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Zcela nové logo vzniklo za účelem
vytvoření nového vizuálního stylu
města a tím pomohlo jeho propagaci
a reprezentaci ve vnitroměstských
i mimoměstských záležitostech.
Samotnému logu je inspirací městská
dominanta − nejdecká hradní věž.
Spojením názvu města a stylizace
této unikátní románsko-gotické
památky vzniká originální značka.
Šedá barva a široké podtržení ve
spodní polovině znázorňuje zdivo.
Horní polovina se šipkou směrem
nahoru zase reprezentuje střechu,
po které nese město svoje původní
staroněmecké jméno − „Neudek“.
Jméno se posléze „počeštilo“.

proporce
Měřítko základního loga „NEJDEK“ musí být vždy v poměru nejširšího a nejvyššího bodu 1:3.
Minimální velikost loga by nemělabýt méně než 30x10mm na výšku.
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Variace loga
Logo má dalších 12 podob, pro které platí stejná pravidla (kromě rozměrů, kdy minimální výška je 30mm,
šířka se ovšem mění).

Ochranné pole
Každé logo potřebuje svoje ochranné pole, aby se nedostalo příliš blízko k cizímu logu, značce erbu (...)
a tím zhoršilo svou přehlednost a čitelnost. Ochranné pole loga města Nejdek dosahuje vzdálenosti
1/3 šířky loga a přiléhá po stranách, nahoře a dole, vždy od nejvzdálenějího bodu (minimálně).
Stejné měřítko je užíváno i v ostatních variacích loga.

základní Barevnost
Pokud má být logo tištěno, musí být zadané hodnoty CMYK. (Pokud bude logo promítáno na obrazovce,
displeji nebo na jiném elektronickém zařízení, doporučuje se zadávat hodnoty v hodnotách RGB).
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přizpůsobená Barevnost
Logo lze použít i v černobílé verzi. Někdy je základní barevnost na pozadí špatně viditelná nebo splývá. V těchto případech
by se logo nemělo pokládat na příliš barevně rozmanitá pozadí (hlavně fotografie). Když však není jiné řešení, doporučuje
se změnit barvu loga na jednu barvou. Barevnost loga nesmí narušit čitelnost na dálku ani na blízko!
Tyto nabízene barevné varianty vychází z barev na erbu města.

vzorové ukázky barevných
kombinací na jednobarevném
a vícebarevném pozadí.
(Pro jinou adjustaci barvy např.
při výjimečných událostech,
neváhejte kontaktovat autora).

C

M

Y

K

0
10 100 0
100 100 100 100
0
0
0
0

C

M

Y

K

0
0

100
0

100
0

16
77

zakázáné verze a chyby
Uživatel loga by se měl řídit všemi předchozími pravidly. Zde jsou nejčastější chyby, kterým bychom se měli vyvarovat.
Před použitím loga si v těchto bodech zkontrolujte, zda jste se některých z nich nedopustili.

Žádné libovolné deformace!
Žádná změna písma (fontu)!
Žádné efekty a přechody!
Logo nesmí být ničím překrýváno ani se překrývat!
Logo musí být minimálně 30x10mm (na výšku)!

nej
dek

Logo musí mít kolem sebe dost prostoru!

