
logo         Základním prvkem jednotného vizuálního stylu Univerzity Pardubice je její logo, 

které vychází z absolutního tvaru kruhu a iniciály U. Kruh je místem setkání, centrem 

vzdělanosti i společným prostorem pro osobní aktivity. Písmeno U není umístěno ve 

statickém středu pole, ale svým dominantním dynamickým postavením přesahuje vlastní 

rámec a s dvojtečkou, diagonálně umístěnou v pravé dolní části kruhu, vytváří aktivní 

napětí. Po dvojtečce, jako přímá řeč, či citace, následuje výklad: Univerzita Pardubice 

v dvouřádkové úsporné verzi. Logo není obráceno do sebe, netvoří hermetický kruh, 

ale komunikuje s okolím a podává svůj vlastní výklad. Vnitřní tvar litery U v propojení 

na obvodovou linii kruhu vytváří grafickou zkratku, ve které je možné najít hlavu a šíji 

koně – heraldického symbolu města Pardubic. Základní barevnost vychází ze symboliky 

aktivního citového kruhu a akceptuje heraldickou tradici místa svého působiště. Logo 

je snadno zapamatovatelné a i bez slovního označení dostatečně výmluvné.



        Jednotný vizuální styl Univerzity Pardubice slouží k její vnitřní i vnější prezentaci. 

Nová koncepce vizuální komunikace se opírá o základní prvky, kterými jsou logo, písmo 

a barevnost. Jejich podoba, vzájemná provázanost a detailní aplikace jsou kodifikovány 

v tomto manuálu. Manuál slouží zároveň jako předpis pro realizaci jednotlivých součástí 

vizuálního stylu. Kromě ideálních aplikací, obsahujemanuál i příklady zakázaných variant. 

Manuál nemůže plně obsáhnout všechny aplikace jednotného vizuálního stylu, a tak 

alespoň zavazuje respektovat naznačené zásady a pokračovat v jejich intencích, řídit 

se při realizaci jednotlivých prvků typografickými pravidly a dbát na estetickou formu 

a maximální kvalitu. Celkový výraz vizuálního stylu nevytváří pseudohistorickou tradici,

 je svrchovaně soudobý, uměřený, ale zároveň i dostatečně dynamický. Věříme, že jeho 

pozitivní poselství přijme každý z vás.
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Barvy Univerzity Pardubice jsou jedním ze základních prostředků vizuálního stylu. V popisu na této straně 
je jejich přesná specifikace. Jsou značeny podle vzorníku PANTONE, jak v přímých barvách, tak v jejich 
hodnotách CMYK a RGB. Základním provedením loga je jeho barevná pozitivní varianta. Logo používá 
červenou, šedou a černou barvu.

1/2   logo a jeho základní varianty

PA NTON E 485 C
CMYK 0 / 100 /100 / 0
RGB 237 / 28 / 36
WEB  # E D1C24

PA NTON E 
Cool Gray 9 C
CMYK 0 / 0 / 0 / 65
RGB 119 / 120 / 129
WEB  # 77787B

PA NTON E
Process Black C
CMYK 0 / 0 / 0 / 100
RGB 0 / 0 / 0
WEB  # 000000

Název instituce je Univerzita Pardubice. Název se užívá též v anglickém a latinském překladu. Písmové 
označení je sázeno z písma Gill Sans Regular a pro potřeby loga jsou mezery mezi literami opticky 
vyrovnány. Pouze tato zobrazená verze textového označení je správná a není možné ji jakkoli upravovat.

1/1   název univerzity

PA NTON E 485 C
CMYK 0 / 100 / 100 / 0
RGB 237 / 28 / 36
WEB  # E D1C24
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Názvy jednotlivých fakult a ústavů mají přesně stanovenou grafickou podobu jak v české, tak i v anglické 
verzi. Jednotlivá loga jsou tvarově shodná s logem Univerzity Pardubice, jejich barevnost je přesně 
definována podle vzorníku PANTONE, v soutiskových barvách CMYK a RGB.

PA NTON E 215 C
CMYK 0/94/34/27
RGB 152/25/78
WEB  # B8274A

PA NTON E 355 C
CMYK 90/0/100/0
RGB 61/163/69
WEB  # 25AA3A

PA NTON E 3135 C
CMYK 85/0/25/0
RGB 87/173/195
WEB  # 53BA31

Názvy jednotlivých fakult a ústavů mají přesně stanovenou grafickou podobu jak v české, tak i v anglické 
verzi. Základní provedení loga je jeho pozitivní barevná varianta. Loga jednotlivých fakult jsou tvarově 
shodná s logem Univerzity Pardubice, jejich barevnost je rozdílná a přesně stanovena.

