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Logo.

Pavéza

Textace

Korunka - text

Korunka - pavéza

Popis Ukázka log

Korunku umisťujeme nad pavézu, pokud používáme samostatný
symbol města. Korunka symbolizuje království.

Při užití kompletního loga korunku umisťujeme nad písmeno (C) v
názvu města Český Brod, kde supluje háček. 

Název města Český Brod je vysázen fontem Proxima Nova a je
ukončena tečkou.

Symbolem Českého Brodu je pavéza se zvonicí, která je signifikantním
prvkem města.
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Primární varianta loga.

Pavéza

Symbol

Horizontální a vertikální varianta loga

Popis Ukázka log

Používáme v případech, kdy nemáme dostatek prostoru pro 
primárně využívané varianty loga (uvedené výše), nebo když 
chceme vyzdvihnout symbol města. 

Primárně využívané varianty, které používáme co nejčastěji, ale
vždy za předpokladu dodržení všech ostatních pravidel o použití
loga.

Používáme v případech, kdy je logo užší než 4 mm / 45px, protože
zvonice v logu by již nebyla čitelná. Dále čistou pavézu používáme k
brandování fotografií a jako grafický prvek.
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Sekundární varianta loga.

Pozor - změna loga

Popis Ukázka log

Pro variantu loga na tmavém pozadí platí všechna pravidla jako pro verze 
loga na bílém pozadí, pouze se mění konstrukce a proporčnost zvonice. 
Výška vnitřního bílého prostoru pavézy se zvonicí se zvětšuje na výšku 
původní pavézy viz. obrázek.

/2 /2 /2
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Varianty loga.

Symbol a pavéza

Inverzní verze loga

Horizontální a vertikální varianta loga

Popis Ukázka log

Inverzní verze loga primárního loga neexistuje.
Inverzně můžeme používat pouze čistou pavézu či sekundární
verzi loga!
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Ochranná zóna loga.

Optimální ochranná zóna

Minimální ochranná zóna

Popis

Ukázka optimální ochranné zóny loga

Ukázka minimální ochranné zóny loga

Pokud máme dostatek prostoru, volíme trojnásobek výšky
mínusky (e).

Vždy dbáme na to, aby logo bylo dostatečně čitelné a aby jeho 
prostor nenarušovaly žádné grafické objekty. Logo by mělo působit 
vzdušně a čistě, proto naše ochranná zóna kolem loga by měla být 
minimálně ve výšce mínusky (e). 

/2 /2

/2
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Minimální velikost loga.

Menší verze loga

Minimální velikost loga print

Minimální velikost loga online

Popis Ukázky

Minimální šířka pavézy se zvonicí v tištěných materiálech je
4 mm. Platí jak pro primární tak pro sekundární verzi loga.

Pokud potřebujeme menší variantu loga než jsou zmiňované 
minimální velikosti loga výše, používáme pouze prázdnou 
pavézu kvůli čitelnosti.

Minimální šířka pavézy se zvonicí v online materiálech je 45px.
Platí jak pro primární tak pro sekundární verzi loga.



11

Zakázané užití loga.

Deformace loga

Barevné pozadí

Popis Ukázky

Logo je vždy na bílém pozadí bez výjimky.

Logo v žádném případě neproporcionálně nedeformujeme ani 
neotáčíme. Zároveň logo neobarvujeme jinak než je definováno.



Fonty.
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Primární font

V případech, kdy máme na materiálech méně místa a claim je příliš
dlouhý, můžeme zmenšit meziznakový proklad až na -25.

Tím dosáhneme většího nahuštění textu se zachováním jeho dobré
čitelnosti.

-25

Moderní bezpatkový font, který dodává textu na svěžesti. Používáme ho při tvorbě hlavních reklamních sdělení a pro tvorbu nadpisů (H1 na webu).
Vždy v řezu Extrabold.

 
Hlavní sdělení pro Český Brod (v délce jedné věty) jsou vždy ukončena červenou tečkou, která klade důraz na hrdost města. Červená tečka se tak
stává signifikantním prvkem a dodává mu vizuální jedinečnost mezi městy. 

