
Základní manuál
značky ke 440. výročí
Univerzity Palackého 

v Olomouci



Úvod 1.1

Výroční logotyp (značka) ke příležitosti 
440-ti let Univerzity Palackého v Olomou- 
ci je složen ze symbolu a textové části. 
Symbol je konstruován z konturovaných
uzavřeých křivek, které postupně gradují 
do podoby čísla 440 v jejich středu. Motiv
byl inspirován různými vědními obory, 
 které se na Univerzitě Palackého studují,

Pro základní barevnou variantu, se kterou  
pracuje tento manuál, pak byla vybrána ver- 
ze loga vycházejícího z tzv. teplotní mapy. 
 
Písmo použité na textovou část vhodně 
doplňuje symbol svou zaoblenou kresbou. 
Ze stejného písma také vychází číslo 440, 
které se stává optickým středem celého 

konstrukci a aplikace základních variant 
logotypu.  

logotypu. Tento grafický manuál řeší pouze 



Symbol 2.1

a/ základní konturovaná varianta 
symbolu v pozitvu

b/ základní konturovaná varianta 
symbolu v negativu
 

 

a/

b/



Symbol 2.2

a) základní barevná varianta na 
světlém podkladě 

b) základní barevná varianta na 
tmavém podkladě podkladě 

Poznámka: Logo určené pro aplikaci na světlý podklad a logo určené pro 
aplikaci na tmavý podklad se navzájem liší ve svém obrysovém zakončení. 
U loga pro světlý podklad je symbol v obrysu ukončen ostře na místě největší 
obíhající křivky (ta již není patrná). U loga pro tmavý podklad je tato křivka 
v bílé barvě součástí značky stejně jako menší přesah modré barvy za ní. 
Vysvětlení: u varianty značky na tmavém podkladu tak vzniká žádaný efekt 
neostře ohraničné teplotní mapy, na světlém podkladu by však lehce přesa-
hující modrá barva “do ztracena” za poslední bílou křivkou již narušovala 
vizuální dojem ze značky, proto se u varianty na světlém podkladu jeví jako 
nejvhodnější ukončení obrysu symbolu právě poslední obíhající křivkou.
Obě varianty jsou součástí dodaných elektronických podkladů. 

  

b/

a/



Symbol 2.3

a/ Rozkres symbolu
Slouží ke konstrukci symbolu, pokud 
není dostupný v elektronické podobě, 
nebo v případě specifické reprodukce 
(např. malování, šablony...).

  

a/



Značka 3.1

 

c/

b/

a/

a/ základní konturová jednobarevná 
varianta zančky na světlém podkladu 
v českém jazyce

b/ základní konturová jednobarevná 
varianta značky na světlém podkladu 
v anglickém jazyce

c/ základní konturová jednobarevná 
varianta značky na světlém podkladu 
v latinském jazyce 



Značka 3.2

a/ základní konturová jednobarevná 
varianta značky na tmavém podkladu 
v českém jazyce

b/ základní konturová jednobarevná 
varianta značky na tmavém podkladu 
v anglickém jazyce

c/ základní konturová jednobarevná 
varianta značky na tmavém podkladu 
v latinském jazyce 

c/

b/

a/



Značka 3.3

a) základní barevná varianta logotypu
v české verzi

b) základní barevná varianta logotypu
v anglické verzi

c) základní barevná varianta logotypu
v latinské verzi

  

c/

b/

a/



Značka 3.4

a) základní barevná varianta logotypu
v české verzi na světlém podkladě

b) základní barevná varianta logotypu
v anglické verzi na světlém podkladě

c) základní barevná varianta logotypu
v latinské verzi na světlém podkladě

  

c/

b/

a/



Značka 3.5

 

b/

a/

a/ alternativní umístění symbolu 
a textové části logotypu vertikálně
Textová část je zvětšena na 125% 
původní velikosti.

b/ alternativní umístění symbolu a 
textové části logotypu horizontálně
Textová část je zvětšena na 125% 
původní velikosti.

Poznámka: Tyto alternativní varianty je 
povoleno použít pouze v odůvodněných 
případech. Ochranná zóna se odvozuje 
stejným postupem jako u základní 
varianty. 



Písmo 4.1

a/ základní písmo značky
Katarine v řezu Light použité na 
textovou část logotypu výjma krajních 
letopočtů výročí

b/ základní písmo značky
Katarine v řezu Bold použíté na krajní 
letopočty výročí v texové části logotypu

Poznámka: Logotyp nesmí být nikdy vy-
sázen z doplňkového písma, přípustná 
je jen verze z písma uvedeného na této 
stránce manuálu

b/

a/

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890?!&*

KATARINE light

KATARINE bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS-
TUVWXYZ 1234567890?!&*



Písmo 4.2

a/ zarovnání textové části logotypu 
v české verzi

b/ zarovnání textové části logotypu 
v anglické verzi

c/ zarovnání textové části logotypu 
v latinské verzi

b/

a/

c)



Ochranná zóna 5.1

a/ ochranná zóna doporučená
ochranná zóna dopručená se odvozuje 
z 1/2 výšky loga „v“ a 1/2 délky loga „d“ 
dle nákresu.

b/ ochranná zóna minimální
ochranná zóna minimální se odvozuje 
z 1/4 výšky loga „v“ a 1/4 délky loga „d“ 
dle nákresu.

Poznámka: Ochranná zóna značky je 
prostor, do kterého se nesmí umisťovat 
jiné rušivé grafické prvky.

a/

b/



Ochranná zóna 5.2

a/ ochranná zóna doporučená
ochranná zóna dopručená se odvozuje z 
1/2 výšky logotypu „v“. 

b/ ochranná zóna minimální
ochranná zóna minimální se odvozuje z 
1/4 výšky logotypu „v“. 

Poznámka: Oproti ochranné zóně při 
aplikaci samotného symbolu (loga) se 
zde vychází pouze z výšky.

a/

b/


