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1.

účel

Dizajn manuál logotypu je podkladom k tvorbe predlôh, neslúži ako predloha
k reprodukcii, ale je návodom pre používateľov, aby sa logotyp používal
jednotným spôsobom. Účelom dizajn manuálu je poskytnutie kodifikovaných
predlôh grafických riešení logotypu. Svojvoľné modifikácie môžu viesť
k neželaným významovým posunom.
Logotyp mesta Stupava bol vytvorený v roku 2016, navrhnutý bol len
v horizontálnej kompozícii.

Jednotný vizuál, štýl alebo tiež korporátna identita, je marketingový nástroj.
Mesto s vlastnou korporátnou identitou je bližšie k obrazu moderného
a dynamického mesta. Jedným z marketingových cieľov mesta Stupavy
je tvorba pozitívneho imidžu mesta s odkazom na jeho kultúrno-historické
dedičstvo u jeho obyvateľov a návštevníkov.
Logotyp patrí historicky k najmladším symbolom Stupavy, reprezentuje mesto
prostredníctvom modernej značky ako dôležitej súčasti identity mesta.
Mesto Stupava má svoj historický erb, ktorý je registrovaný v Heraldickom
registri Slovenskej republiky a je oficiálnym heraldickým symbolom mesta. Nový
logotyp bude Mesto Stupava používať na propagačné a marketingové účely.
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2.

symbolika

Jednou z najväčších hodnôt kultúrneho dedičstva mesta Stupavy je tunajšia
tristoročná tradícia džbankárskeho remesla. Svoj umelecko-remeselný
vrchol dosiahla v druhej polovici 18. storočia, rodinnú štafetu výnimočných
džbankárskych majstrov prevzal a v roku 1951 uzavrel národný umelec Ferdiš
Kostka. Pre výnimočnosť, kvalitnú modeláciu, charakteristické dekoratívne
vzory a žiarivosť farieb, sú diela stupavských džbankárov súčasťou zbierok
európskych múzeí a súkromných zberateľov. Zachované krčahy, taniere,
misy a jedinečné figurálne plastiky zo stupavskej džbankárskej dielne preslávili
mesto Stupava v celej Európe. Na tieto hodnoty poukazuje aj logotyp mesta
Stupava. Jeho cieľom je posilniť povedomie najprestížnejšej časti kultúrneho
dedičstva aj na domácej pôde.
Nový logotyp mesta Stupavy je priamym odkazom na stupavskú džbankársku
tradíciu a na Ferdiša Kostku – farebnosťou pripomína ručne maľované
dekorácie na stupavských džbánoch, tanieroch, misách a krčahoch. Logotyp
sa skladá z grafickej a textovej časti, vľavo je päť čiar - zvislých liniek, ktoré
svojim tvarom pripomínajú ručný ťah štetcom. Farby čiar reprezentujú
najpoužívanejšie farby pri maľbe stupavskej keramiky.
Zvislé čiary, ich tvar a farebnosť, sú odkazom na džbankárske tradície
v Stupave. Tunajší džbankárski majstri používali pri dekorovaní keramiky
posthabánske vzory, ich linky boli tvorené modrou, žltou, hnedou, zelenou
a červenou farbou. V zjednodušenej forme tento charakteristický dekor
a jeho farebnosť symbolizuje päť zvislých čiar. Vizuálne stvárňujú linku
ťahanú džbankárskym štetcom na podkladovú glazúru, s charakteristickým
zakrivením a čiastočným priesvitom.
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3.

konštrukcia logotypu

Kompozícia logotypu mesta Stupava je graficky zadefinované ako kompozícia
znaku a názvu mesta. Znak je tvorený piatimi zvislými, nepravidelnými farebnými
čiarami, poradie farieb zľava doprava: modrá, žltá, hnedá, zelená a červená.
Názov mesta STUPAVA tvorí textovú časť logotypu.
Konštrukcia logotypu zachytená v štvrocovej sieti, jeden štvorec = a.

a.

1x a.

3x a.

7x a.

3x a.
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15x a.

4.

proporcie

Proporcionalita logotypu je jednoznačne zadefinovaná, akékoľvek zásahy
do nej sú neprípustné. Korektné používanie logotypu si vyžaduje zachovávanie
pomeru jeho šírky a výšky. Veľkosť logotypu je definovaná výškou textovej
časti, piktogram tvorí proporčne veľkosť jeden a pol násobku výšky textovej
časti - V.

V

4

Rozmerová charakteristika
Veľkosť logotypu je definovaná výškou textovej časti, piktorgam tvorí
proporčne veľkosť jeden a pol násobku výšky textovej časti - V.

