GRAFICKÝ
MANUÁL ZNAČKY
KULTURA BLANSKO

08.2020

OBSAH
01

2

Značka

02

Typografie

Úvod

04

Primární písmo

17

Základní podoba

05

Řešení sazby

18

Rozkres a proporce

06

Sekundární písmo

19

Ochranná zóna

07

Barevnost

08

Nesprávné varianty použití

10

Hlavičkový papír

21

Umístění na podkladové ploše

11

Vizitka

22

Umístění na fotografii

13

Symbol

14

03

04

Merkantilní tiskoviny

Vizuální styl
Doplňková grafika - fraktály

24

Označení vozů

27

Příklady aplikace

28

Grafický manuál se soustředí na základní
pravidla pro práci se značkou, barvami,
písmem a prvky vizuální identity.
Manuál nemá ambici obsáhnout předpisy
pro tvorbu veškerých komunikačních
materiálů a dalších grafických výstupů.
Naopak ponechává prostor pro organický
vývoj vizuálního stylu a kreativní přístup.

01 ZNAČKA

Značka slouží Kulturnímu středisku města
Blanska (KSMB), které usiluje o nové pojetí
své komunikační strategie a moderní tvář.
V tomto úsilí má organizaci podpořit
přátelská a viditelná vizuální komunikace
reprezentovaná grafickou značkou.
Součástí nového pojetí je i úprava názvu
KSMB na výstižné a přímočaré označení
KULTURA BLANSKO.
Značka spolu se zkráceným názvem tedy
podporují image instituce a zvyšují povědomí
o její existenci a činnosti.

Značka
Úvod
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Symbol

Textová část

Základním prvkem jednotného vizuálního
styluje je značka. Značka KULTURA
BLANSKO se skládá ze symbolu a textové
části.
Bezpatkové písmeno B symbolizuje město
Blansko a blanenský region. Značí formální
institucionální základ. Hravé písmeno K
vsazené v „béčku“ odkazuje k pestrému
souboru tvůrčích lidských činností, tzn.
kultuře v Blansku.
Navzdory své odlišnosti tvoří oba prvky
harmonický celek.

Značka
Základní podoba
Základní verze
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Horizontální verze

Značka má základní a horizontální verzi.
Základní verze se používá ve všech případech
s výjimkou extrémních formátů.
Textová část je tvořena písmem Roboto
v řezu Medium. Symbol tvoří litera B z písma
Montserrat a upravená litera K z písma
Altair.
Značka je k dispozici v elektronické podobě
ve standardních grafických formátech.

Značka
Rozkres a proporce
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Pro základní verzi

Pro horizontální verzi
A

A
B

6A + 2B

A
3A + 1B

A
A
B
A

20 mm

25 mm

Miminální povolená velikost logotypu pro základní
a horizontální variantu

Rozkres ukazuje vzájemné proporce
jednotlivých prvků značky, jejich poměry
a velikosti. Rozkres slouží pouze pro orientaci,
není určen ke konstrukci značky.
Velikost odsazení A je následně použito
v postupu pro stanovení ochranné zóny.

Značka
Ochranná zóna
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Pro základní verzi

Pro horizontální verzi
2A

2A

2A

2A

A

A

Ochranná zóna zajišťuje dostatečný odstup
značky od všech ostatních grafických prvků
a slouží k nastavení minimálního odsazení
logotypu od okraje plochy, na kterou je
aplikován.
Ochranná zóna značky je definována velikostí
odsazení A, což je vzdálenost mezi symbolem
a textovou částí značky.

Značka
Barevnost / přehled barev
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CMYK

Pantone

RGB

Primární barva

0 - 0 - 0 - 100

PMS Pantone Black C

0-0-0

Sekundární barvy

0 - 86 - 80 - 0

PMS 179 C

223 - 73 - 59

91 - 30 - 0 - 0

PMS 7461 C

0 - 119 - 185

0 - 23 - 98 - 2

PMS 7406 C

241 - 186 - 0

75 - 0 - 90 - 2

PMS 362 C

0 - 162 - 78

Vizuální identita KULTURY BLANSKO
zahrnuje kromě primární barvy značky také
sekundární barevnou škálu.
Všechny barvy v přehledu jsou součástí
jednotného vizuálního stylu a lze je použít
v rámci komunikace.

Značka
Barevnost / barevné provedení
Základní barevné provedení
na bílém nebo transparentním pozadí
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Inverzní provedení
na černém pozadí

Základní provedení značky KULTURA BLANSKO
je v černé barvě. Toto provedení se použije zejména
v merkantilních tiskovinách typu hlavičkový papír,
vizitka, obálka apod. Dále se aplikuje na webu, razítku,
v audiovizuální prezentaci a dalších materiálech
pro reprezentaci.
Alternativně lze využít sekundární barvy, a to zejména
při propagaci, např. na plakáty, pozvánky, reklamní
předměty, vlajky, pohlednice apod.
Inverzní provedení značky je bílé.

