Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze
Opatření děkana č. 10 /2014-15

Název: Jednotný vizuální styl Lékařské fakulty v Hradci Králové
Platnost a účinnost: dnem podpisu děkana
Jednotný vizuální styl má za úkol vytvořit normy pro různé použití grafického symbolu
Lékařské fakulty v Hradci Králové (dále jen „fakulty“).
Čl. I
Znak
Základním prvkem jednotného vizuálního stylu je znak fakulty. Znak byl vytvořen
Ladislavem Zívrem v 60. letech 20. století.
Znak má tvar kruhu. Uvnitř je na olivové ratolesti položena hůl obtočená hadem. Vpravo je
umístěn znak města Hradec Králové. V mezikruží je po obvodu nápis FACULTAS MEDICA
HRADEC KRÁLOVÉ, jehož začátek a konec je ve spodní části oddělen lipovou ratolestí
mezi dvěma kruhy.

Znak fakulty lze užít v červené, černé nebo bílé barvě.
Kodifikace červené barvy:
Soutisková barva CMYK, C = 0 %, M = 91 %, Y = 65 %, K = 11 %
Přímá barva při tisku na natíraný papír (tzv. křída) Pantone 193 C
Přímá barva při tisku na nenatíraný papír (tzv. ofsetový) Pantone 186 U
Odstín RGB pro aditivní zobrazování, R = 210, G = 45, B = 64
Pro propagační předměty s výjimkou tiskovin a zobrazení medaile je možné použít barvu
zlatou, stříbrnou či bronzovou.
Znak je dovoleno aplikovat jako slepotisk (reliéfní ražbu) na silnější materiál (silnější papír,
kůže).

Negativní provedení znaku

Je přípustná i červená barva kresby

Při aplikaci na podkladovou plochu tmavší než 50 % černé barvy nebo její barevný ekvivalent
se zpravidla použije bílé nebo negativní provedení znaku.
Znak může být umístěn do fotografie nebo reprodukce obrazu. V tom případě je jeho
podkladová plocha průhledná.
Je-li znak fakulty použit spolu se znakem Univerzity Karlovy (dále jen „UK“), je umístěn
napravo od znaku UK mimo jeho ochrannou zónu. Jeho barva a provedení se řídí barvou a
provedením znaku UK.
Pro použití znaku UK je nutné dodržet pravidla stanovená přílohou Opatření rektora č. 1/2015
- Jednotný vizuální styl UK, který z důvodu jednotnosti zobrazení společně použitých znaků
přiměřeně platí i pro znak fakulty.

Čl. II.
Logo fakulty
Logo je tvořené znakem a logotypem. Logo vyjadřuje příslušnost k fakultě a jeho použití by
mělo být zvažováno.
Závazný vzhled základního provedení loga je definován Jednotným vizuálním stylem
Univerzity Karlovy.
Znak v logu může mít v černou i červenou barvu, písmo logotypu je Bodoni Antiqua.
Při barevném tisku se užije výhradně dvojbarevný logotyp.
Na fakultě se pro barevné tisky a předtištěné dokumenty použijí následující verze loga fakulty
společně se znakem UK.
Logo fakulty se znakem Univerzity Karlovy

Pro černobílý tisk:

Výhradně pro černobílý tisk lze použít variantu loga bez znaku UK.

Čl. III
Dopisní papír
Použije se logo se znakem Univerzity Karlovy a Lékařské fakulty v Hradci Králové
Průměr znaků: 25mm,
Umístění v levém horním rohu, vzdálenost od horního okraje 20 mm, od levého okraje 25
mm.
Ochranná zóna pro text: 9mm od dolního okraje znaků
Rozložení stránky: vlevo 25 mm, vpravo 25 mm
Doplňkové písmo v zápatí je Gill Sans Regular velikosti 10.
Pro jednobarevný tisk se použije logo v černé barvě.
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Čl. IV
Vizitky
Formát 90 x 55 mm
Velikost znaku 15 mm, ochranná zóna loga je 5 mm, písmo Gill Sans 14 a 8 bodů.
Vizitky mohou být v české i anglické jazykové verzi. Nedoporučuje se jednobarevný tisk.

Písmo je zarovnané zleva na okraj
znaku fakulty.
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Čl. 5
Obálky
Obálka malá (C6, DL): průměr znaku 15 mm, vzdálenost od horního a levého okraje 5 mm,
velikost písma v adrese Gill Sans 8 bodů.
Obálka střední (C6, B5): průměr znaku 20 mm, vzdálenost od horního a levého okraje 7 mm
velikost písma 9,5 bodu.
Obálka velká (C4,B4):průměr znaku 25 mm, vzdálenost od horního a levého okraje 9 mm
velikost písma 11 bodů.
Horní okraj písma v prvním řádku adresy je v úrovni spodního okraje znaku a zarovnán zleva
s logotypem.
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V Hradci Králové dne 7. 9. 2015

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
děkan