© MESTO STUPAVA, 2016 | HLAVNÁ 1, 900 31 STUPAVA, SLOVAKIA | WWW.STUPAVA.SK

5.

ochranná zóna

Ochranná zóna je minimálny priestor okolo logotypu, do ktorého nesmie
zasahovať iný grafický prvok. Predpísaná zóna nesmie byť menšia.
Zadefinovanie minimálnej voľnej plochy v okolí logotypu je dôležité pre plnenie
jeho reprezentačného poslania a predchádzanie vzniku zhoršenia čitateľnosti
logotypu a prípadných nežiaducich kompozícií. Ochranná zóna je definovaná
v náhľade ako biela plocha bez zásahu iných grafických prvkov pri použití,
vyobrazení logotypu. Je určená a odvodená od proporcií textovej časti
logotypu, nápisu STUPAVA - H. Ochranná plocha – obdĺžnik nie je súčasťou
vizuálu a tvorí pomyselnú hranicu.

H

H

NEGATIV

H

3

Ochranná zóna logotypu

© MESTO STUPAVA, 2016 | HLAVNÁ 1, 900 31 STUPAVA, SLOVAKIA | WWW.STUPAVA.SK

6.

základná farebnosť

Logotyp je kontrastne a farebne riešený v textovej, ako aj grafickej časti.
Textová časť je tvorená stupňom sýtosti čiernej farby. Grafická časť logotypu
je riešená farebnosťou, ktorá vychádza z tradície najpoužívanejších farieb pri
maľbe stupavskej keramiky. Koncepcia loga ako aj jeho farebnosť vychádza
zo stupavskej džbankárskej tradície. V prípade nečitateľnosti textovej časti
logotypu na tmavšom pozadí je prípustné zmeniť farebnosť písma na bielu.
Farebné použitie logotypu pre reprodukciu je povolené iba v nižšie uvedných
farebných variantách.
Farebnosť CMYK
s použitím bielej
farby v písme

Farebnosť CMYK
1.
2.
3.
4.
5.
6.

C: 20
C: 0
C: 0
C: 20
C: 0
C: 0

M: 0
M: 20
M: 36
M: 0
M: 60
M: 0

Y: 0
Y: 100
Y: 54
Y: 60
Y: 80
Y: 0

G: 173
G: 203
G: 149
G: 194
G: 151
G: 111

B: 184
B: 5
B: 105
B: 125
B: 99
B: 113

K: 40
K: 0
K: 18
K: 20
K: 0
K: 70

C: 16
C: 0
C: 0
C: 18
C: 0

M: 0
M: 15
M: 33
M: 0
M: 49

Y: 0
Y: 73
Y: 49
Y: 54
Y: 65

R: 142
R: 255
R: 215
R: 173
R: 245

G: 165
G: 214
G: 157
G: 188
G: 131

B: 178
B: 97
B: 116
B: 114
B: 69

K: 33
K: 0
K: 16
K: 18
K: 0

C: 18
C: 0

M: 0
M: 13

Y: 0 K: 36
Y: 60 K: 0

Farebnosť RGB
1.
2.
3.
4.
5.
6.

R: 151
R: 255
R: 210
R: 180
R: 247
R: 109

2.

R: 132 G: 157 B: 170
R: 255 G: 219 B: 126

4.

1.
3.
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5.

6.

7.

doplnková farebnosť

Grayscale variant
Vychádza z farebnej varianty logotypu, po prepočítaní hodnôt farieb do stupňov
sivej. Použitie v iných hodnotách stupňov sivej nie je prípustné.
Farebnosť Grayscale
1.
2.
3.
4.
5.
6.

G: 38
G: 17
G: 45
G: 29
G: 36
G: 70

G: 41
G: 23
G: 40
G: 32
G: 44

2.

G: 46
G: 15

4.

1.

Inverzná varianta
Použitá farba pri inverznej variante je
vždy biela. Táto varianta sa používa
pri fotografiách, kde hlavným
kritériom je zachovať viditeľnosť
a čitateľnosť logotypu.
Čiernobiela varianta
Pri čiernobielej tlači sa využíva
farebná variácia loga v čiernej farbe.
Táto farebnosť sa používa primárne
na bielom podklade, v určitých
prípadoch môže byť použitá na
farebnom podklade do sýtosti 30%.
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3.

5.

6.

8.

použitie logotypu

Nepovolené použitie logotypu
- samostatné
použitie prvkov

- inak ako je zadefinované
použiť kompozíciu
logotypu

- deformácia
logotypu

- nečitateľné osadenie
logotypu na farebnom
podklade

Grafická časť logotypu sa môže
v komunikačných tlačovinách použiť
samostatne pokiaľ je použitá ako
grafický prvok, nie ako logotyp.
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9.

definícia písma

Písmo, rovnako ako grafický prvok, modeluje kompozíciu logotypu. Použité
písmo v logotype vychádza z rodiny GROTESK. Moderné bezpätkové písmo
bolo graficky modifikované a navrhnuté tak, aby dotvorilo celkovú kompozíciu
logotypu s obrazovou časťou. Písmená v textovej časti logotypu sú vysádzané
vo verzálkach. Jednotlivé doťažnice, účarie a priečky písma boli graficky
navrhnuté, tak, aby zachytávali symboliku štýlu keramikára F. Kostku.
V sadzbe písma bol prispôsobený kerning a tracking.

kerning
horná doťažnica
verzálková doťažnica
stredná doťažnica
účarie
tracking
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dolná doťažnica
priečka

10.

minimálny rozmer

Minimálne rozmery logotypu sú rozmery, ktoré ešte zachovávajú detaily
a čitateľnosť kompozície. Dobrá čitateľnosť dáva predpoklad, že informácie
nezostanú nepovšimnuté. Je preto nevhodné používať logotyp v menších
rozmeroch.