Proxima Nova

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890 &?!@€%

0Vítá Vás město Český Brod 

Vítá Vás město Český Brod

Aa.
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Sekundární font

V případech, kdy kdy máme na materiálech méně místa a claim je
příliš dlouhý, můžeme zmenšit meziznakový proklad až na -20.

 
Tím dosáhneme většího nahuštění textu se zachováním jeho dobré
čitelnosti.

Tradiční patkový font, který dodává textu na vážnosti a historické náladě.
Používáme ho jako obsahový text nebo podnadpis.

0

-20

Český Brod je město v okrese Kolín ve Středočeském kraji. 
Leží asi 27 km západně od Kolína, 18 km jihozápadně od 
Nymburka a 9 km východně od Úval. 

Český Brod je město v okrese Kolín ve Středočeském kraji. 
Leží asi 27 km západně od Kolína, 18 km jihozápadně od 
Nymburka a 9 km východně od Úval. 

Times New Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890 &?!@€%

Aa
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Barvy.
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U inverzních vizuálů to bude
pochopitelně obráceně.

Šedá je pouze jako doplněk pro zvýraznění textů, nebo polo- 
průhledných symbolů loga v patternech či jako grafický prvek 
různých meníček, lišt... 

Na obrázku je schématický poměr barev pro vizuály. Převládá bílá
pak následuje modrá a nejméně je zastoupená červená barevnost.

Barvy primární.
Barvy Poměr barevnosti

HEX 
RGB 
CMYK

HEX 
RGB 
CMYK

HEX
RGB
CMYK
PANTONE

#000000
0 I 0 I 0
0 I 0 I 0 I 100

#E32236
227 I 34 I 54
4 I 99 I 84 I 0
199 C

ffffff
255 I 255 I 255
0 I 0 I 0 I 0

HEX 
RGB 
CMYK

HEX 
RGB 
CMYK

HEX
RGB
CMYK
PANTONE

#999999
153 I 153 I
153 43 I 35 I
35 I 1

#e9edf2
233 I 237 I 242
7 I 4 I 2 I 0

#234378
35 I 67 I 120
98 I 82 I 26 I 11
7686 C
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Barvy sekundární doplňkové.

