grafický manuál • znak města Český Krumlov
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úvod
Město Český Krumlov užívá znak města na základě § 34a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Podoba znaku města Český Krumlov (dále jen znak) je dána znakovým privilegiem Jana
Kristiána z Eggenbergu, vydaným 15. dubna 1671.
Tento grafický manuál definuje základní podobu znaku města Český Krumlov.
Pravidla užívání znaku města jsou originálním a závazným návodem k používání.
Znak města se rozlišuje na velký a malý.
Velký znak lze použít samostatně nebo s rozvíjejícím textem MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV
pod znakem. Malý znak lze použít samostatně nebo s rozvíjejícím textem 1) město ČESKÝ
KRUMLOV pod znakem, 2) Městský úřad ČESKÝ KRUMLOV pod nebo vpravo vedle znaku.
Každý ze znaků lze použít ve třech variantách (v barvě, černobílý, v lince) – výběr vhodné
varianty vždy záleží na individuálním grafickém posouzení a na použité technologii tisku.
Prioritní vyobrazení je celobarevný znak na bílém pozadí.
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pravidla užívání znaku města
Znak města nesmí být užíván v jiné podobě než v podobě stanovené v grafickém
manuálu.
Znak města mohou bez projednání v Radě města Český Krumlov (dále jen Rada města)
užívat město Český Krumlov a jím zřízené nebo založené organizační složky a právnické
osoby, a to bezplatně.
Ostatní právnické nebo fyzické osoby mohou užívat znaku města pouze se souhlasem
Rady města, zpravidla za úplatu. Souhlas uděluje Rada města na základě písemné žádosti, kterou žadatelé předkládají prostřednictvím města Český Krumlov (Městského úřadu
Český Krumlov, oddělení kancelář starosty).
Pravidla užívání znaku města v celém znění jsou k dispozici na webových stránkách
www.ckrumlov.cz/obcan, pod odkazem Město a samospráva – Symboly města.
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příklady použití • velký znak
• příklady použití: označení sídel městských organizací,
prezentace města Český Krumlov a jejich představitelů (starosta, místostarostka)
oficiální dokumenty města Český Krumlov (oficiální zápisy, jednání rady města
a zastupitelstva)

příklady použití • malý znak
• příklady použití: aktivity a prezentace samosprávy (města Český Krumlov) a státní
správy (Městského úřadu Český Krumlov) - tiskopisy, dokumentace, merkantilní
tiskoviny
POZOR nezaměňovat:
k propagaci akcí podpořených (např. granty, dotace, příspěvky, záštity) nebo
pořádaných městem Český Krumlov a k propagaci turistické destinace slouží logo
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velký znak • barva
popis znaku

1,21 x A

V modrém štítu stříbrná kvádrová hradba se sedmi stínkami a s prázdnou
branou s vytaženou mříží přirozené barvy, za ní dvě stříbrné hranolové
věže s okny a červenými sedlovými střechami se zlatými makovicemi.
Mezi nimi stříbrný štítek, v něm tři slétající se černí rozkřídlení havrani
držící v zobácích ve středu červenou růži se zlatým semínkem a zelenými
kališními lístky. Na horním okraji štítu turnajský helm s korunou, klenotem
červená růže se zlatým semeníkem a zelenými kališními lístky, přikrývadla
červeno-stříbrná a modro-stříbrná.
konstrukce a proporce znaku
• velikosti všech prvků tvořících znak a jejich rozmístění
jsou přesně definovány poměrem šířky a výšky
• minimální šířka znaku na bílé podkladové
ploše je 20 mm, na barevném podkladu 25 mm

A
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velký znak • černobílý
• černobílá verze znaku je určena pro nebarevnou
tiskovou prezentaci jako např. novinová inzerce
nebo na odlišně barevná pozadí

velký znak • linka
• v případech, kdy z hlediska např. horší čitelnosti
znaku nelze aplikovat černobílou variantu, je možno
použít verzi v lince
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velký znak • město Český Krumlov • barva
s rozvíjejícím textem pod znakem
• pro specifické případy byly vytvořeny verze znaku obsahující
rozvíjející text MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV

x

MESTO
CESKÝ KRUMLOV
x

x

x

x
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velký znak • město Český Krumlov
• černobílý
• černobílá verze znaku je určena pro nebarevnou
tiskovou prezentaci jako např. novinová inzerce
nebo na odlišně barevná pozadí

velký znak • město Český Krumlov
• linka
• v případech, kdy z hlediska např. horší čitelnosti
znaku nelze aplikovat černobílou variantu, je možno
použít verzi v lince

