
Co musí splňovat 
logo vytvořené 
v dnešní době pro tak 
významnou instituci 
jako je Statutární 
město Liberec?



Musí být jednoduché 
a snadno 
zapamatovatelné, 
což mu přináší možnou 
dlouhověkost.





Musí být hravé, chytré 
barevné, což urychluje 
jeho přijetí zákazníkem 
i širokým okolím.



Hravý^Liberec





LESY



TEXTILNÍ PRŮMYSL



Chytrý^Liberec





LEVÝ ALT

+ 0710

Aktiv Grotesk Thin



• L
Aktiv Grotesk XBold



Barevný^Liberec





Mělo by obsahovat nějaký 
současný prvek, například 
písmo, barevnost...



Švýcar Bruno Maag nakreslil 
písmo Aktiv Grotesk mezi lety 
2010–2016 jako moderní parafrázi 
na klasické grotesky se všemi 
výhodami, které současná písma 
mohou mít. Podporuje 130 jazyků 
a má 48 řezů. Já potřebuji 2.



Mělo by umožňovat vytvoření 
či zapojení do celého 
systému komunikace 
a propagace instituce.



Statutární město^Liberec
sídlo magistrátu nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1. – Staré město
t. +420 485 243 111, f. +420 485 243 113, e. info@magistrat.liberec.cz, www.liberec.cz

Věc: Toto je nadpis dopisu

Vážená paní/pane,

Lorem ipsum dolor sit amet, populo iracundia ex vis, ut persecuti vituperata mel, qui deserunt intelle-
gat at. His et minim aperiam instructior, usu ferri disputationi ei, vix et idque quaestio. Cum ad postea 
albucius eleifend, porro accusata delicatissimi cu vix, harum iuvaret volutpat te nam. Ne mucius labitur 
dolorem nec, utinam epicurei est in, et sea iudico semper voluptaria. Sea ne intellegat percipitur, altera 
verterem deserunt ea nam. Rationibus scripserit ei duo, admodum feugait fuisset eos an.

Vel dolor omittam nominavi id. Nostrud imperdiet et eum, cu possim menandri quo. Vim partem 
indoctum ne, ut usu fugit comprehensam. Omnium quaestio scriptorem et cum, libris accusam et his, 
meliore iracundia rationibus no duo. Omnis praesent suscipiantur pri at, at tota vitae suscipiantur pri. 
An wisi menandri usu, quo ad aperiam fuisset suavitate, epicuri expetendis consectetuer qui te.

Lorem ipsum dolor sit amet, populo iracundia ex vis, ut persecuti vituperata mel, qui deserunt intelle-
gat at. His et minim aperiam instructior, usu ferri disputationi ei, vix et idque quaestio. Cum ad postea 
albucius eleifend, porro accusata delicatissimi cu vix, harum iuvaret volutpat te nam. Ne mucius labitur 
dolorem nec, utinam epicurei est in, et sea iudico semper voluptaria. Sea ne intellegat percipitur, altera 
verterem deserunt ea nam. Rationibus scripserit ei duo, admodum feugait fuisset eos an.

Vel dolor omittam nominavi id. Nostrud imperdiet et eum, cu possim menandri quo. Vim partem 
indoctum ne, ut usu fugit comprehensam. Omnium quaestio scriptorem et cum, libris accusam et his, 
meliore iracundia rationibus no duo. Omnis praesent suscipiantur pri at, at tota vitae suscipiantur pri. 
An wisi menandri usu, quo ad aperiam fuisset suavitate, epicuri expetendis consectetuer qui te.

Lorem ipsum dolor sit amet, populo iracundia ex vis, ut persecuti vituperata mel, qui deserunt intelle-
gat at. His et minim aperiam instructior, usu ferri disputationi ei, vix et idque quaestio. Cum ad postea 
albucius eleifend, porro accusata delicatissimi cu vix, harum iuvaret volutpat te nam. Ne mucius labitur 
dolorem nec, utinam epicurei est in, et sea iudico semper voluptaria. Sea ne intellegat percipitur, altera 
verterem deserunt ea nam. Rationibus scripserit ei duo, admodum feugait fuisset eos an.