HEX 
RGB 
CMYK

HEX 
RGB 
CMYK

HEX 
RGB 
CMYK

FF2C2C
255 I 44 I 44
0 I 94 I 87 I
0

E22424
226 I 36 I 36
5 I 98 I 100 I
0

8f1818
143 I 24 I 24

27 I 100 I 100 I 28

FF2CE1
255 I 44 I
225 18 I 82 I
0 I 0

8f187d
143 I 24 I 125
51 I 100 I 14 I
2

E224BF
226 I 36 I
191 22 I 87 I
0 I 0

9327E0
147 I 39 I
224 60 I 82 I
0 I 0

9D2EFF
157 I 46 I
255 60 I 77 I
0 I 0

581a8f
88 I 26 I 143
82 I 100 I 4 I
1

3B65FF
59 I 101 I
255 77 I 63 I
0 I 0

304CD8
48 I 76 I 216
83 I 73 I 0 I
0

21398f
33 I 57 I 143
100 I 92 I 9 I
1

339EFF
51 I 158 I
255 65 I 31 I
0 I 0

2A7FDB
42 I 127 I
219 77 I 47 I
0 I 0

1d588f
29 I 88 I 143
94 I 70 I 19 I
4

33FAFF
51 I 250 I
255 50 I 0 I
11 I 0

2BCCD8
43 I 204 I
216 64 I 0 I
19 I 0

1d8d8f
29 I 141 I 143
82 I 27 I 44 I
3

39db67
57 I 219 I
103 65 I 0 I
83 I 0

42ff78
66 I 255 I
120 55 I 0 I
82 I 0

269044
38 I 144 I 68
83 I 19 I 100 I
5

9BDB2A
155 I 219 I
42 44 I 0 I
100 I 0

BFFF33
191 I 255 I
51 29 I 0 I
100 I 0

6b8f1d
107 I 143 I 29
63 I 25 I 100 I
8

E2D52B
226 I 213 I
43 14 I 8 I 96
I 0

FFEB33
255 I 235 I
51 3 I 2 I 90 I
0

8f831d
143 I 131 I 29

44 I 38 I 100 I 12

FF9C31
255 I 156 I
49 0 I 46 I 89
I 0

DD8B28
221 I 139 I
40 12 I 51 I
99 I 1

8f571b
143 I 87 I 27

33 I 65 I 100 I 25

E8612D
232 I 97 I 45
4 I 77 I 95 I
0

FF6333
255 I 99 I 51
0 I 76 I 85 I
0

8f371d
143 I 55 I 29

29 I 85 I 100 I 28

Doplňkové barvy používáme ke zvýraznění štítků kategorií na webu nebo jako kategorie v Magazínu a všude tam, kde potřebujeme něco zvýraznit.
Níže jsou 3 odstíny celé škály sekundární barevnosti. Nejtmavší odstín můžeme použít při tvorbě log příspěvkových organizací.
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Ikony.

Dvoubarevné ikony

Jednobarevné ikony

Popis Ukázky
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Pavéza - Textura.

Textury tmavé pozadí

Kombinace pavézy s ikonami

Textura s užitím samostatné pavézy

Popis Ukázky

Pavézy můžeme skládat do schémat a vytvářet z nich textury 
pro různá využití (balící papíry, zadní strany dokumentů, 
potisky triček a tašek,...). Pavézky skládáme do jak 
pravidelných, tak i nepravidelných schémat.

Pavézky můžeme kombinovat i s ikonami a vytvářet tak velice
kreativní textury.

Textury můžeme vytvářet i na tmavém pozadí s použitím bílých
pavézek.
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Primární pavéza - ikony, symboly a fotografie.

Kombinace pavézy s fotografií

Kombinace pavézy s ikonami a symboly

Kombinace pavézy s vymaskovanou fotografií

Popis Ukázky

Pavézu můžeme kombinovat i s fotografií zasazenou do pavézy.
Je možno použít jak barevnou fotografii tak fotografii s modrým
duotónem. Vnitřní fotografie má bílý vnitřní tah tlustý jako 2/3
tahu pavézy.

Pavézu můžeme kombinovat i s vyklíčovanou fotografií, která 
musí být vždy obarvená naším duotónem a zároveň klást důraz na 
stálou rozeznatelnost pavézy. Nikdy nevkládáme do pavézy celou 
fotografii. Tuto kombinaci nepoužíváme na modrém pozadí.

Při vkládání symbolu do pavézy dbejme, aby symboly byly modré
nebo červené. Nikdy červeno modré. Symboly mohou i přesahovat
pavézu.

2/3
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Sekundární pavéza - ikony, symboly a fotografie.

Kombinace pavézy s fotografií

Kombinace pavézy s ikonami a symboly

Kombinace pavézy s vymaskovanou fotografií

Popis
Ukázky

Tato varianta je na modrém pozadí zakázána kvůli zanikání
tmavých detailů na modrém pozadí.

Pavézu můžeme kombinovat i s fotografií zasazenou do pavézy.
Je možno použít jak barevnou fotografii tak fotografii s modrým
duotónem. Původní modrou pavézu obarvíme pouze na bílo.

Při vkládání symbolu do pavézy mohou být symboly červené 
nebo modré. Využíváme pavézu, kterou obarvíme bílou. Můžeme 
také použít plnou pavézu viz. obrázek. Verze symbolů přesahující 
pavézu nemá sekundární podobu, více v sekci subbrandů. ? ? ? ?
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Vlnka.

Vlnka

Vlnka s doménou

Vlnka s číslování stránky

Popis Ukázky

Vlnku používáme jako doplnkový prvek k zvýraznění nebo
oživení našich materiálů

cesbrod.cz

2
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Loga subbrandů.