Značka
Nesprávné varianty použití
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A

B

C

D

E

F

G

H

I

Značka se nesmí použít v jiné než povolené
verzi, barvě nebo orientaci. Příklady ukazují
nesprávné použití značky:
A = nepovolená barevnost
B = vržený stín
C = nesprávná orientace
D = přechod (gradient)
E = kombinace barev
F = značka v rámečku
G = obrys značky
H = nesprávné písmo
I = deformace

Značka
Umístění na podkladové ploše
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Základní provedení - primární barva

Inverzní provedení

Základní (černou) a inverzní (bílou) verzi
značky umísťujeme přednostně
na podkladových plochách tvořených
primární barvou a sekundárními barvami.
Pokud značku aplikujeme na velmi světlý
barevný podklad, je třeba použít její základní
černou verzi.
Stejná pravidla použití platí u horizontální
verze i samostatného symbolu.

Značka
Umístění na podkladové ploše
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Alternativní provedení - sekundární barvy

Sekundární barvy značky lze využít ve
vzájemné kombinaci s černým i barevným
podkladem.
Tato provedení rozšiřují kreativní možnosti
aplikace značky. Použijí se zejména
v akcidenčních a propagačních materiálech
jako např. pozvánky, letáky nebo plakáty.
Stejná pravidla použití platí u horizontální
verze i samostatného symbolu.

Značka
Umístění na fotografii
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Při umístění značky do fotografie je důležité
věnovat výběru snímku maximální pozornost
s ohledem na dobrou čitelnost značky.
Povoleny jsou barevné i černobílé fotografie.
Pro základní verzi značky musí být fotografie
dostatečně světlá. Naopak pro inverzní (bílou)
verzi značky použijeme výrazně tmavou
fotografii. Pokud aplikujeme značku
v sekundární barvě, zvolíme barvu, která
zaručí dostatečnou čitelnosti značky
na podkladové fotografii.
U nehomogenních fotografií je nutné zvolit
vhodný výřez pro umístění značky.
Stejná pravidla použití platí u horizontální
verze i samostatného symbolu.

Značka
Symbol
Základní barevné provedení
na bílém nebo transparentním pozadí
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Inverzní provedení
na černém pozadí

Symbol KB je součástí základní podoby značky
KULTURA BLANSKO. Samostatný symbol
je možné aplikovat pouze v případě,
že se značkou KULTURA BLANSKO
(tj. textem a symbolem) sdílí společný prostor
(na billboardu, v prospektu, na webu, ve videu
apod.). Výjimku tvoří propagační předměty.
Symbol KB je k dispozici v elektronické podobě
ve standardních grafických formátech.

Značka
Symbol / ochranná zóna
Výchozí ochranná zóna základní verze
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Odvozená ochranná zóna symbolu
2A

2A

A

Ochranná zóna symbolu KB je definována
velikostí odsazení A po vzoru ochranné zóny
značky KULTURA BLANSKO.

02 TYPOGRAFIE

Typografie
Primární písmo
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Roboto je primárním písmem
jednotného vizuálního stylu.
Roboto Light

Roboto Regular

Roboto Bold

AÁBCČDEÉĚFGHIJKLMNOPQRŘ
SŠTUÚŮVWXYZŽ (123456789)
aábcčdeéěfghiíjklmnopqrřsštťuúůvwxyzž
[\^_‘~¢£⁄¥ƒ§¤’“«‹›–†‡·¶•‚„”»…‰¿!”]
#$%&’*+,-./ÆªŁØOEºæıłøoeßμ™Ð
{½±¼÷¦°¾®−ð×©∆≠√≤≥∂}

AÁBCČDEÉĚFGHIJKLMNOPQRŘ
SŠTUÚŮVWXYZŽ (123456789)
aábcčdeéěfghiíjklmnopqrřsštťuúůvwxyzž
[\^_‘~¢£⁄¥ƒ§¤’“«‹›–†‡·¶•‚„”»…‰¿!”]
#$%&’*+,-./ÆªŁØOEºæıłøoeßμ™Ð
{½±¼÷¦°¾®−ð×©∆≠√≤≥∂}