PA NTON E 293 C
CMYK 100/70/0/0
RGB 67/69/160
WEB  # 4345A0

PA NTON E 131 C
CMYK 0/42/100/15
RGB 211/152/0
WEB  # D39800

PA NTON E 2925 C
CMYK 100/15/0/0
RGB 76/157/197
WEB  # 4C9DC5

1/4   loga fakult − anglická verze1/3   loga fakult
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Barevná negativní verze má podobné uplatnění jako černá negativní verze. Oproti černobílému provedení 
je zvláště graficky účinná při aplikacích, kdy je vhodné výrazněji akcentovat jednotlivé fakulty a ústavy. 
Uplatnění najde např. v publikační činnosti, při realizaci výstavních panelů a poutačů, na orientačním značení 
a barevných vlajkách.

Loga fakult a ústavů mají i svoji negativní variantu v černobílém provedení. Ta nachází užití v případech, 
kdy vzhledem k barevně nevhodnému či tvarově neklidnému pozadí je ohrožena čitelnost základní pozitivní 
verze. Bílé logo v inverzním provedení je graficky velmi účinné a silně dominantní.

1/6   loga fakult – barevnýnegativ1/5   loga fakult – černobílý negativ
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Čtvercová síť neslouží jako pomůcka pro písmomalířské zvětšení /elektronická podoba loga je přesná/,
ale názorně určuje proporční vztahy jednotlivých částí loga ve všech textových variantách a definuje jejich 
minimální ochrannou zónu.
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Ochranná zóna loga definuje minimální prostor kolem loga, kam nelze nic dalšího umisťovat. Další doplň-
kové texty, fotografie či jiná loga je nutné umístit až za tento vytyčený prostor. Ochranná zóna logaje
definována pomocí jednotky x, která odpovídá velikosti čtverečku pomocné čtvercové sítě.

Obrazový motiv loga, máochran-
nou zónu 3x ze všech stran. 
Pro publikační prezentaci, pro 
vlajky a upomínkové předměty 
byla navržena zkrácená, oříznutá 
varianta loga, která je vždy 
umístěna u pravého okraje, nemá 
zprava žádnou ochrannou zónu.

1/7   ochranná zónaloga1/7   ochranná zónaloga
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Na pestrém barevném podkladu je nejvhodnější užít logo v černobílé verzi či v jeho negativní podobě. 
Základní barevnou verzi je možné užít tehdy, pokud barevný podklad je dostatečně klidný a tonálně 
kontrastní. Na neklidných a členitých plochách je vhodnější použít logo bílé v obdélníku své ochranné 
zóny. Stejné zásady platí i pro loga fakult.

Vyobrazení definuje užití loga na hladkých plochách s rozdílnou tonalitou. Pozitivní varianta je vhodná 
pro podkladové plochy do intenzity 50 % černé. Nad tuto intenzitu barevného podkladu je nutné použít 
inverzní, negativní verzi loga. Černobílé provedení loga je určeno pro jednobarevné, černě tištěné materiály.
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40 %

50 %
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70 %

1/9   logo na barevném podkladu1/8   logonaplocháchsrůznoutonalitou
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Podoba loga Univerzity Pardubice je přesně definována. Logo nelze svévolně upravovat, přemisťovat jeho 
jednotlivé prvky, měnit vzájemný poměr velikostí obrazového motivu a textového označení, užívat v logu 
jiné písmo, nebo měnit jeho barevnost. V souladu s autorským zákonem je nezbytné udržovat autorskou 
podobu loga a ctít jeho správné užívání.

Rozměrová řada představuje logo Univerzity Pardubice ve velikostech, které se nejčastěji používají na 
tištěných materiálech. Rozměrová řada vychází ze základní velikosti loga 100 %, která je určena pro použití 
na tiskovinách formátu A4. Používat logo v menších velikostech než 50 % se nedoporučuje, neboť velikost 
písma je již na hraně čitelnosti. Obrazový motiv je stále čitelný i při zmenšení na 25 %.

100 % 19 mm

85 % 16,2 mm

70 % 13,3 mm

50 % 9,5 mm

25 % 4,75 mm

1/11  zakázané variantyloga1/10  rozměrová řadaloga
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