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Pozitivní provedení značky 1.1

Verze základní
zdrojové soubory:
pro tisk přímými barvami
pro tisk CMYK Coated
pro tisk CMYK Uncoated
pro obrazovku

Verze s doplňujícím textem
zdrojové soubory:
pro tisk přímými barvami
pro tisk CMYK Coated
pro tisk CMYK Uncoated
pro obrazovku

Značku tvoří nápis a grafický symbol vycházející z barokního tvarosloví 
zámku. Nápis je složen ze slova „Zámek“ vysazený písmem Greta Display 
Regular a slova „Pacov“ vysazného z písma Metric Bold, grafický symbol je 
umístěn vpravo od nápisu. Jednotlivé litery nápisu jsou upraveny tak, aby 
celek působil originálně, celistvě a proporčně vyváženě. Značku tedy nelze 

zaměnit za nápis provedený totožnými písmy. V některých aplikacích se 
užívá značka s doplňujícím textem. Obě pozitivní provedení značky jsou 
preferovanými variantami pro veškeré aplikace. Jejich užití se řídí pravidly 
uvedenými v tomto manuálu a při aplikacích značky se užívají elektronické 
podklady, které jsou jeho součástí.



Negativní provedení značky se používá pro takové aplikace značky,  
kde pozitivní provedení není na daném pozadí dostatečně čitelné.

Negativní provedení značky 1.2

Verze základní
zdrojové soubory:
pro tisk
pro obrazovku

Verze s doplňujícím textem
zdrojové soubory:
pro tisk
pro obrazovku
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Jednobarevné provedení značky používáme tehdy, když z technologických 
důvodů není možné použít barevné provedení značky (např. razítko, černobílá 
kancelářská tiskárna, jednobarevný tisk apod.).

Černobílé provedení značky 1.3

Verze základní
zdrojové soubory:
pro tisk
pro obrazovku

Verze s doplňujícím textem
zdrojové soubory:
pro tisk
pro obrazovku
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V případě aplikace značky do materiálu (ražbou, gravírováním, leptáním 
apod.) jsou všechny zahloubené nebo vyvýšené části značky v jedné rovině. 
Minimální velikost značky pro aplikaci do materiálu je závislá na použité 
technologii, nesmí být však změněn tvar nebo narušena čitelnost značky.

Značka v materiálu 1.4
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1 x

1 x

1 x

1 x

1 x

1 x

Ochranná zóna je minimální velikost plochy v bezprostřední blízkosti značky, 
do které nesmí zasahovat text, jiná značka nebo další grafické prvky. Zóna 
zaručuje dostatečnou čitelnost značky. Ochranná zóna je definována pomocí 
jednotky x, která je rovna výšce písmene P ve slově Pacov. Jednotka x je 
kladena k nejvzdálenějším bodům obou verzí značky.

Ochranná zóna značky 1.5



Manuál značky Zámek Pacov, Verze 1.0 Obsah 

Rozměrová řada představuje značku ve velikostech, které se přednostně 
používají při její aplikaci. Respektování rozměrové řady slouží systematickému 
používání značky především v tištěných materiálech a pomáhá vytvářet 
jejich jednotný styl. Minimální velikost určuje doporučenou velikost značky 
zaručující její bezchybnou reprodukci tiskovými technikami.

Formáty A5, DL, vizitka

šířka 48 mm

Drobné aplikace

šířka 36 mm

Minimální velikost

šířka 31 mm

Formát A4

šířka 64 mm

Rozměrová řada značky 1.6
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0 40% 41 100%

Značka na podkladové ploše 1.7

Barevné pozitivní provedení značky se používá vždy, kdy je to technologicky 
možné a značka je v této verzi v dané aplikaci dostatečně čitelná. 

Černobílé pozitivní provedení značky se používá pouze tam, kde to vyžaduje 
technologie a pozadí je dostatečně světlé, aby zajistilo její dostatečnou 
čitelnost. Negativní provedení značky se užívá na podkladových plochách, 
kde ostatní pozitivní provedení značky nejsou čitelná. 
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Greta Display Regular

ABCDĚFGHIJKLMNÓPQRSTŮVWXYZábcděfghijklmnopq
řstůvwxýz1234567890^/#$€£¥¢§%&()[]{}<>«»+=×±†‡°!?*

Metric Regular

ABCDĚFGHIJKLMNÓPQRSTŮVWXYZábcděfghijklmnopqřstů
vwxýz1234567890^/#$€£¥¢§%&()[]{}<>«»+=×±†‡°!?*

Metric Semibold

ABCDĚFGHIJKLMNÓPQRSTŮVWXYZábcděfghijklmnopqřs
tůvwxýz1234567890^/#$€£¥¢§%&()[]{}<>«»+=×±†‡°!?*

Metric Bold

ABCDĚFGHIJKLMNÓPQRSTŮVWXYZábcděfghijklmnopqř
stůvwxýz1234567890^/#$€£¥¢§%&()[]{}<>«»+=×±†‡°!?*

Základním písmem je Metric z písmolijny Klim Type Foundry. Vizuální 
styl využívá tři řezy Regular, Semibold a Bold (použit ve značce). Dalším 
základním písmem je Greta Display Reg z písmolijny Typoteque.

V případě, kdy z technických důvodů není možné použít písmo Metric 
(například dokumenty kancelářských aplikací, webové aplikace) nahrazuje 
se písmem Helvetica v řezech Regular a Bold, písmo Greta Display Regular 
se nahrazuje písmem Georgia Regular. Tyto písma jsou součástí běžných 
operačních systémů.

Základní písmo 2.1

http://www.typotheque.com
http://klim.co.nz/
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Pacov hnědá
PANTONE® 4625 C/U

CMYK C C30 M72 Y74 K80

CMYK U C23 M56 Y88 K48

RGB R66 G44 B29

HTML 422016

RAL 8028

Oracal (M – matná) 641-080 *

 951-080 ***

3M (translucentní) 2330-92 **

životnost * 3 roky  ** 7 let  *** 10 let

Číselné hodnoty barev slouží pro různé způsoby použití: přímé barvy 
Pantone® a soutiskové barvy CMYK pro tisk ofsetem, sítotiskem apod., RGB 
pro  zobrazování na displejích, HTML barvy pro použití ve www aplikacích, 
RAL pro nátěrové hmoty a samolepicí fólie pro signmaking – neprůsvitné 
a translucentní.

Základní barva 3.1
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