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Web a název kulturajih.cz sdružuje 
organizace Kulturní zařízení Ostrava-Jih, 
KD K-TRIO, Restaurace K-TRIO, Komorní 
klub, Kino Luna a Café Luna.

Hierarchie značky



Logo



Základ konceptu vizuálního stylu 
kulturajih.cz spočívá ve spojení všech 
podorganizací pod jedno vlajkové logo, 
které bude pro obyvatele městské části 
jednoduchým piktogramem pro kulturu 
v jejich okolí.

Záměrem bylo vytvořit decentně  
a moderně vyhlížející tvar, který  
ponese informaci: Zde je kultura.

Logo

1.1  Logo kulturajih.cz



Logo Kulturní zařízení Ostrava-Jih je 
tvořeno stejnou barvou základního „k”, 
které využívá i web kulturajih.cz.  
Důvodem je fakt, že oficiálně je web  
veden právě organizací Kulturní  
zařízení Ostrava-Jih.

V případech, kdy nelze využít verzi  
s přechodem, je možné si pomoci  
verzí v základním plošném provedení.

Pokud grafická aplikace neumí pracovat  
s nativními přechody z AI CC v.23, je 
možné použít připravené přechody, které 
jsou k dispozici v OpenBrand.

Logo

1.2  Logo Kulturní  
 zařízení Ostrava-Jih



1.3  Logo Kulturní zařízení  
 Ostrava-Jih 
 + přísp. organizace

Horizontální podoba je určena pro 
pragmatičtější (každodenní) použití. 
Vzájemný poměr velikosti znaku a názvu 
je vyrovnanější. 

Pro lepší aplikovatelnost na různých 
typech formátů jsou nicméně vytvořeny 
horizontální i vertikální podoby loga.

Vertikální podoba může být používána  
ve všech situacích, kdy to vyžaduje 
kompozice návrhu. 

Logo



Názvy organizací jsou v horizontální  
i vertikální kompozici loga umístěny 
ve vzdálenosti 1x odpovídající šířce 
vertikální linie ve znaku K.

1x

1x

1x

1x

Logo

1.4  Umístění názvů  
 organizací vůči znaku



Logo nikdy nepřevádíme do škály 
šedi pomocí filtrů různých programů. 
Pro aplikaci v černobílém prostoru 
používáme pouze logo černé.

Dostupné na OpenBrand

Logo

1.5  Černobílé  
 pozitivní provedení



Logo nikdy nepřevádíme do bílé
pomocí filtrů různých programů.  

Dostupné na OpenBrand

Logo

1.6  Negativní provedení



10% šedá 40% šedá 50% šedá černá

černobílé
barevné

přechod
foto/grafika

Tato sekce si neklade za cíl popsat 
všechny možné barevné varianty.
Slouží jako ukázka správného užití 
různých verzí loga, tak aby bylo  
logo dobře čitelné.

Na bílé či světle šedých je možné  
použít logo v základní barevnosti.
Na pozadích světlejších (  50% šedé) 
by se mělo aplikovat logo černé. 
Na pozadích tmavších (  50% šedé) 
logo bílé.

Na konkrétních nosičích (plakáty  
k akcím, programové letáky apod.)  
je možn obarvovat logo dle vizuálního 
stylu akce.

1.7  Logo na barevných  
 pozadích

Logo



Logo

1.8  Aplikace loga v prostoru



1.9  Ochranná zóna 
 Varianta monogram

Ochranná zóna určuje plochu  
okolo loga a znaku, do které nesmí 
zasahovat žádný cizorodý prvek  
(jiná loga, symboly, běžný text  
a další grafické prvky).

Výjimkou je použití znaku jako 
doprovodného grafického prvku 
(například logo přes celou plochu 
formátu). 

Zóna se odvozuje od dvojnásobku 
průměru kolečka ze znaku K.