AÁBCČDEÉĚFGHIJKLMNOPQRŘ
SŠTUÚŮVWXYZŽ (123456789)
aábcčdeéěfghiíjklmnopqrřsštťuúůvwxyzž
[\^_‘~¢£⁄¥ƒ§¤’“«‹›–†‡·¶•‚„”»…‰¿!”]
#$%&’*+,-./ÆªŁØOEºæıłøoeßμ™Ð
{½±¼÷¦°¾®−ð×©∆≠√≤≥∂}

Roboto je základním písmem značky
KULTURA BLANSKO. Jedná se o bezserifovou písmovou rodinu, neogrotesk.
Písmo má volnou licenci Apache Licence
(https://www.apache.org/licenses/)
a je dostupné na Google Fonts.
Písmo má jasný výraz a dobrou čitelnost.
Uplatní se jako písmo titulkové i písmo
pro sazbu delších textů.

Typografie
Řešení sazby

Úspěšné
hudební
vystoupení
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Úspěšné hudební
vystoupení
Nullam sapien sem, ornare ac,
nonummy non, lobortis a enim.
Curabitur sagittis hendrerit ante.
Aenean vel massa quis mauris
vehicula lacinia.

Nullam sapien sem, ornare ac,
nonummy non, lobortis a enim.
Curabitur sagittis hendrerit ante.
Aenean vel massa quis mauris
vehicula lacinia.

Nulla quis diam. Cum sociis
natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur
ridiculus mus. Fusce tellus odio,
dapibus id fermentum quis,
suscipit id erat. Etiam egestas
wisi a erat. Phasellus et lorem id
felis nonummy placerat.

Nulla quis diam. Cum sociis
natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur
ridiculus mus. Fusce tellus odio,
dapibus id fermentum quis,
suscipit id erat. Etiam egestas
wisi a erat. Phasellus et lorem id
felis nonummy placerat.

Je žádoucí pracovat se sazbou kreativně
v závislosti na formátu, zachovávat
dostatečnou světlost sazby, pracovat
s negativním prostorem (whitespace)
a využívat řezy Bold, Regular a Light.

Typografie
Sekundární písmo
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Arial je sekundárním písmem
jednotného vizuálního stylu.
Arial Regular

Arial Bold

AÁBCČDEÉĚFGHIJKLMNOPQRŘ
SŠTUÚŮVWXYZŽ (123456789)
aábcčdeéěfghiíjklmnopqrřsštťuúůvwxyzž
[\^_‘~¢£⁄¥ƒ§¤’“«‹›–†‡·¶•‚„”»…‰¿!”]
#$%&’*+,-./ÆªŁØOEºæıłøoeßμ™Ð
{½±¼÷¦°¾®−ð×©Δ≠√≤≥∂}

AÁBCČDEÉĚFGHIJKLMNOPQRŘ
SŠTUÚŮVWXYZŽ (123456789)
aábcčdeéěfghiíjklmnopqrřsštťuúůvwxyzž
[\^_‘~¢£⁄¥ƒ§¤’“«‹›–†‡·¶•‚„”»…‰¿!”]
#$%&’*+,-./ÆªŁØOEºæıłøoeßμ™Ð
{½±¼÷¦°¾®−ð×©Δ≠√≤≥∂}

Arial je doplňkové písmo značky KULTURA
BLANSKO. Toto písmo lze použít např.
k vyplňování hlavičkového papíru, sazbě
tiskové zprávy, v powerpointové prezentaci
apod.

03 MERKANTILNÍ
TISKOVINY

Merkantilní tiskoviny
Hlavičkový papír
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A = hlavička

20

B = pole pro údaje adresáta

A

D = zápatí

Firma
Titul. Jméno Příjmení
Ulice 123/5
Město 620 510

B

20

Město, datum
Vážená paní nebo pane,

297

C = pole pro text a podpis

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean vel massa quis mauris vehicula
lacinia. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Sed convallis magna eu sem. Maecenas fermentum, sem in pharetra
pellentesque, velit turpis volutpat ante, in pharetra metus odio a lectus. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Integer pellentesque quam vel velit.
Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et
voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Curabitur sagittis hendrerit ante. Sed elit dui,
pellentesque a, faucibus vel, interdum nec, diam. Maecenas sollicitudin. Integer tempor. Aenean vel
massa quis mauris vehicula lacinia. Duis condimentum augue id magna semper rutrum. Maecenas
sollicitudin.