Název subbrandu

Logo subbrandu v pavéze

Popis Ukázky

Ten vysazujeme fontem Proxima nova v řezu ExtraBold. Menším
fontem na samostatném řádku doplňujeme Český Brod červenou
tečkou. Konstrukce pro tvorbu subbrandů ke stažení zde.

Loga subbrandů vytváříme s užitím pavézy, do které umisťujeme 
symboly, nebo ikony, které definují danou příspěvkovou organizaci. 
Symbol nemusí být nutně celý uvnitř pavézy, jak vidíme na druhé 
ukázce příspěvkové organizace Domov ANNA.
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Další ukázky log subbrandů.

Verze subbrandů neexistují a to z důvodu přesahujících prvků z pavézy!!!

SŠMG
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Fotografie.

Zobrazujeme realitu všedního dne, proto přednostně volíme reálné
fotografie před fotobankovými. Samozřejmě ale i ty marketingové
potřebujeme.

Fotky pro marketing používáme s živými lidmi, nevolíme nevhodné,
vulgární či urážlivé fotografie.
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Marketingové fotografie by neměly 
být na první pohled rozpoznatelné 
od reálných fotografií a měly by 
zapadat do reality Českého Brodu.
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Kolorizace fotografií.
Popis Ukázka

Modrý duotón

V případě historických fotografií můžeme fotografie překrýt 
duotónem tzn. překryjeme fotografii gradient mapou z naší modré 
do bílé. Stíny a tmavé části fotografie jsou překryty naší modrou 
#234378, světlé části fotografie bílou barvou.
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Brandování fotografií a videí.

Fotografie a video

Poloprůhlednost loga

Brandování sekundární verzí loga

Popis Ukázky

Brandovat materiály můžeme i sekundární verzí loga.
Více v social media postech.

Pavézu je možno dát dle potřeby i poloprůhlednou = 30% opacity.

Při brandování fotografií/videí používáme pavézu v bílé a černé 
barvě, kterou umisťujeme do rohů dle potřeby. Pavéza je od okraje 
umístěna na optimální ochrannou zónu.

/2

/2

/2
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Co-branding.

Web příspěvkových organizací

Popis Ukázky

Rozměr brandingu je 80 pixelů x 122 pixelů a je umístěn 10px od
okraje browseru.

V případě potřeby označení jakéhokoliv webu, že je pod záštitou
města Českého Brodu, umisťujeme do pravého spodního rohu naši
sekundární podobu loga Český Brod. Umisťujeme ji do obrácené
pavézy viz. ukázka. Logo je sticky se spodní hranou browseru.

 stažení zde.Ukázka badge ke

/2
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Co-branding.

Plakáty na akce ve městě

Popis Ukázky

V případě potřeby označení jakéhokoliv akce, události..., kde je
Český Brod hlavním pořadatelem / partnerem, umisťujeme opět
naši sekundární verzi loga do pravého spodního rohu. Velikost je
dle uvážení, ale neměla by být dominantnější než hlavní vizuál,
slogan či logo události. Logo je umístěno od okraje plakátu na 
1/6 své vlastní šířky.

1/6



1/6
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Tone of Voice.

Kdo jsme

Jak komunikujeme

Známe své publikum

Na podporu těchto nepsaných hodnot používáme osobní zájmena jako 
„my“ nebo „naše“ a místo „obyvatelé“ či „žadatelé“ říkáme „vy“. Avšak 
nepoužíváme žádný slang, stále jsme totiž institut autority 
a neznělo by to dobře.

Komunikujeme jednoduše. Vše, co říkáme, je snadno pochopitelné a jdeme k
jádru věci. Cílem je být pro naši veřejnost užiteční, aby se na nás mohli 
a nebáli obrátit. Jsme normální lidé, co mluví stejně jako naši občané. 
Jediný případ, kdy se oddalujeme od našich hodnot, je při psané komunikaci
u institucí jako je radnice. Zde je to však nutnost a není to náš styl komu-
nikace. Nicméně když kdokoliv přijde na radnici osobně, jsme normální,
vstřícní, otevření a řešíme vše na osobní úrovni.

