
GRAFICKÝ MANUÁL OBCE PALKOVICE



Cílem vizuální komunikace obce je zapsat se pozitivně a hluboko do 

povědomí co nejširšího počtu obyvatel a návštěvníků. Představit se 

okolí, dát o sobě vědět. Cest a prostředků k dosažení tohoto cíle je 

mnoho. Mají-li být účinné, musejí vzájemně spolupůsobit. To je možné 

jedině tehdy, opírají-li se o jednotnou vizuální prezentaci (corporate 

identity), jejímž výsledkem je jasný, nezaměnitelný a jednoznačně 

identifi kovatelný obraz obce. 

GRAFICKÝ MANUÁL OBCE PALKOVICE



Grafi cký manuál je základním prvkem corporate identity. Představuje 

souhrn defi nic jejích jednotlivých částí - podoby loga, výběr fontů, 

specifi kace barevného schématu, apod. Grafi cký manuál je závazný 

návod, jak s jednotlivými prvky pracovat. Tím je zajištěna stylová 

jednota všech tiskovin a jiných vizuálních prezentací, kterými se obec 

prezentuje navenek i uvnitř. 

Na druhou stranu nemůže přesně popsat všechny možné aplikace 

vizuálního stylu (např. plakát na určitou akci nebo událost) bez 

konkrétního zadání, přesto však dává v takovém případě dostatečně 

pevný základ k dodržení jednotného vizuálního stylu.

GRAFICKÝ MANUÁL OBCE PALKOVICE



Palkovický čistý vzduch; kopce které svírají údolí, kde leží Palkovice a Myslík; úsměv a široké srdce místních obyvatel;
všudypřítomné ovce; ovce z palkovického znaku; slunce - to vše je obsaženo v OBLAKOVEČCE. V mnohovrstvém, přesto 
jednoduchém symbolu obce.

OBLAKOVEČKA



Logotyp je tvořen OBLAKOVEČKOU a nápisem PALKOVICE, který je vyveden fontem Myriad Pro Black Condensed. Zaoblené 
nožičky OBLAKOVEČKY zároveň tvoří vršky písmen LK a I a dělají z nápisu originální typografi cký unikát. V naprosté většině 
případů se logotyp používá v základní kompozici. Pro velmi podlouhlé formáty (cca poměr stran 3:1 a větší) se může použít 
horizontální kompozice. Součástí logotypu je slogan DOBŘE SE TU ŽIJE, který se může používat v obou kompozicích 
prakticky kdekoliv kromě obecních tiskovin.

LOGOTYP

(základní logotyp)

(horizontální kompozice logotypu)



Ochranná zóna logotypu je jedním z NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH prvků vizuální identity. Je určena velikostí písmene V do všech stran. 
Určuje minimální vzdálenost od kraje formátu či jiného grafi ckého prvku.

LOGOTYP - OCHRANNÁ ZÓNA



Logotyp se používá převážně ve své základní barevnosti (PM) na bílém podkladu. Může se používat i v inverzní variantě na 
modré (PM) či v černobílých variantách. Logotyp se může používat i na barevných podkladech, zde je však nutno vždy dbát 
na to, aby byl jednoznačně čitelný a nesplýval s pozadím.

LOGOTYP - BAREVNOST



OBLAKOVEČKA může fungovat i samostatně jako symbol obce, pokud je souvislost s logotypem dostatečně zřejmá. 
OBLAKOVEČKA má čtyři podoby: ovečka (barevnost PM), obláček (barevnost 15 % PM), sluníčko (barevnost PŽ1, PŽ2) a kopec 
(barevnost PZ1, PZ2). 

OBLAKOVEČKA - SEKUNDÁRNÍ LOGO



Základní a výchozí barvou je Palkovice modrá (PM), která je jedinou barvou logotypu. Dále se používají doplňkové barvy 
Palkovice šedá (PŠ), Palkovice zelená 1 a 2 (PZ1, PZ2) a Palkovice žlutá 1 a 2 (PŽ1, PŽ2).
Pro ofsetový tisk se používá barevná škála Pantone nebo CMYK, RGB volíme pro elektronické dokumenty a web, ORACAL pro 
samolepící fólie a RAL pro průmyslové nátěry. Vzorníky ORACAL a RAL mají omezenou škálu barevnosti a nemusí se zcela 
shodovat se škálami PANTONE, CMYK a RGB. Před aplikací ORACAL a RAL je vždy nutno je porovnat s CMYK nebo PANTONE 
a přizpůsobit  

BAREVNOST

Palkovice modrá (PM)
PANTONE 306 C
CMYK 80-0-7-0
RGB 77-177-224
ORACAL 056
RAL 5012

Palkovice šedá (PG)
PANTONE P 179-12 C
CMYK 0-0-0-78
RGB 92-92-92
ORACAL 073
RAL 8019

Palkovice zelená 1 (PZ1)
PANTONE P 151-8 C
CMYK 71-0-100-0
RGB 115-171-65
ORACAL 064
RAL 6002

Palkovice zelená 2 (PZ2)
PANTONE P 157-7 C
CMYK 41-0-85-0
RGB 179-201-82
ORACAL 063
RAL 6017

Palkovice žlutá 1 (PŽ1)
PANTONE P 4-8 C
CMYK 0-8-100-0
RGB 249-223-0
ORACAL 022
RAL 1018

Palkovice žlutá 2 (PŽ2)
PANTONE P 1-6 C
CMYK 0-0-61-0
RGB 255-242-132
ORACAL 025
RAL 1016



Obecní písmo má pouze dva řezy. Myriad Pro Black Condensed se používá pouze pro nadpisy a jména, na vše ostatní se 
používá Segoe UI Semilight v barvách PŠ či PM. 