2,8 mm

velkosť písma 5 b
7,5 mm
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11.

varianty použitia

Pre zachovanie dostatočnej čitateľnosti značky používame základnú
plnofarebnú verziu iba tam, kde je dostatočný kontrast medzi logotypom
a pozadím. Hlavným kritériom použitia logotypu na fotografii
je jednoznačne čitateľnosť. Podkladová plocha na fotografii alebo viacfarebnej
ploche je definovaná minimálnou veľkosťou ochrannej zóny logotypu.
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12.

propagačné
materiály

Nový logotyp sa používa v komunikačných tlačovinách, ktoré slúžia
na propagačné a marketingové účely. Pri aplikácii logotypu je potrebné
zapracovať ochrannú zónu, čitateľnosť a minimálny rozmer.
Žiadne deformovanie logotypu nie je prípustné. Logotyp je možné používať
horizontálne a vertikálne. Grafická časť logotypu sa môže v komunikačných
tlačovinách použiť samostatne pokiaľ je použitá ako grafický prvok,
nie ako logotyp. Prípustná je aj priesvitnosť, či iná percentuálna sýtosť farieb
grafického prvku.
Propagačné materiály
Letáky, brožúry, pozvánky, billboard a iné propagačné materiály.
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13.

reklamné
predmety

Grafická časť logotypu sa môže na reklamných predmetoch
použivať samostatne ako grafický prvok. Pokiaľ sa používa
ako logotyp nemôže byť použitá samostatne a je potrebné
Kľúčenky
zapracovať ochrannú zónu, čitateľnosť a minimálny rozmer.
Reklamné predmety
Gulôčkové pero

Ceruzka

HRNČEK
Šnúrka na krk

Gulôčkové pero s zvieratkom
Farbičky
Pohľad na Stupavu od hradu Pajštún. V diaľke vidno Moravu, hraničnú rieku s Rakúskom
kalendar.indd 1

Kaštieľ, postavený pôvodne v 17. storočí Pavlom Pálfim, pohľad od východu
7.9.2016 19:47

kalendar.indd 2

7.9.2016 19:47

kalendar.indd 5

7.9.2016 19:47

kalendar.indd 8

7.9.2016 19:47

kalendar.indd 11

Námestie Sv. Trojice, Kostol sv. Štefana, pranier z roku 1766, pomník padlým v I. sv. vojne
kalendar.indd 4

7.9.2016 19:47

kalendar.indd 6

7.9.2016 19:47

kalendar.indd 9

7.9.2016 19:47

kalendar.indd 12

Židovská synagóga. Postavená v roku 1803, v súčasnosti jedna z najstarších na Slovensku

7.9.2016 19:47

Hrad Pajštún. Počiatky stredovekého hradu siahajú do 14. storočia

www.stupava.sk

Nástenný kalendár

© MESTO STUPAVA, 2016 | HLAVNÁ 1, 900 31 STUPAVA, SLOVAKIA | WWW.STUPAVA.SK

7.9.2016 19:47

Drevené a murované stodoly v Máste. Vozy s kapustou na železničnej stanici v roku 1930

Fľaška so slamkou

Bavlnená nákupná taška

7.9.2016 19:47

Aleja pagaštanov konských východne od kaštieľa

Vľavo farský Kostol sv. Štefana v Stupave, vpravo Kostol sv. Sebastiána v Máste

Džbánkarský majster a keramik Ferdiš Kostka
kalendar.indd 10

kalendar.indd 3

Hlavná ulica v roku 1910 a dnes

Kaplnka Krista Trpiteľa – kalvária, postavená v roku 1713
kalendar.indd 7

Jazierko v Kaštieľskom parku, súčasť krajinárskej úpravy parku v anglickom štýle
7.9.2016 19:47

7.9.2016 19:47

13.

kontakt

Viac informácií o možnostiach použitia logotypu Stupavy získate na adrese:

MESTO STUPAVA
Hlavná 1/24, 900 31 Stupava
Tel.: 02/6020 0912
e-mail: prednosta@stupava.sk
www.stupava.sk

AUTORSKÉ PRÁVA
Použitie logotypu Stupavy je podmienené písomným súhlasom Mesta Stupava
a dodržaním pravidiel jeho používania podľa dizajn manuálu.
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