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Logo →
Barevné pozitivní provedení značky

Toto je základní pozitivní varianta loga Živého kraje.
Tato verze loga by se měla používat na většině
tiskovin a aplikací, pokud je zachována její dobrá
čitelnost nebo manuál nepředepisuje pro konkrétní
případ jinou podobu loga. Jakákoli změna
jednotlivých tvarů a proporcí je nepřípustná.

Karlovarský
kraj

Minimální šířka loga v základní variantě je 20 mm
(viz grafické znázornění). Ta určuje přijatelnou
čitelnost. Použití značky v menších velikostech
může být na úkor její čitelnosti a je zakázáno.

20 mm
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▲

Živý kraj – logomanuál

▲

Karlovarský
kraj
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Logo →
Barevné pozitivní provedení značky
s doprovodným textem

Toto je základní pozitivní varianta loga Živého kraje
doplněná o slogan „Žijeme regionem“.
Minimální šířka loga se sloganem je 25 mm
(viz grafické znázornění). Ta určuje přijatelnou
čitelnost. Použití značky v menších velikostech
může být na úkor její čitelnosti a je zakázáno.
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Živý kraj – logomanuál

▲

25 mm
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Logo →
Barevné pozitivní provedení značky
Anglická jazyková mutace

Toto je základní pozitivní varianta loga Živého kraje.
Tato verze loga by se měla používat na většině tiskovin
a aplikací, pokud je zachována její dobrá čitelnost
nebo manuál nepředepisuje pro konkrétní případ
jinou podobu loga. Jakákoli změna jednotlivých tvarů
a proporcí je nepřípustná.
Minimální šířka loga v základní variantě je 20 mm
(viz grafické znázornění). Ta určuje přijatelnou
čitelnost. Použití značky v menších velikostech
může být na úkor její čitelnosti a je zakázáno.
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Živý kraj – logomanuál

▲

20 mm
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Logo →
Barevné pozitivní provedení značky
Německá jazyková mutace

Toto je základní pozitivní varianta loga Živého kraje.
Tato verze loga by se měla používat na většině tiskovin
a aplikací, pokud je zachována její dobrá čitelnost
nebo manuál nepředepisuje pro konkrétní případ
jinou podobu loga. Jakákoli změna jednotlivých tvarů
a proporcí je nepřípustná.
Minimální šířka loga v základní variantě je 20 mm
(viz grafické znázornění). Ta určuje přijatelnou
čitelnost. Použití značky v menších velikostech
může být na úkor její čitelnosti a je zakázáno.
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▲

Živý kraj – logomanuál

▲

20 mm
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Logo →
Barevné pozitivní provedení značky
Ruská jazyková mutace

Toto je základní pozitivní varianta loga Živého kraje.
Tato verze loga by se měla používat na většině tiskovin
a aplikací, pokud je zachována její dobrá čitelnost
nebo manuál nepředepisuje pro konkrétní případ
jinou podobu loga. Jakákoli změna jednotlivých tvarů
a proporcí je nepřípustná.
Minimální šířka loga v základní variantě je 20 mm
(viz grafické znázornění). Ta určuje přijatelnou
čitelnost. Použití značky v menších velikostech
může být na úkor její čitelnosti a je zakázáno.
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Živý kraj – logomanuál

▲

20 mm
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Logo →
Černobílé pozitivní provedení značky
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▲

Živý kraj – logomanuál

▲

Černobílé provedení značky používáme tehdy, když
z technologických důvodů není možné použít barevné
provedení značky (např. razítko, černobílá kancelářská
tiskárna, jednobarevný tisk apod.).

OBSAH

Logo →
Černobílé pozitivní provedení značky
Anglická jazyková mutace
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▲

Živý kraj – logomanuál

▲

Černobílé provedení značky používáme tehdy,
když z technologických důvodů není možné použít
barevné provedení značky (např. razítko, černobílá
kancelářská tiskárna, jednobarevný tisk apod.).

OBSAH

Logo →
Černobílé pozitivní provedení značky
Německá jazyková mutace
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▲

Živý kraj – logomanuál

▲

Černobílé provedení značky používáme tehdy,
když z technologických důvodů není možné použít
barevné provedení značky (např. razítko, černobílá
kancelářská tiskárna, jednobarevný tisk apod.).

OBSAH

Logo →
Černobílé pozitivní provedení značky
Ruská jazyková mutace
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▲

Živý kraj – logomanuál

▲

Černobílé provedení značky používáme tehdy,
když z technologických důvodů není možné použít
barevné provedení značky (např. razítko, černobílá
kancelářská tiskárna, jednobarevný tisk apod.).

OBSAH

Logo →
Černobílé negativní provedení značky

CZ

Karlovarský
kraj
Negativní provedení značky se používá pro takové
aplikace značky, kde pozitivní provedení není
na daném pozadí dostatečně čitelné.

EN

Karlovy Vary
Region

DE
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▲

Živý kraj – logomanuál

▲

RU

OBSAH

Logo →
Značka v kombinaci s jinými logy

logotyp destinační agentury Karlovarského kraje

logotyp Karlovarského kraje

logotyp destinační agentury Karlovarského kraje

logotyp Great Spas of Europe
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▲

Živý kraj – logomanuál

▲

Pokud se umísťuje značka mezi ostatní značky, je
důležité dodržet několik zásad. Značky se aplikují
vedle sebe na řádek a jsou horizontálně vycentrované.
Vedle ochranné zóny značky je také klíčové zvolit
optimální velikost, aby značka opticky korespondovala
s ostatními značkami na řádku – výška „květiny“ ve
značce by neměla být výrazně menší, ani výrazně větší.