OBECNÍ PÍSMO

Myriad Pro Black Condensed

ABCDĚFGHIJKLMNÓPQRSTŮVWXYZ
0123456789^/#$€£¥¢§%&()[]{}<>«»+=×±@©®™†‡°?*
AENEAN SUSCIPIT POSUERE RISUS, ET CONSEQUAT METUS BLANDIT SED. SUS-
PENDISSE QUIS BLANDIT NEQUE. INTEGER VEL VESTIBULUM SEM. 

ABCDĚFGHIJKLMNÓPQRSTŮVWXYZ
0123456789^/#$€£¥¢§%&()[]{}<>«»+=×±@©®™†‡°?*
AENEAN SUSCIPIT POSUERE RISUS, ET CONSEQUAT METUS BLANDIT SED. SUSPENDISSE QUIS BLANDIT NEQUE. INTE-
GER VEL VESTIBULUM SEM. 

Segoe UI Semilight

ABCDĚFGHIJKLMNÓPQRSTŮVWXYZ
ábcděfghijklmnopqřstůvwxýz
0123456789^/#$€£¥¢§%&()[]{}<>«»+=×±@©®℗™†‡°?*
Aenean suscipit posuere risus, et consequat metus blandit sed. 
Suspendisse quis blandit neque. Integer vel vestibulum sem.
ABCDĚFGHIJKLMNÓPQRSTŮVWXYZ
ábcděfghijklmnopqřstůvwxýz
0123456789^/#$€£¥¢§%&()[]{}<>«»+=×±@©®℗™†‡°?*
Aenean suscipit posuere risus, et consequat metus blandit sed. Suspendisse quis blandit ne-
que. Integer vel vestibulum sem.



Při tvorbě důležitých nápisů (např. označení budov) je možnost manuálně upravit (pouze) velká písmena LKI, stejně jako 
v logotypu.

OBECNÍ PÍSMO - ÚPRAVA

+ =



Adresa a ostatní údaje se VŽDY píší fi remním písmem Segoe UI Semilight, v barvě PŠ. Jako grafi cký prvek a nahrážku čárky 
používáme znak • (bullet, GID: 135, Unicode 2022) v barvě PM. • je vždy na začátku druhého a dalších řádků. Používáme 
zarovnání na levý prapor. Pro zvýraznění určité části textu můžeme volit barvu PM.

ADRESA A PSANÍ ÚDAJŮ

Obecní úřad Palkovice
•Palkovice 619 •739 41 Palkovice 
•mobil: 739 633 311
•tel.: 558 656 124 •fax: 558 656 104 
•e-mail: starosta@palkovice.cz 
•www.palkovice.cz



Oboustranná vizitka 90 x 50 mm, na zadní straně jsou dva QR kódy, modrý s odkazem na Facebook Palkovice, druhý se 
všemi údaji konkrétní osoby.

VIZITKA

Radim Bača



Varianta základní.

HLAVIČKOVÝ PAPÍR

dopisni_Palkovice.indd   1 15.7.2015   14:17:41

zmenšeno na 70 %



Varianta s obecním znakem.

HLAVIČKOVÝ PAPÍR

dopisni_Palkovice+znak.indd   1 15.7.2015   14:17:11

zmenšeno na 70 %



zmenšeno na 70 %

zmenšeno na 70 %

Obálka C6-C5, 229 x 114 mm (s okýnkem i bez okýnka)
Obálka C5, 229 x 162 mm

OBÁLKY



Obálka C4, 324 X 229 mm

OBÁLKY

zmenšeno na 50 %



Složka s klopami, 220 x 307 mm (ve složeném tvaru)

OBECNÍ SLOŽKA

zmenšeno na 30 %



Označní obecní budovy 300 x 150 mm
Označní dveří na úřadě 200 x 150 mm spolu QR kódem konkrétní osoby.

zmenšeno na 40 %

zmenšeno na 40 %

zmenšeno na 40 %

ZNAČENÍ OBECNÍCH BUDOV A KANCELÁŘÍ

Radim Bača

starosta



Reprezentativní polep obecního automobilu doplněný o QR kód s www adresou obce.

OBECNÍ AUTOMOBIL



Aplikace logotypu na reklamní předměty se řídí pravidly tohoto manuálu. Uvedené obrázky mají pouze ilustrativní 
charakter, vždy je návrh třeba přizpůsobit konkrétního předmětu či formátu.

RREKLAMNÍ PŘEDMĚTY



Na tomto příkladu aplikace jednotného vizuálního stylu je vidět, jak lze při dodržení popsaných zásad dosáhnout 
působivého výsledku. Vždy je třeba dbát na jednoduchost, střídmost, čistotu a výtvarný cit.

PŘÍKLAD APLIKACE

PALKOVICKÉ DOŽÍNKY 2015
sobota 5. září

Logo 
partnera

Logo 
partnera

Logo 
partnera

Vaření guláše

Soutěž nejmenších

Bobrovanka

Hasičská soutěž

KAREL GOTT
Megadeath

 MIREK DONUTIL
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