S pozdravem,

Jméno Příjmení
Název pozice

Liberec, 03/01/17

JMÉNO PŘÍJMENÍ
ADRESA 01
MĚSTO, KRAJ 12345
STÁT



Vzdušný^Liberec



Kulturní^Liberec



Sportovní^Liberec



Živý^Liberec



Visit^Liberec



Entdecke^Liberec



Mělo by umět reagovat na 
způsob jakým komunikují 
obyčejní lidé právě teď.



















A když bude všechno 
toto splňovat, mělo by 
obsahovat ještě něco navíc, 
co ho odliší od ostatních…
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Prezentace



Grafický manuál k logu Statutárního města^Liberec
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01 Logo^Vysvětlení



01 Logo^Základní barevná varianta



01 Logo^Barevné varianty



01 Logo^Základní černobílá varanta



01 Logo^Černobílé varianty



01 Logo^Zkrácená barevná varianta



01 Logo^Barevné varianty



01 Logo^Zkrácená černobílá varianta



01 Logo^Černobílé varianty



100%

25% minimální velikost

50%

75%

01 Logo^Rozměry a minimální velikost



01 Logo^Horizontální a čtvercová varianta



01 Logo^Zakázané varianty



02 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!?,@”&%( )



02 Písmo^Doplňkové písmo

Open Sans Light

Open Sans Regular

Open Sans Regular

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

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

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



02 Písmo^Způsob práce s písmy

Aktiv Grotesk Thin

Aktiv Grotesk Thin

Aktiv Grotesk Thin 50

Logo

Motto

Titulek Nadpis

Popisek
Aktiv Grotesk Regular 7/9

Podnadpis + Text

Aktiv Grotesk XBold

Aktiv Grotesk XBold

Aktiv Grotesk XBold 50

Aktiv Grotesk XBold 18

Aktiv Grotesk XBold 9/13
Aktiv Grotesk Regular 9/13

Aktiv Grotesk XBold

Liberec
po stopách 
Liebiegů

^Liberec

Historický^Liberec

Zámek Paulinum
Liberec se díky rozvoji soukenické výroby změnil již 
koncem 18. století z nevýznamného poddanského 
města v rychle se rozvíjející textilní centrum. Následný 
přechod cechovní a manufakturní výroby v tovární 
výrobu znamenal pro město obrovský rozvoj. V polovině 
19. století se stal druhým největším městem v Čechách, 
z průmyslníků se formovala nová společenská elita 
promítající své bohatství a vkus do podoby města. Na 
druhé straně přibývalo dělníků stěhujících se za prací do 
Liberce a okolních obcí, které tížily nevyhovující životní 
podmínky.
V roce 1841 byl v Liberci založen živnostenský spolek, 
na který o deset let později navázala živnostenská 
a obchodní komora. Liberec byl také kulturním a vzdělávacím střediskem 

Historie

Zámeček Paulinum se nachází na 
vrcholu kopce zvaného Křížová 
hora, ze kterého je nádherný 
rozhled. Další z pozoruhodností 
tohoto místa je také krásný park 
o rozloze téměř 15 hektarů, 
který založil první majitel 
zámku továrník Richard von 
Kramst, jeden z největších 
jelenohorských výrobců plátna.



03 Barevnost^Základní barvy

Red
CMYK 7/84/77/0
RGB 218/73/63
Pantone 180

Blue
CMYK 49/29/5/0
RGB 150/164/202
Pantone 7681



Light blue
CMYK 44/0/18/0
RGB 156/210/215
Pantone 629

03 Barevnost^Doplňkové barvy

Light green
CMYK 58/0/82/0
RGB 106/192/91
Pantone 360

Dark blue
CMYK 99/71/16/3
RGB 44/73/137
Pantone 7686

Light brown
CMYK 27/39/57/15
RGB 169/141/102
Pantone 7503

Light yellow
CMYK 5/5/84/0
RGB 239/233/63
Pantone 394

Light pink
CMYK 0/28/15/0
RGB 250/203/196
Pantone 489



04 Oficiální materiály^Vizitka primátora, obecná vizitka, dopisní papír

Statutární město^Liberec
sídlo magistrátu nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1. – Staré město
t. +420 485 243 111, f. +420 485 243 113, e. info@magistrat.liberec.cz, www.liberec.cz