Jsme město plné tradic, ale zároveň otevřené všem novým trendům. Chceme
být přímí, lidští a přístupní. Snažíme se oslovit a získat širokou veřejnost. 
Vítáme u nás kohokoliv nového a jde nám o jejich vtažení do víru města 
pomocí pořádání kulturních a společenských akcí. Je nám jedno, jestli jde 
o rodiny či podnikatele. Naše občanská komunita jsou obyčejní normální 
lidé (v tom nejlepším smyslu slova), kteří mají mezi sebou přátelský vztah, 
vyznačující se například tykáním v komunikaci.

Pro naplnění výše uvedených hodnot města v komunikaci (otevřenost, 
přímost, lidskost), si při tvorbě jakýchkoliv materiálů zkoušíme před- 
stavit daný obsah jako kratší konverzaci například přes telefon či přímo 
u nějaké přední přepážky. Tím si uvědomujeme, že by odpovědi nebo 
poskytnuté informace měly být přímé a ne příliš rozvité. Obzvláště pak 
pro člověka s postižením by to ještě více ztěžovalo předání naší zprávy.

Další důležitá otázka pak ohledně cílové skupiny při komunikaci je, zda 
jsou to první návštěvníci města, nebo se často vracející návštěvníci, či 
stálí občané. 

Protože jsme město, které se vyznačuje otevřeností, obsluhujeme široké 
spektrum lidí, kteří mají různé potřeby, požadavky a preference. Proto se 
při tvorbě kampaní, pořádání jednotlivých akcí či psaní textů vždy ptáme 
a zajímáme o to, kdo je naše publikum. Mohou to být například rodiče 
s dětmi, majitélé domů, podnikatelé, a tak dále. 
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Pavéza může být i hlavním 
vizuálem a můžeme do ní vkládat
reálné fotografie.

Pavézu můžeme doplnit ikonou. Text není vždy modrý. Zvýraznění domény na materiálech
pomocí vlnky.

Světlá verze tiskovin.
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Tmavá verze tiskovin.



cesbrod.cz
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Vizitky.

Vizitka představitele města

Komplimentka s doménou / druhá strana vizitky

Popis Ukázky

Ing. Jakub Nekolný

321 612 113, 725 022
434 nekolny@cesbrod.cz
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Hlavičkový papír.

Záhlaví zápatí

Vnitřní obsahový text

U obsahového textu používáme náš sekundární font Times New Roman ve
všech řezech.

Do záhlaví umisťujeme symbol města a kontak. Zápatí slouží pro doplňující
informace. Pro číslování stránek využíváme pavézu.
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Rollupy.

Dark verze

Foto rollup

Kreativní rollup

Brandový rollup

Popis Ukázky
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Desky s chlopněmi.
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Letáky/plakáty.

Logo

Doména uvozená vlnkou

Vizuál

Typ události

Doplňkové informace

Prostor pro loga partnerů

Rámeček

Hlavní nadpis vždy ukončen naší

tečkou. Důležité informace

Popis konstrukce Ukázky

Typ události je vždy v červeném poli, psán verzálkami fontem
Proxima Nova.

Důležité informace umisťujeme do šedého boxu, pro zvýraznění je
box vytažen červenou linkou.
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Popis

Letáky/plakáty - schémata.

cesbrod.cz

cesbrod.cz

cesbrod.cz

cesbrod.cz cesbrod.cz

cesbrod.cz

Ukázka dalších schémat, jak můžeme dělit 
plakát, přeskupovat a různě umisťovat 
informace. Tmavě šedý obdelník znázorňuje 
vizuál (fotografii), světle šedé obdelníky jsou 
vhodné k umisťování textací, popřípadě 
dalších méně důležitých vizuálů.
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Kreativní letáky/plakáty.

Ústředí vizuálu je pavéza

Popis Ukázky

Do pavézy umisťujeme vyklíčované 
fotografie zabarvené naším duotónem. 