OBSAH

Logo →
Konstrukční schéma

Zde vyobrazený rozkres značky definuje tvar značky,
rozmístění jednotlivých elementů, jejich poměry
a velikosti. Rozkres je kontrolním nástrojem správnosti
aplikace značky, není ale určen k její konstrukci.
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Živý kraj – logomanuál

▲

Karlovarský
kraj
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Logo →
Značka na podkladové ploše

Nejdůležitější zásadou při aplikaci značky
na podkladovou plochu různé barevnosti
a tonality je zachování její dobré čitelnosti.
Černobílé pozitivní provedení značky (A) se užívá
na podkladových plochách od 0 do 50 % tonality černé.
Aplikuje se také na ostatních podkladech s tonalitou
barev, která nezpůsobí špatnou čitelnost značky.
Negativní provedení značky (B) se užívá na
podkladových plochách od 50 % do 100 % černé.
Aplikuje se také na ostatních podkladech s tonalitou
barev, která nezpůsobí špatnou čitelnost značky.

15

▲

Živý kraj – logomanuál

B

▲

A

Znemožňuje-li podklad, přes výše uvedenou
možnost dobrou čitelnost značky, doporučuje
se použít její provedení s využitím ochranné
zóny (bílou plochou) jako podkladu.

OBSAH

Logo →
Značka na podkladové ploše (fotografie)

Nejdůležitější zásadou při aplikaci značky
na podkladovou plochu různé barevnosti
a tonality je zachování její dobré čitelnosti.
Černobílé pozitivní provedení značky (A) se užívá
na podkladových plochách od 0 do 50 % tonality černé.
Negativní provedení značky (B) se užívá
na podkladových plochách od 50 % do 100 % černé.

16

▲

Živý kraj – logomanuál

▲

Použití barevné varianty značky
na fotogarfii se nedoporučuje!

OBSAH

Logo →
Ochranná zóna značky

Ochranná zóna je minimální velikost plochy
v bezprostřední blízkosti značky, do které nesmí
zasahovat text, jiná značka ani další grafické prvky.
Tato zóna zaručuje čitelnost a dostatečnou působivost
značky. Ochranná zóna je definována poměrově pomocí
jednotky X ( jejíž velikost odpovídá čtvrtině znaku).

�

Karlovarský
kraj

17

▲

Živý kraj – logomanuál

▲

�

OBSAH

Logo →
Formát A3
šířka 90 mm

Rozměrová řada značky

Karlovarský
kraj
Formát A4
šířka 60 mm

Karlovarský
kraj

Rozměrová řada značky představuje značku
ve velikostech, které se doporučují přednostně
používat při její aplikaci. Respektování rozměrové
řady slouží systematickému používání značky
především v tištěných materiálech a pomáhá
vytvářet jejich jednotný styl. Rozměrová řada
vychází ze základní velikosti značky (100 %), která
je určena pro použití v tiskovinách formátu A4.

Formáty A5, DL, vizitka
šířka 30 mm

Karlovarský
kraj

minimální velikost
šířka 20 mm
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▲

Živý kraj – logomanuál

▲

Karlovarský
kraj

OBSAH

Logo →
Zakázané varianty
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▲

Živý kraj – logomanuál

▲

Podoba značky je popsána v manuálu. Závazně je
v těchto kapitolách definováno její tvarové a barevné
provedení. Jiné varianty značky jsou nepřípustné. Není
možné měnit její danou barevnost, dále je zakázáno ji
jakkoliv tvarově upravovat a deformovat, měnit znění
textu anebo vytvářet písmové varianty značky, které
nesouhlasí s předepsanými pravidly.

OBSAH

Základní

Písmem jednotného vizuálního stylu je font
John Sans od typografa Františka Štorma.
V logu je použitý řez bold. Použití písma se řídí
licenčními podmínkami www.stormtype.com

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxz1234567890
$?®@&(),.!?”„“*‘´ˇ˚˜
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxz1234567890
$?®@&(),.!?”„“*‘´ˇ˚˜
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▲

Živý kraj – logomanuál

▲

John Sans Text
Regural

John Sans Text
Bold

živý

Písmo →

OBSAH

Barva →

CMYK: 0 / 0 / 0 / 63 /
RGB: 102 104 106
PANTONE Cool Gray 11 C

CMYK: 76 / 25 / 5 / 0 /
RGB: 28 153 204
PANTONE 7461 C

CMYK: 36 / 68 / 0 / 0 /
RGB: 176 105 194
PANTONE 7442 C

Uvedené barvy jsou použité v grafickém symbolu
kytičky a jejich sekundární použití např.
v podkladových plochách se nedoporučuje.

CMYK: 2 / 90 / 85 / 0 /
RGB: 232 64 56
PANTONE red 032 C

CMYK: 0 / 52 / 100 / 0 /
RGB: 245 143 15
PANTONE 152 C

CMYK: 5 / 13 / 100 / 0 /
RGB: 247 212 0
PANTONE 116 C

CMYK: 26 / 0 / 100 / 0 /
RGB: 201 214 15
PANTONE 390 C

CMYK: 54 / 0 / 22 / 0 /
RGB: 102 209 209
PANTONE 325 C

21

▲

Živý kraj – logomanuál

CMYK: 10 / 85 / 5 / 0 /
RGB: 217 74 148
PANTONE 219 C

▲

Barva je vedle značky a písma základním prvkem
identifikace projektu. Zde jsou uvedeny kodifikace
barev pro různé způsoby použití: přímé barvy
PANTONE® a soutiskové barvy CMYK pro tisk
a RGB pro subtraktivní zobrazování.

OBSAH

Aplikace značky →
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▲

Živý kraj – logomanuál

▲

Ukázky použití logotypu na tiskovinách
a dalších marketingových materiálech (výběr).

OBSAH

