
Jednotný vizuální styl 1. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy



Obsah
5  Znak a logo
6  Definice znaku
7  Definice loga
8  Barevnost znaku
9  Barevnost loga
10 Černobílá varianta znaku
11  Černobílá varianta loga
12  Minimální velikost 
13 Ochranná zóna loga
14  Znak na plochách   
 s různou tonalitou
15  Zakázané použití

17  Písmo
18  Základní písmo
19  Doplňkové písmo

21 Tiskové materiály
23  Vizitka
24  Hlavičkový papír 
25  Hlavičkový papír  
 slavnostní
26 Obálka

27 Šablona prezentace 
29  Doporučená šablona

30 Šablona pro plakát
32 Šablona plakátu 
33 Šablona plakátu 
 (patička)
34 Detail hlavičky

36  Kombinace loga
37  Další varianty 
 užítí univerzitního 
 a fakultního loga



Grafický manuál jednotného vizuálního stylu 1. LF UK vymezuje zásady, 

kterými se řídí používání znaku a loga a předkládá základní pravidla, 

která je třeba při práci s ním dodržovat. 

Znak je zároveň registrovanou ochrannou známkou Univerzity Karlovy, 1. lékařské fakulty 

a není dovoleno s ním v této souvislosti volně nakládat.



Heraldické znamení pelikána s mláďaty je jednou z často užívaných alegorií 
lékařství. Tato symbolika pochází ze středověkých legend o zvířatech. Podle 
nich se chování pelikánů vyznačuje velkou obětavostí: chrání svá mláďata 
před vyhladověním tím, že si svým zobanem zraňují kůži na hrudi a své 
potomky vlastní stékající krví sytí. Ačkoliv tato představa neodpovídá 
skutečnosti, odkazuje se 1. LF UK na obětavost v symbolice obsaženou.



Znak a logo
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V obraze znaku je heraldicky stylizova-

ný pelikán se třemi mláďaty. Kruhový 

nápis FACULTAS MEDICA PRIMA 

UNIVERSITATIS CAROLI je proveden 

gotickou majuskulí. Typ písma se váže 

k nápisu na univerzitní pečeti. Akanto-

vé listy a drahokamy po obvodu nápisu 

znaku jsou odvozeny z ozdob starého 

fakultního žezla. Ikonograficky i svou 

úpravou znak připomíná tradice staro-

slavného pražského lékařského učení.

Definice znaku



7

Definice loga
Základními prvky loga 1. LF UK je 

samostatný znak, tj. pečeť s pelikánem 

a mláďaty, a logotyp s graficky ztvárně-

ným názvem fakulty.

Znak je registrovanou ochrannou 

známkou Univerzity Karlovy  

1. lékařské fakulty.
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CMYK: 100/60/20/80

RGB: 0/0/51

WEB: #000033

Pantone solid 
coated 2768C

Barevnost znaku
Základní barevnou variantou je pou-

žití tmavě modré barvy. Tmavě modrá 

barva je definována jako barva spoleh-

livosti, míru a celkového klidu. 
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Barevnost loga
Modrá barva 1. lékařské fakulty společně 

s názvem univerzity, který je červenou 

barvou dle manuálu UK.

CMYK: 100/60/20/80

RGB: 0/0/51

WEB: #000033

Pantone solid 
coated 2768C

CMYK: 0/91/65/11

RGB: 210/45/64

WEB: #d22d40

Pantone solid 
193C
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POZOR! Světlá varianta znaku není 
negativem varianty tmavé (pelikán je u 
obou variant světlý).

Základní podoba znaku má také černo-

bílou variantu pro použití na černobílé 

tiskoviny. Při použití na plochách  

s jinou barvou musí být zachován do-

statečný kontrast mezi znakem  

a podkladovou barvou.

Černobílá varianta 
znaku
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POZOR! Světlá varianta loga není nega-
tivem varianty tmavé (pelikán je u obou 
variant světlý).

Základní podoba loga má také černo-

bílou variantu pro použití na černobílé 

tiskoviny. Při použití na plochách  

s jinou barvou musí být zachován do-

statečný kontrast mezi logem a podkla-

dovou barvou.

Černobílá varianta 
loga
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Doporučená minimální velikost znaku 

a loga pro webové a tiskové užití  

s ohledem na zachování dobré čitelnos-

ti a viditelnosti znaku.

