
  LOGOMANUÁL 
Městská knihovna  

Lipník nad Bečvou 
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  ZÁKLADNÍ VARIANTA LOGA  
Základní logotyp je složeninou tří písmen. Písmena M umístěného naležato, které odkazuje na 
slovo městská. Písmeno K jako knihovna a písmeno L jako Lipník. Základní symbol je doplněn 
názvem organizace. 



  POVOLENÉ VARIANTY LOGA  
Základní a nevyužívanější formou je logotyp v pozitivní barevné variantě. Dalšími možnými 
variantami je pozitivní černobílá varianta. Při využití loga na černém pozadí lze použít také 
negativní barevnou a černobílou variantu. Výběr vhodné varianty loga závisí na individuální 
grafické práci. 



  POUŽITÝ FONT 

V logu je použitý font Rubik Bold a Rubik Regular. Tento font lze ideálně kombinovat s 
bezpatkovými  fonty Calibri či Arial.  

ABCČDĎEFGHabcčďefgh123456789 
Arial  

ABCČDĎEFGHabcčďefgh123456789 
Calibri 

ABCČDĎEFGHabcčďefgh123456789 
Rubik 



  OCHRANNÁ ZÓNA LOGA  
Světle růžový barevný prostor znázorňuje minimální vzdálenost od jakéhokoli jiného grafického 
prvku, která musí být akceptována při práci s logem. V ideálním případě pokud možno zanechat 
kolem loga co nejvíce volného prostoru.  



  BAREVNOST  

RGB              234 134 0 

CMYK           0 54 100 4 

PANTONE     144 C 

RGB             243 146 0 

CMYK          0 50 100 0 

PANTONE   1375 C  



  POUŽITÍ NA FOTOGRAFII  
V případě vložení loga do fotografie dbáme na to, aby bylo logo umístěno do vhodného 
prostoru, ve kterém vynikne. Volíme takovou variantu loga, která je na dané fotografii 
nejčitelnější, a nejlépe koresponduje s atmosférou fotografie. Světlé fotografie můžeme více 
zesvětlit, tmavé naopak ztmavit.  



  ZAKÁZANÉ POUŽITÍ LOGA 

S logem je zakázáno pracovat tak, že se ztrácí jeho čitelnost ve fotografii či grafice. V podobných 
případech je nutné např. podbarvení loga bílou plochou. 



  ZAKÁZANÉ POUŽITÍ LOGA 

Rovněž je zakázáno jakkoli logo deformovat, přebarvovat či jinak upravovat. 



   POUŽITÍ ZNAKU 

Logo lze rovněž používat jako samostatný symbol bez textu. Ve většině případů (např. na 
plakátech, pozvánkách, propagačních materiálech apod.) je však doporučeno používat 
kompletní logo s názvem organizace. Znak je vhodné využívat především v interních 
záležitostech (např. cedulky na dveřích v organizaci a pod.). Samostatný znak lze používat v 
barevné i černobílé variantě. I zde platí stejná ochranná zóna a zákaz deformování, či používání 
na nečitelném pozadí. 
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