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Logo^Základní barevná varianta Základním prvkem jednotného 
vizuálního stylu je logo.

Logo se užívá pro veškerá označení 
týkající se statutárního města 
Liberec a Magistrátu města Liberec 
i jejich organizačních součástí, 
organizací a institucí. Jeho aplikace 
je přesně definována a řídí se pravidly 
uvedenými v tomto manuálu.
Logo se skládá z nápisu Liberec 
vysázeném písmem Aktiv Grotesk 
XBold (kapitola 03.01), jemuž 
předchází znak stříška (Windows – 
levý Alt + 0710, Mac – levý Alt + znak 
pro háček a čárku) vysázená písmem 
Aktiv Grotesk Thin. Vše v základní 
červené barvě (viz. kapitola 04.01)
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Logo^Základní barevná varianta – pozitiní a negativní Základní barevné provedení loga 
v předdefinovaných barvách 
(viz 04.01) se aplikuje na všech 
barevných materiálech.
Pravidla aplikace barevného 
provedení loga na světlém a tmavém 
podkladu jsou přesně definována (viz 
02.11–02.13).
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Logo^Základní černobílá varianta – pozitiní a negativní V černobílém tisku nebo v případech, 
kdy není z objektivních příčin možné 
použít barevné provedení loga, 
používá město černobílé provedení 
loga.
Černobílé pozitivní provedení 
loga se aplikuje na všech světlých 
podkladech s tonalitou nepřekračující 
určitou hranici.
Negativní provedení loga se používá 
tam, kde by černobílý podklad s vyšší 
tonalitou ztížil jeho čitelnost.
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Logo^Ochranná zóna Ochranná zóna je minimální velikost 
plochy v bezprostřední blízkosti 
loga, do které nesmí zasahovat text, 
jiné logo ani další grafické prvky. 
Ochranná zóna zároveň určuje 
minimální vzdálenost od okraje listu, 
tabule či jiné plochy, na kterou je 
logo aplikováno. Tato zóna zaručuje 
čitelnost a dostatečnou působivost 
loga.
Ochranná zóna je definována 
poměrově pomocí jednotky x, jejíž 
velikost odpovídá polovině výšky 
nápisu Liberec.

x
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Logo^Rozměry a minimální velikost

100% formát A4

75%

50%

25% minimální velikost

150% formát A3

Rozměrová řada loga představuje 
logo ve velikostech, které se 
doporučují přednostně používat při 
její aplikaci. Respektování rozměrové 
řady slouží ke správnému užívání loga 
především v tištěných materiálech 
a pomáhá vytvářet jejich jednotný 
styl.
Rozměrová řada vychází ze základní 
velikosti loga (100 %), která je určena 
pro použití v tiskovinách formátu 
A4. Další použití daných velikostí 
loga upravuje zejména kapitola 6 – 
Oficiální materiály a komunikace.
Minimální velikost (25 %) určuje 
mezní velikost loga zaručující jeho 
bezchybnou reprodukci v rozlišení, 
kterou jsou schopny zajistit běžné 
kancelářské tiskárny. Používat logo 
v menších velikostech je nevhodné, 
jelikož může být zhoršena jeho 
čitelnost.
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Písmo^Hlavní písmo

Aktiv Grotesk Thin

Aktiv Grotesk Regular

Aktiv Grotesk XBold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRTU
W XYZabcdefghi jk lmnopqrstu
w x y z0123456789!? ,@”&%()

ABCDEFGHIJKLMNOPQRTU
W XY Z abcdefghi jk lmnopqrstu
w x y z0123456789!?,@”&%()

ABCDEFGHIJKLMNOPQRTU
W XY Z abcdefghijklmnopqrstu
w x yz0123456789!?,@”&%( )

Základním písmem jednotného 
vizuálního stylu statutárního města 
Liberec je Aktiv Grotesk švýcara 
Bruno Maaga, který jej nakreslil mezi 
lety 2010–2016. Jedná se o moderní 
parafrázi na klasické grotesky se 
všemi výhodami, které současná 
písma poskytují. Podporuje 130 
jazyků a má 48 řezů. Bylo vytvořeno 
zejména pro použití ve vizuální 
komunikaci, proto se vyznačuje 
snadnou čitelností, dynamikou 
a nadčasovým charakterem.

Z celé rodiny písmových řezů tohoto 
písma byly pro jednotný vizuální 
styl vybrány tři základní řezy – Aktiv 
Grotesk Regular (pro běžnou sazbu), 
Aktiv Grotesk Thin a Aktiv Grotesk 
XBold (pro vyznačování).

TTF
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Písmo^Doplňkové písmo

Open Sans Light

Open Sans Regular

Open Sans Extrabold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRTU
WXYZabcdefghi jk lmnopqrstu
wxyz0123456789!? ,@”&%()

ABCDEFGHIJKLMNOPQRTU
WXYZabcdefghi jklmnopqrstu
wxyz0123456789!?,@”&%()

ABCDEFGHIJKLMNOPQRTU
WXYZabcdefghijklmnopqrstu
wxyz0123456789!?,@”&%()

Doplňkových písmem je Open Sans, 
které je bezplatnou součástí nabídky 
Google Fonts.

Open Sans je bezpatkové písmo, 
které navrhl Steve Matteson. 
Bylo optimalizováno pro tisk, web 
a mobilní rozhraní a má ve svých 
formátech vynikající čitelnost.

Z celé rodiny písmových řezů tohoto 
písma byly pro jednotný vizuální styl 
vybrány tři základní řezy – Open Sans 
Regular (pro běžnou sazbu), Open 
Sans Light a Open Sans Extrabold 
(pro vyznačování).

TTF
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Barevnost^Základní barvy

Červená
CMYK 7/84/77/0
RGB 220/69/58
Pantone 180

Černá
CMYK 0/0/0/100
RGB 0/0/0
Pantone Black

Šedá
CMYK 0/0/0/25
RGB 194/194/194
Pantone 420

Statutární město Liberec používá dvě 
základní barvy: červenou a modrou, 
podpořené černou a šedou.
Barvy jsou jedním ze základních 
prostředků tvorby jednotného 
vizuálního stylu města a jsou 
významným nástrojem vnější i vnitřní 
komunikace.
Barvy usnadňují identifikaci 
veškerých činností a předmětů 
souvisejících se statutárním městem 
Liberec, především prostřednictvím 
administrativních a marketingových 
tiskovin, dopravních prostředků 
a architektury.
Převodní tabulka uvádí kodifikace 
barev pro různé způsoby použití: 
přímé barvy Pantone® C pro tisk na 
natírané papíry (matná, lesklá křída), 
soutiskové barvy CMYK a RGB pro 
subtraktivní zobrazování.
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