MESTO
CESKÝ KRUMLOV

MESTO
CESKÝ KRUMLOV
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velký znak • linka inverze
• v případech, kdy z hlediska např. horší čitelnosti
znaku nelze aplikovat černobílou variantu, je možno
použít verzi v lince pozitivní či negativní na tmavém
pozadí

MESTO
CESKÝ KRUMLOV

MESTO
CESKÝ KRUMLOV
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malý znak • barva
popis znaku
1,12 x B

V modrém štítu stříbrná kvádrová hradba se sedmi stínkami a s prázdnou
branou s vytaženou mříží přirozené barvy, za ní dvě stříbrné hranolové
věže s okny a červenými sedlovými střechami se zlatými makovicemi.
Mezi nimi stříbrný štítek, v něm tři slétající se černí rozkřídlení havrani
držící v zobácích ve středu červenou růži se zlatým semínkem a zelenými
kališními lístky.
konstrukce a proporce znaku

B

• velikosti všech prvků tvořících znak a jejich rozmístění
jsou přesně definovány poměrem šířky a výšky
• minimální šířka znaku na bílé podkladové
ploše je 20 mm, na barevném podkladu 25 mm
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malý znak • černobílý
• černobílá verze znaku je určena pro nebarevnou
tiskovou prezentaci jako např. novinová inzerce
nebo na odlišně barevná pozadí

malý znak • linka
• v případech, kdy z hlediska např. horší čitelnosti
znaku nelze aplikovat černobílou variantu, je možno
použít verzi v lince

12

malý znak • město Český Krumlov • barva
s rozvíjejícím textem pod znakem

x

• pro specifické případy byly vytvořeny verze znaku obsahující
rozvíjející text město ČESKÝ KRUMLOV

mesto
CESKÝ KRUMLOV
x

x

x
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malý znak • město Český Krumlov
• černobílý
s rozvíjejícím textem pod znakem
• černobílá verze znaku je určena pro nebarevnou
tiskovou prezentaci jako např. novinová inzerce
nebo na odlišně barevná pozadí

malý znak • město Český Krumlov
• linka

mesto
CESKÝ KRUMLOV

mesto
CESKÝ KRUMLOV

• v případech, kdy z hlediska např. horší čitelnosti
znaku nelze aplikovat černobílou variantu, je možno
použít verzi v lince
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malý znak • Městský úřad Český Krumlov • barva
s rozvíjejícím textem pod znakem

x

• pro specifické případy byly vytvořeny verze znaku obsahující
rozvíjející text Městský úřad ČESKÝ KRUMLOV

Mestský úrad
CESKÝ KRUMLOV
x

x

x
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malý znak • Městský úřad Český Krumlov
• černobílý
s rozvíjejícím textem pod znakem
• černobílá verze znaku je určena pro nebarevnou
tiskovou prezentaci jako např. novinová inzerce
nebo na odlišně barevná pozadí

malý znak • Městský úřad Český Krumlov
• linka

Mestský úrad
CESKÝ KRUMLOV

Mestský úrad
CESKÝ KRUMLOV

• v případech, kdy z hlediska např. horší čitelnosti
znaku nelze aplikovat černobílou variantu, je možno
použít verzi v lince
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malý znak • Městský úřad Český Krumlov • barva

x

x

1/3x

s rozvíjejícím textem vedle znaku
• pro specifické případy byly vytvořeny verze znaku obsahující
rozvíjející text Městský úřad ČESKÝ KRUMLOV

Mestský úrad
CESKÝ KRUMLOV
x

x

x
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malý znak • Městský úřad Český Krumlov
• černobílý
s rozvíjejícím textem vedle znaku
• černobílá verze znaku je určena pro nebarevnou
tiskovou prezentaci jako např. novinová inzerce
nebo na odlišně barevná pozadí

Mestský úrad
CESKÝ KRUMLOV

malý znak • Městský úřad Český Krumlov
• linka
• v případech, kdy z hlediska např. horší čitelnosti
znaku nelze aplikovat černobílou variantu, je možno
použít verzi v lince

Mestský úrad
CESKÝ KRUMLOV
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malý znak • linka inverze
• v případech, kdy z hlediska např. horší čitelnosti
znaku nelze aplikovat černobílou variantu, je možno
použít verzi v lince pozitivní či negativní na tmavém
pozadí

mesto
CESKÝ KRUMLOV

mesto
CESKÝ KRUMLOV
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malý znak • linka inverze
• v případech, kdy z hlediska např. horší čitelnosti
znaku nelze aplikovat černobílou variantu, je možno
použít verzi v lince pozitivní či negativní na tmavém
pozadí