.

cesbrod.cz
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cesbrod.cz

Letáky bez vizuálu Plakát na start brandingu

?
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Brožura.
Popis Ukázky

Jak tvořit brožuru a informační materiály města

Veškeré propagační materiály města by měly zářit čistotou
s důrazem na přehlednost. Použité fotografie mohou být barevné
nebo mohou mít i náš modrý filtr, který klade důraz na historii 
města.
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Čepice.
Popis Ukázka

Obtížně potisknutelná plocha

Pokud máme technologický problém s plnou podobou loga, 
můžeme použít jen čistou pavézu, ikdyž nesplňuje podmínku užití 
pouze v případě hodně malé velikosti loga.
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Tužky.
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Taška.
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Taška.
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Automobily.
Merkantilní materiály Ukázky
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Směrové šipky

Celomodrá navigace

Méně důležitá navigace

Hlavní orientační navigace

Navigace.
Popis Ukázky

Ty používáme čistější, aby tolik nezářily, ale i tak byly viditelné a
dobře čitelné.

Směrové šipky a symboly které bychom chtěli zvýraznit dáváme
vždy anší červenou barvou

Hlavní cedule musí být výrazné a dobře viditelné, proto jejich hlavní
orientační části používáme v bílo modrém provedení

11

Místostarosta

10

Pokladna

Mgr. Tomáš Klinecký

321 612 113, 725 022 434
klinecký@cesbrod.cz

Tomáš Fork
Zástupce vedoucího

Jan Svoboda
Vedoucí

Petra Ištvániková
PR manaer

Ing. Aleš Kašpar
Tajemník

Bc. Jakub Nekolný
Starosta

Milan Janouch 
Roman Brzák
Roman Kout

Vladimír Salamánek 
Pavel Drahoš
David Mareš

Roman Pazdera 
Ladislav Chábera

Mgr. Tomáš Klinecký
Místostarosta

Stráníci

737 551 725, fork@cesbrod.cz

733 576 693, svoboda@cesbrod.cz

723 440 574, klinecky@cesbrod.cz

321 612 115, vomackova@cesbrod.cz

321 612 114, 737 273 868, kaspar@cesbrod.cz

321 612 113, 723 952 855, nekolny@cesbrod.cz

321 612 113, 723 952 855, nekolny@cesbrod.cz

321 612 119, 733 384 871, istvanikova@cesbrod.cz

1. patro
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Navigace.
Popis

Luxusnější značení

Pro luxusnější značení například na skleněných cedulkách můžeme
používat i černou barvu jak loga tak i popisků.
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Vlajky.

Vertikální prapory

Popis Ukázky

Na vlajky na fasády nebo lampy měst umisťujeme převážně pouze
symbol, a nebo vertikální verzi loga.
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Pivo.
Merkantilní materiály Ukázky
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Med.
Design system
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USB.
Merkantilní materiály Ukázky
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Social media posty.
Popis Ukázky

Vlastní sociální sítě

Tyto typy postů brandujeme sekundárním logem v pravém
spodním, či horním rohu postu.

U vlastních fotografických postů, klademe důraz na fotografii,
tudíž ji můžeme a nemusíme obohatit výrazným 
popisem + brandingem.

Na vlastních sociálních sítích zveřejňujeme důležité informace 
pro naše občany např. uzavírky, upozornění, pořádání akcí, ztráty
a nálezy. 

Co se týče hlavních důležitých sdělení od města, ty komunikujeme
výraznou barevností, symbolem a jednoduchým popisem.
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Posty akcí

Pokud postujeme akci, která má vlastní
de- sign, umistujeme do pravého rohu logo 
v co-brandingové podobě, aby bylo dobře
viditelné na jakkoliv složitém pozadí.
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Social media posty.
Popis Ukázky

Marketingové posty

Post může být typografický, grafický, nebo i s fotografií.

Tyto typy postů používáme k reklamním sdělením na ostatních
webech a portálech, a proto potřebují jasný branding Českého
Brodu.

Komunikovat můžeme jak primární bílou verzí, tak sekundární
tmavě modrou.

Logo by mělo být jasně viditelné, proto jej umisťujeme do levého
horního rohu. 
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Web. 
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V případě jakýchkoliv dotazů pište na info@lukasdesign.cz


