→ 1. logotyp

1. logotyp | 1. 1. základní varianta

Logotyp je základním prvkem vizuálního stylu a současně ochrannou registrovanou známkou. Užívá se pro označení institucí a aktivit Královéhradeckého kraje. Aplikaci logotypu
určují pravidla obsažená v tomto manuálu. Název správního celku je umístěn horizontálně ve dvou řádcích v ploše, která je výsečí do stylizovaného tvaru republiky. Tato výseč symbol- odkazuje na umístění kraje v rámci republiky a zároveň vytváří z obrazového symbolu literu „K“ (první písmeno názvu kraje) v perspektivní zkratce.

1. logotyp | 1. 2. proporční schéma

Vzájemná vazba jednotlivých částí logotypu je přesně definována pomocí jednotky x. Tato jednotka je odvozena z jedné strany symbolu. Pro účely přesné reprodukce slouží elektronická
verze logotypu, která je uložena na CD, které je součástí tohoto manuálu.

1. logotyp | 1. 3. ochanná zóna

Logotyp je tvořen ze dvou na sebe navazujících ploch přesně definované proporce. V horní části je umístěno písmové označení Královéhradecký kraj z písma Akzidenz Grotesk.
Mezery mezi literami jsou pro podobu loga opticky vyrovnány. Pouze tato zobrazená verze je správná a není možné ji jakkoliv upravovat. Ochranná zóna loga definuje minimální
prostor kolemlogotypu, kam nelze nic dalšího umísťovat. Doplňkové texty, fotografie či jiné logotypy je nutné umístit až za tento vytyčený prostor. Ochranná zóna logotypu
je definována pomocí jednotky x, která odpovídá velikosti jedné strany symbolu.

1. logotyp | 1. 4. rozměrová řada
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Rozměrová řada slouží k sjednocení velikostí logotypů pro jeho aplikace, zvláště pak pro tiskovou realizaci. Základem rozměrové řady je její velikost ve 100% užitá pro administrativní
a merkantilní tiskoviny formátu A4. Velikost 50% je zcela krajní zmenšení, kdy písmo ve velikosti 5 bodů je na hranici čitelnosti a aplikace značky je možná pouze v technologiích
s maximální kvalitou rozlišení.

1. logotyp | 1. 5. jednobarevné provedení | jazykové mutace

V případech úsporné barevné redukce se užívá jednobarevného provedení logotypu. Barevnost logotypu se řídí přesnou kodifikací barevnosti - viz. oddíl 3.
Slovní označení „Královéhradecký kraj“ má i variantní označení v ostatních jazykových mutacích. Grafické řešení logotypu vychází ze základní české verze.

1. logotyp | 1. 6. logotyp na plochách s různou tonalitou
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Na podkladových plochách různé tonality černé od 20% do 40% se uplatní logotyp v barevné i černobílé variantě v pozitivní verzi. Na podkladových plochách vyšší tonality černé než
50% se uplatní logotyp v negativní verzi.

1. logotyp | 1. 7. doporučené užití logotypu na různém pozadí

pozadí: materiál kůže

pozadí: klidná plocha

pozadí: neklidná plocha

pozadí: Pantone Orange 021C

pozadí: Pantone Blue 273C

pozadí: Pantone Silver 877C

Na různých podkladových plochách je třeba užít různé verze logotypu. Výše uvedené ukázky zobrazují doporučené varianty užití logotypu.

3. barevnost, písmo | 3. 1. kodifikace základní barevnosti

Červená
Pantone® 485 C
CMYK 0 | 100 | 91 | 0
RGB 196 | 0 | 30
WEB #C4001E

Modrá
Pantone® 273 C
CMYK 100 | 94 | 0 | 6
RGB 43 | 43 | 130
WEB #2B2B82

Šedá
Pantone® Cool Gray 7 C
CMYK 0 | 0 | 0 | 47
RGB 157 | 157 | 161
WEB #9D9DA1

Černá
Pantone® Process Black C
CMYK 0 | 0 | 0 | 100
RGB 0 | 0 | 0
WEB #000000

Barevnost logotypu Královéhradeckého kraje se vztahuje k oficiálním barvám české státnosti a barvám heraldického znaku. Základní barvou je červená barva, doplňková barva je barva
modrá. V černobílém provedení barva šedá a černá. Barvy jsou přesně určeny vzorníkem Pantone, soutiskovou škálou CMYK, RGB a barevností pro web. Na barevnost loga
navazuje systém barevnosti jednotného vizuálního stylu, který je dále doplněn o barvy používané v rámci propagace turistického ruchu - viz. oddíl 7. 1.

3. barevnost, písmo | 3. 2. základní písmo Akzidenz Grotesk

Akzidenz Grotesk CE Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
Akzidenz Grotesk CE Regular Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
Akzidenz Grotesk CE Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
Akzidenz Grotesk CE Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Vizuální styl Královéhradeckého kraje užívá jako své základní písmo Akzidenz Grotesk. Výrazná dobře čitelná kresba tohoto groteskového písma se uplatní nejen v logotypu
Královéhradeckého kraje, ale je ideální i pro administrativní tiskoviny, pro sazbu a tisk periodika „U nás v kraji“ a také pro prezentaci kraje v rámci cestovního ruchu.

3. barevnost, písmo | 3. 3. doplňkové písmo Times

Times New Roman CE

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
Times New Roman CE Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
Times New Roman CE Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrřstuvwxyz
1234567890

Jednotný vizuální styl Královéhradeckého kraje užívá jako doplňkové písmo Times New Roman. Písmo se vyznačuje velmi otevřenou a vyrovnanou kresbou. Díky své snadné
dostupnosti v textových editorech a grafických programech bylo zvoleno pro vyplňování počítačových šablon administrativních tiskovin, kde je základní písmo Akzidenz Grotesk
zatím nedostupné. Pro praktické užití se nabízí řezy: Times New Roman, New Roman Italic, New Roman Bold, New Roman Bold Italic.