30

C

Mauris suscipit, ligula sit amet pharetra semper, nibh ante cursus purus, vel sagittis velit mauris vel
metus. Mauris metus. Praesent dapibus. Fusce dui leo, imperdiet in, aliquam sit amet, feugiat eu, orci.
Nullam feugiat, turpis at pulvinar vulputate, erat libero tristique tellus, nec bibendum odio risus sit amet
ante. Duis risus. Donec iaculis gravida nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Pellentesque arcu. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et
netus et malesuada fames ac turpis egestas. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in
culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. In convallis. Ut tempus purus at lorem. Etiam
egestas wisi a erat. Integer in sapien.
S pozdravem

Jméno Příjmení
funkce

Kulturní středisko města Blansko
Hybešova 240 / 1
678 01 Blansko

Pozn.: rozměry jsou uvedeny v mm

Tel.: 516 235 678
e-mail: ksmb@blansko.cz
www.kulturablansko.cz

D

IČO: 00163848
DIČ: CZ00163848
Datová schránka: rfwzq59
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210

Hlavičkový dopis je ve formátu A4
(210 x 297 mm). Použitým písmem je Arial
v řezu Regular. Pro nadpisy a zvýraznění
textu lze použít řez Bold. Velikost písma
je 10 b a řádkování 13 b.
Hlavičkový dopis je k dispozici v elektronické
podobě v souboru dokumentu Word.

Merkantilní tiskoviny
Vizitka
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5

5
5

26

Karel Musterman

50

Tel.: 516 248 546
jmeno@blansko.cz

kulturablansko.cz

funkce
Tel.: 516 248 546
jmeno@blansko.cz

x

Kulturní středisko města Blansko
Hybešova 240 / 1
678 01 Blansko

5

Magdaléna
Karel
Musterman
Kutscherauerová

x

funkce

5

kulturablansko.cz
kulturablansko.cz

Kulturní středisko města Blansko
Hybešova 240 / 1
678 01 Blansko

5
90

35

Pozn.: rozměry jsou uvedeny v mm
Vizitka je ve formátu 90 x 50 mm. Použitým
písmem je Roboto v řezu Regular a Bold.
Velikost písma je 8 b, písmo u jména má
velikost 8,5 b, řádkování 10 b.
Volitelné (sekundární) barvy
na rubovou stranu vizitky

Vizitka může být oboustranná. V takovém
případě je rubová strana potištěná jednou
ze sekundárních barev s inverzní (bílou)
značkou umístěnou na střed formátu.

04 VIZUÁLNÍ STYL

Vizuální styl
Doplňková grafika / fraktály
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Základní verze

Vizuální styl doplňují tvz. fraktály - barevné
elementy, které představují tvůrčí energii
(svazky energie). Odlišné tvary a barvy
symbolizují různorodost a pozitivní aspekt
kulturních aktivit.
Fraktály slouží k oživení a zvýraznění
vizuálního stylu. Lze je použít samostatně
nebo v kombinaci se symbolem KB. Fraktály
nelze používat v inverzní barevnosti.
Barevnost fraktálů vychází ze sekundárních
barev značky KULTURA BLANSKO. Barvy
lze u jednotlivých fraktálů zaměňovat
v závislosti na kreativním řešení.

Vizuální styl
Doplňková grafika / fraktály se symbolem
Základní verze se symbolem
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Proporce

x

4x

Fraktály lze kombinovat se symbolem KB.
Symbol je umístěn na střed pomyslného
kruhu tvořícího základ fraktálu. Vzájemné
proporce a umístění ukazuje rozkres.
Litera B je do fraktálu vyseknutá a přejímá
tak barvu podkladové plochy.
Symbol KB, ať již v fraktálu nebo samostatně,
je možné používat pouze v případě,
že se značkou KULTURA BLANSKO,
tj. textem a symbolem sdílí společný prostor.
Výjimku tvoří propagační předměty.

Vizuální styl
Doplňková grafika / fraktály na podkladové ploše
Umístění na jednobarevné pozadí
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Umístění na fotografii

Při umístění fraktálu se symbolem
do fotografie nebo na barevné pozadí
je nezbytné vzít v úvahu, že litera B přejímá
barvu podkladové plochy. Z tohoto důvodu
je důležité zachovat její dobrou čitelnost.
U fotografií je třeba zvolit vhodný výřez
pro umístění fraktálu se symbolem. Barvu
podkladové plochy a fraktálu se symbolem
může tvořit primární barva a všechny
sekundární barvy. Barvy lze využít
ve vzájemné kombinaci při dodržení dobré
čitelnosti.

Vizuální styl
Označení vozů
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Pro označení vozů používáme značku
v základní verzi v přiměřené velikosti.
Značka je umístěna pod zpětnými zrcátky
po obou stranách vozidla. Na zadních
dveřích kufru je umístěn symbol KB
a webové stránky www.kulturablansko.cz.
Přední kapota zůstává bez polepu.

Vizuální styl
Příklady aplikace
Umístění na reklamích předmětech
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