90 %

černá

50 %

100 %
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X

X

X

X

PRÁCE S LOGOTYPEM

Ochranná zóna značky stanovuje minimální 
prostor kolem značky, do kterého nesmí 
zasahovat žádný text, nebo jiný grafický 
prvek. Ochranná zóna zároveň určuje 
minimální vzdálenost od okraje listu, tabule, 
či jiné plochy, na kterou je značka aplikována.

Tato zóna zaručuje čitelnost a dostatečnou 
působivost značky. Ochranná zóna je 
vymezena pomocí jednotky X. Jednotka 
odpovídá 15 % celkové šířky značky.

Písmeno X udává minimální ochrannou zónu 
okolo loga, která je stanovena na 15 % šířky 
loga.

Minimální velikost logotypu je stanovena na 
7 × 7 mm.

V případě nedostatku místa (například na 
potisku tužek a dalších drobných reklamních 
materiálů) je možné použít variantu loga na 
šířku, viz strana č. 8.

ZAKÁZANÁ MANIPULACE S LOGEM

Tvar a barevnost loga jsou v tomto manuálu 
závazně definovány. Jiné varianty loga jsou 
nepřípustné. Není možné měnit danou 
barevnost loga, jeho tvář či tvořit jiné 
varianty, které nesouhlasí s předepsanou 
podobou loga.
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VARIANTA LOGA NA ŠÍŘKU

V případě, že si to okolnosti vyžadují, je 
možné požít logo ve variantě na šířku. Toto 
však není preferovaný formát.

Odsazení levého okraje slova ŽĎÁR od 
pravého okraje stříšky je rovno šířce písmene 
Ž ve slově ŽĎÁR.

U loga platí všechny podmínky umístění a 
barevnosti jako u klasické varianty, včetně 
ochranné zóny.

X X
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ZÁKLADNÍ BARVY

BÍLÁ  PROCESS WHITE  0, 0, 0, 0  255, 255, 255

  PANTONE  CMYK  RGB

ČERNÁ  PROCESS BLACK  0, 0, 0, 100 0, 0, 0

ČERVENÁ PROCESS RED  0, 90, 86, 0 199, 53, 44

ZELENÁ  PROCESS GREEN  100, 0, 59, 0 0, 151, 131

MODRÁ  PROCESS BLUE  100, 10, 0, 10 0, 137, 199
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POTISK NA TRIČKO (PÁNSKÉ)

Doporučená velikost loga na přední části 
trička je o šíři logotypu 6 cm, na zadní straně 
trička pak 9 cm.
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POTISK NA TRIČKO (DÁMSKÉ)

Doporučená velikost loga na přední části 
trička je o šíři logotypu 6 cm, na zadní straně 
trička pak 9 cm.
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POTISK NA ČEPICI (KŠILTOVKU)

Doporučená velikost loga na potisk čepice s 
kšiltem je o šíři logotypu 3,5 cm s umístěním 
logotypu na levé boční straně.
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POTISK REKLAMNÍCH PŘEDMĚTŮ 
(TUŽKY, PERA, ZAPALOVAČE, APOD.)

U tužek, zapalovačů a podobných reklamních 
předmětů, je minimální použitelná velikost 
loga stanovena na šíři 7 mm. Pokud by však 
z důvodu rozměru nebo tvaru předmětu 
musela být velikost loga menší, je možné 
použít logo ve varinantě na šířku.
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