Minimální velikost
Tisk Web

Minimální velikost znaku 10×10 mm

Minimální velikost loga 30×10 mm

Minimální velikost znaku 40×40 px 72 dpi

Minimální velikost loga 40×125 px 72 dpi
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Ochranná zóna loga je minimální pro-

stor kolem loga, do kterého není možné 

umístit nic dalšího. Výjimku tvoří kom-

binace loga s univerzitním znakem.

Logo ve čtvercové síti ukazuje, jak 

správně spočítat minimální ochrannou 

zónu loga.

Ochranná zóna loga

A
10xA

2xA

3xA

A
10xA

2xA

3xA 2xA
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Umístění znaku na plochách s různou 

tonalitou pro černobílé materiály se řídí 

podle následujících pravidel: 

Do 70% černé se používá bílá varianta 

znaku.

Od 60% černé se používá černá varian-

ta znaku.

Znak na plochách  
s různou tonalitou

100% černá

90% černá

80% černá

70% černá

60% černá

50% černá

40% černá

30% černá
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Pro zachování konzistentní prezenta-

ce fakulty je nutné dodržovat správné 

užívání loga.

Dále pak pozor na odstín podkladové 

plochy vůči barvě loga.

Stejně tak není přípustné jakkoliv logo 

deformovat,  natáčet či převracet.

Zakázané použití

1. lékařská fakulta
Univerzita Karlova v Praze

1. lf UK

UK1.lf

Deformace loga Nedostatečný konrast pozadí s logem

Nesprávná barevnost loga Nesprávný text a rozložení loga

Nesprávné rozložení loga Nesprávný text loga



Univerzita Karlova (vysoké učení pražské – „studium generale“), která 
je nejstarší středoevropskou univerzitou, byla založena 7. dubna 1348. 
V Praze při metropolitním chrámu sv. Víta však bylo již asi v roce 1215 
založeno tzv. „studium particulare“ (vyšší katedrální, biskupská škola),  
ze kterého se král Václav II. snažil v r. 1294 vytvořit vysoké učení (univerzitu).  



Písmo
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Základním korporátním písmem je 

Times New Roman. Doporučuje se 

použít ve všech textových úředních 

materiálech fakulty.

Times New Roman by měl být součástí 

balíku Microsoft Word.

Proklad písma je:

8b/13b

9b/14b

10b/15b

11b/16b

12b/17b ...

Základní písmo
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789,.;’”()&@$%{}?!
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789,.;’”()&@$%{}?!
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789,.;’”()&@$%{}?!
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789,.;’”()&@$%{}?!
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz123456789

Times New Roman regular

Times New Roman Italic

Times New Roman Bold

Times New Roman Bold Italic

8b/13b = velikost fontu/proklad řádků



19

V případě volby bezpatkového fontu 

doporučujeme použit Arial. 

Arial by měl být součástí balíku  

Microsoft Word.

Proklad písma je:

8b/12b

9b/13b

10b/114b

11b/15b

12b/16b ...

Doplňkové písmo
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789,.;’”()&@$%{}?!
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789,.;’”()&@$%{}?!
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789,.;’”()&@$%{}?!
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789,.;’”()&@$%{}?!
abcdefghijklmnoprstuvxyz123456789

Arial

Arial Italic

Arial Bold

Arial Bold Italic

8b/13b = velikost fontu/proklad řádků



Husitské války způsobily, že lékařská fakulta, stejně jako fakulty právnická 
a teologická, zastavila svou činnost (tj. výuku a udílení grádů) na dobu 
téměř 200 let. V této době probíhaly přednášky na lékařská témata pouze 
sporadicky na artistické fakultě, která jako jediná tvořila univerzitu. V r. 1612 
sice došlo k pokusu o obnovení činnosti lékařské fakulty, avšak bezúspěšně, 
mezi jiným také pro nedostatek finančních prostředků.



Tiskové materiály
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Vizitka má rozměr 90 x 50 mm.

Velikost loga je 56 mm.

Odsazení veškeré grafiky a textu od 

okraje vizitky je 5 mm.

Barva písma:

RGB 13/7/51

CMYK 100/63/20/80

V pozadí je část znaku s barvou 

CMYK 0/0/0/4.

Materiál pro tisk:

Hello silk 300g

Vizitka

5 mm

5 mm

90 mm

50 mm

5 mm

5 mm

90 mm

50 mm

91 mm

35 mm
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Zobrazený hlavičkový papír velikosti  

A4 se používá pro běžnou poštovní  

korespondenci.

