
Označeníbudov

označeníexteriérů         Zásady jednotného vizuálního stylu Univerzity Pardubice se uplatní i v náročné 

realizaci v architektuře. Jednotlivé objekty jsou pro dálkové pohledy označenyna 

fasádách logema využívají barevného účinu vlajek jednotlivých fakult a ústavů. Graf ické 

řešení respektuje zákonný úzus označení státních institucí, vhodně umísťuje logo 

i textové značení jednotlivých vchodů. Logo Univerzity Pardubice i písmo Gill Sans 

Regular jsou vhodné pro plastické provedení v trvanlivých materiálech. K červenému 

loguje pro písmovelmi vhodná realizace ve stříbrném matném kovu. Pro podkladovou 

plochu čtvercových skladebných nosičů je ideální matný broušený nerezový plech.
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Vlajky a závěsné panely najdou užití ve vnějších a vnitřních prostorách Univerzity Pardubice. Jsou určeny 
pro dálkové pohledy, a proto na nich dominuje výrazné logo ve zkrácené verzi. Barevnost využívá jak 
základní červené barvy, tak i všech kodifikovaných barev jednotlivých fakult a ústavů v pozitivním či 
inverzním provedení. Logo je doplněno slovním označením.
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Pokud bude označení umístěno na stěnách budov, pak není nutné prázdné moduly osazovat. K celkovému 
výtvarnému vyznění vstupních prostor pomáhá i nátěr hliníkových rámů a krycích lišt dveřních 
výplní. Dobový charakter panelových sídlišť je změněn, celkový vzhled získá na svěžesti a vtipné 
originalitě, aniž by výrazněji zasáhl do architektury budov.

Označení vstupů řeší modulově členěné panely, které jsou umístěny před rámy dveří a respektují rastr 
architektury. Pět k sobě spojených dílů vytváří poutač. První díl shora je vyhrazen pro plastický státní 
znak, druhý díl nese barevné logo v plastickém provedení, třetí díl nese v pruzích textové řádky slovního 
označení jednotlivých vchodů. Dolní dva díly jsou volné a doplňují poutač do zvolené výšky. 
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