Logo



1.10  Ochranná zóna 
 Varianta s nápisem

Ochranná zóna určuje plochu okolo 
loga a znaku, do které nesmí zasahovat 
žádný cizorodý prvek (jiná loga, 
symboly, běžný text a další grafické 
prvky).

Výjimkou je použití znaku jako 
doprovodného grafického prvku 
(například logo přes celou plochu 
formátu). 

Zóna se odvozuje od dvojnásobku 
průměru kolečka ze znaku K.

Logo



Ideální velikost pro menší formáty Minimální velikost logaIdeální velikost loga pro formát A4

17 mm

17 mm

15 mm
5 mm

15 mm

1.11 Rozměrová řada

Logo



Nepoužívat průhlednostNevytvářet další přechody v logu Nepoužívat logo v linkách

Neměnit písmoNedeformovat logo Nevytvářet ručně vertikální verzi

Neměnit barvuNepožívat stíny pod logemNenatáčet logo (s výjimkou natáčení loga o 90°)

Kulturní  
zařízení� 
Ostrava-Jih

Logo

1.12  Zakázané varianty

Logo



Barvy



Každá organizace má k dispozici 
svou vlastní barevnost.

Logo kulturajih.cz využívá stejnou 
barevnou škálu jako organizace 

KD K-TRIO Kino Luna Komorní klub Restaurace K-TRIO Café Luna

CMYK 
63/100/0/0
RGB 
#7b1b7f
PANTONE 2602 C 

CMYK 
0/59/83/0
RGB 
#ef8337

CMYK 
88/0/47/0
RGB 
#00a297

CMYK 
78/0/34/0
RGB 
#00adaf 
PANTONE 7472 C

CMYK 
0/23/69/17
RGB 
#dcb257 
PANTONE 7509 C

CMYK 
82/100/0/0
RGB 
#532481

CMYK 
0/92/58/0
RGB 
#e52c4d

CMYK 
69/100/0/0
RGB 
#6f1f80

CMYK 
88/0/47/0
RGB 
#00a297

CMYK 
21/100/0/0
RGB 
#c3007b
PANTONE 233 C 

CMYK 
0/21/81/0
RGB 
#fecd41

CMYK 
100/44/10/7
RGB 
#006ba5 
PANTONE 307 C

CMYK 
40/0/26/0
RGB 
#a7d6c7 

CMYK 
0/100/100/0
RGB 
#e2001a 
PANTONE 185 C

CMYK 
43/100/0/0
RGB 
#a0067d

CMYK 
0/39/100/0
RGB 
#f7aa00 
PANTONE 130 C

CMYK 
100/81/5/0
RGB 
#00438e

CMYK 
60/0/34/0
RGB 
#6bc0b4

Barvy

2.1 Barevnost organizací  
 (přechod)



Je-li nutné použít pouze  
jednu barvu, využíváme  
následující spektrum.

Barva akcentující 
(odkazy, tlačítka,  
zvýraznění)

Barva potvrzovací
(web, potvrzující okno)

Barva upozornění Barva záporu

CMYK 
63/100/0/0
RGB 
#7b1b7f
PANTONE 2602 C 

CMYK 
78/0/34/0
RGB 
#00adaf 
PANTONE 7472 C

CMYK 
100/44/10/7
RGB 
#006ba5 
PANTONE 307 C

CMYK 
0/39/100/0
RGB 
#f7aa00 
PANTONE 130 C

KD K-TRIO Kino Luna Komorní klub Restaurace K-TRIO Café Luna

CMYK 
0/23/69/17
RGB 
#dcb257 
PANTONE 7509 C

CMYK 
0/100/100/0
RGB 
#e2001a 
PANTONE 185 C

RGB 
#00a297

RGB 
#c3007b
 

RGB 
#e2001a 
PANTONE 185 C

RGB 
#f7aa00 

Barvy

2.2 Barevnost organizací  
 (monochromatická)