Mestský úrad
CESKÝ KRUMLOV
Mestský úrad
CESKÝ KRUMLOV

Mestský úrad
CESKÝ KRUMLOV
Mestský úrad
CESKÝ KRUMLOV
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písmo
• základní zvolené písmo je BakerSignetBT Roman
MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV
město ČESKÝ KRUMLOV
Městský úřad ČESKÝ KRUMLOV
• minimální použitá velikost písma je 6 bodů
při velikosti znaku s minimální šířkou 20 mm,
velikost písma se vždy mění úměrně s velikostí znaku
• barvy a písmo obsažené v tomto manuálu jsou závazné
a neměnné

barevnost
základní barvy
barevnost CMYK
C : 94 M : 83 Y : 0
C : 100 M : 65 Y :15
C:0
M : 0 Y :100
C : 100 M : 0 Y : 69
C:0
M:0 Y:0
C:0
M:0 Y:0
barevnost RGB
R : 67 G : 67

B : 141

R : 172
R : 255
R:0
R : 255
R : 31

B : 59
B:0
B : 63
B: 255
B : 33

G:0
G : 236
G : 82
G : 255
G : 29

K:0
K:0
K:0
K : 60
K:0
K : 100
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x

x

ochranná zóna • velký znak
x

x

x

x

• ochranná zóna znaku vymezuje minimální prostor
okolo znaku, do něhož nelze umisťovat jakýkoli prvek,
který není definovanou součástí znaku

• ochranná zóna je definována pomocí jednotky x, která
odpovídá 1/4 šířky znaku

x

x

x

x

x

MESTO
CESKÝ KRUMLOV

1½ x

• ochranná zóna také určuje minimální vzdálenost od okraje
listu, tabule, či jakékoliv plochy, na které je aplikováno

1½ x

• dodržení ochranné zóny znaku je nutné pro dostatečnou
čitelnost a prezentaci znaku

• jakékoliv orámování znaku či jeho ochranné zóny je zakázáno
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x

x

ochranná zóna • malý znak
x

x

x

x

• ochranná zóna znaku vymezuje minimální prostor
okolo znaku, do něhož nelze umisťovat jakýkoli prvek,
který není definovanou součástí znaku
x

x
x

x

mesto
CESKÝ KRUMLOV
x

x

x

x

x

x

• dodržení ochranné zóny znaku je nutné pro dostatečnou
čitelnost a prezentaci znaku

x

x
x

• ochranná zóna také určuje minimální vzdálenost od okraje
listu, tabule, či jakékoliv plochy, na které je aplikováno

x

x

x

1/3x

x

• ochranná zóna je definována pomocí jednotky x, která
odpovídá 1/3 šířky znaku
Mestský úrad
CESKÝ KRUMLOV
x

x

x

Mestský úrad
CESKÝ KRUMLOV
x

x

x

x

x

x

• jakékoliv orámování znaku či jeho ochranné zóny je zakázáno
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správná aplikace znaku
• pro veškerá zpracování je nutno dodržet typografická a estetická
pravidla, aby nedocházelo k poškozování vizuálního stylu

Mestský úrad
CESKÝ KRUMLOV

• prioritní vyobrazení znaku města je celobarevný znak, primárně
znak umisťujeme na bílou plochu
• ve výjimečných případech aplikace znaku na barevně odlišnou
plochu je nutné zvolit správné varianty (barevné, černobílé,
v lince, inverzní) tak, aby nebyl narušen světelný či barevný kontrast
• způsob užívání pozitivní a inverzní varianty se řídí v závislosti
na míře sytosti a míře barevného kontrastu pozadí, tak aby byla
zachována čitelnost textu

mesto
CESKÝ KRUMLOV

MESTO
CESKÝ KRUMLOV
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zakázané příklady použití
• nesprávné použití znaku může být např.: jiná barevnost znaku,
jiná velikost znaku a písma, změna typu písma, nedodržení
ochranné zóny nebo umístění znaku do jiného textu, umístění
loga na barevnou fotografii, změna proporce loga atd.

Mestský úrad
CESKÝ KRUMLOV

Navazující text
dokumentu...

MĚSTO
ČESKÝ KRUMLOV

Mesto
CESKÝ KRUMLOV
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