Věc: Toto je nadpis dopisu

Vážená paní/pane,

Lorem ipsum dolor sit amet, populo iracundia ex vis, ut persecuti vituperata mel, qui deserunt intelle-
gat at. His et minim aperiam instructior, usu ferri disputationi ei, vix et idque quaestio. Cum ad postea 
albucius eleifend, porro accusata delicatissimi cu vix, harum iuvaret volutpat te nam. Ne mucius labitur 
dolorem nec, utinam epicurei est in, et sea iudico semper voluptaria. Sea ne intellegat percipitur, altera 
verterem deserunt ea nam. Rationibus scripserit ei duo, admodum feugait fuisset eos an.

Vel dolor omittam nominavi id. Nostrud imperdiet et eum, cu possim menandri quo. Vim partem 
indoctum ne, ut usu fugit comprehensam. Omnium quaestio scriptorem et cum, libris accusam et his, 
meliore iracundia rationibus no duo. Omnis praesent suscipiantur pri at, at tota vitae suscipiantur pri. 
An wisi menandri usu, quo ad aperiam fuisset suavitate, epicuri expetendis consectetuer qui te.

Lorem ipsum dolor sit amet, populo iracundia ex vis, ut persecuti vituperata mel, qui deserunt intelle-
gat at. His et minim aperiam instructior, usu ferri disputationi ei, vix et idque quaestio. Cum ad postea 
albucius eleifend, porro accusata delicatissimi cu vix, harum iuvaret volutpat te nam. Ne mucius labitur 
dolorem nec, utinam epicurei est in, et sea iudico semper voluptaria. Sea ne intellegat percipitur, altera 
verterem deserunt ea nam. Rationibus scripserit ei duo, admodum feugait fuisset eos an.

Vel dolor omittam nominavi id. Nostrud imperdiet et eum, cu possim menandri quo. Vim partem 
indoctum ne, ut usu fugit comprehensam. Omnium quaestio scriptorem et cum, libris accusam et his, 
meliore iracundia rationibus no duo. Omnis praesent suscipiantur pri at, at tota vitae suscipiantur pri. 
An wisi menandri usu, quo ad aperiam fuisset suavitate, epicuri expetendis consectetuer qui te.

Lorem ipsum dolor sit amet, populo iracundia ex vis, ut persecuti vituperata mel, qui deserunt intelle-
gat at. His et minim aperiam instructior, usu ferri disputationi ei, vix et idque quaestio. Cum ad postea 
albucius eleifend, porro accusata delicatissimi cu vix, harum iuvaret volutpat te nam. Ne mucius labitur 
dolorem nec, utinam epicurei est in, et sea iudico semper voluptaria. Sea ne intellegat percipitur, altera 
verterem deserunt ea nam. Rationibus scripserit ei duo, admodum feugait fuisset eos an.

S pozdravem,

Jméno Příjmení
Název pozice

Liberec, 03/01/17

JMÉNO PŘÍJMENÍ
ADRESA 01
MĚSTO, KRAJ 12345
STÁT

Tibor Batthyány
primátor statutárního města Liberec 

nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec 1. – Staré město

t. +420 485 243 111
f. +420 485 243 113
e. batthyany.tibor@magistrat.liberec.cz
www.liberec.cz

Ing. David Pastva
vedoucí odboru cestovního ruchu, 
kultury a sportu 

nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec 1. – Staré město

t. +420 485 243 175
pastva.david@magistrat.liberec.cz
www.liberec.cz



04 Oficiální materiály^Vizitka primátora, obecná vizitka, dopisní papír a propiska



05 Informační materiály^Průvodce městem



05 Informační materiály^Průvodce městem



05 Informační materiály^Průvodce městem



05 Informační materiály^Advetorial



05 Informační materiály^Leták DL



05 Informační materiály^Leták DL



05 Informační materiály^Citylight



05 Informační materiály^Webbanery
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Statutární město 
Liberec je moderní 
krajské město 
s více než 100 tisíci 
obyvateli, které má 
za sebou i bohatou 
historii počítající se 
už od 13. století.

Navštivte
^Liberec
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06 Propagační materiály^Papírová a látková taška



06 Propagační materiály^Odznaky



Děkujeme za pozornost