Text je vysázen fontem Times New  

Roman ve velikosti 12b s prokladem 15b.

Hlavičkový papír

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE            NAŠE ZNAČKA              VYŘIZUJE/LINKA                       DATUM

VĚC:

1. lékařská fakulta Univerzita Karlova
Kateřinská 32, 121 08  Praha 2
tel: 224 961 111
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208

Vážený pane,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam eleifend enim non leo porta, at congue 
lectus pretium. Vivamus luctus tincidunt ligula at ultricies. Mauris eget scelerisque magna. Donec sit 
amet faucibus sem. Mauris tempus, neque non semper aliquet, odio libero pellentesque diam, ac vi-
verra erat felis nec purus. Integer nec cursus odio, sed varius leo. Maecenas vel risus eu sem porttitor 
fringilla. Vivamus tellus ante, pretium ut tincidunt scelerisque, porttitor ac dolor. Suspendisse sagittis 
augue luctus lacinia volutpat. In vitae diam congue, viverra odio vel, aliquam libero. Nam scelerisque 
vehicula erat nec euismod. Curabitur a urna convallis massa convallis cursus at malesuada augue. 
Phasellus vel effi  citur mauris.

Praesent vulputate malesuada suscipit. Vestibulum vulputate lectus vitae hendrerit ultrices. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Mauris at commodo nibh. 
Maecenas condimentum id sapien ac rutrum. Suspendisse blandit neque et orci blandit, bibendum fi ni-
bus nunc gravida. Proin eu ultricies justo, at laoreet lorem. Donec sodales interdum dolor non pharet-
ra.

Ut ornare nisi quam, sit amet fermentum metus gravida et. Phasellus justo dolor, posuere eget lorem 

13 mm

297 mm

18 mm

18 mm

18 mm

razítko a podpis



25

Varianta slavnostního hlavičkového 

papíru ve formátu A4 pro významné 

příležitosti. 

Tisk na bílý papír s přesnými rozměry.

Text je vysázen fontem Times New  

Roman Italic -  velikost 12b s prokla-

dem 17b.

Boční stranu zdobí část fakultního 

znaku barvy CMYK 0/0/0/4.

Konec dopisu uzavírá vpravo dole  

adresa  fakulty a v levo adresáta.

Hlavičkový papír
slavnostní

297 mm

39 mm

23 mm

270 mm

92 mm
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Oficiální obálka velikosti DL pro  

poštovní korespondenci se znakem  

fakulty, adresou a výřezem fakulního 

znaku s barevností CMYK 0/0/0/4.

Obálka

Velikost DL (110x220)



Šablona pro prezentace
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Doporučená podoba powerpointové 

šablony.

Úvodní plocha s minimalistickým 

pojetím a výrazným názvem je doplně-

na nenápadnou lištou ve spodní části, 

která provází celou prezentaci a co 

nejméně narušuje plochu snímků 

v prezentaci.

Prezentace



Šablona pro plakát
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Doporučená podoba prezentačního 

plakátu velikosti 1000 x 1400 mm.

Hlavička je tvořena modrým pruhem

CMYK: 0/0/0/10

RGB: 0/0/51

Nebo šedým pruhem

CMYK: 100/60/20/80

RGB: 230/231/231

Pruh je doplněn logem fakulty  
v negativním provedení (modrá 
hlavička) a barevným logem (šedá 
hlavička). 

Rozměry hlavičky:
1000 mm x 160 mm (na výšku)
1400 mm x 160 mm (na šířku)

Rozměr loga:
220 mm x 73 mm

Šablona plakátu
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Patička je tvořena modrým pruhem

CMYK: 100/60/20/80

RGB: 0/0/51

Nebo šedým pruhem

CMYK: 100/60/20/80

RGB: 230/231/231

Prostor patičky je určen pro další loga 

výzkumných týmů a organizací s dopl-

ňujícími kontaktními informacemi.

Rozměry pruhu patičky:
1000 mm x 16 mm (na výšku)
1400 mm x 16 mm (na šířku)

Šablona plakátu
(patička)
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NÁZEV VAŠEHO PŘÍSPĚVKU
Jména autorů výzkumu/projektu
Pracoviště a další informace

Hlavičky:

Patičky:

Souhrn a další varianty hlaviček  

a patiček pro prezentační plakát.

Modrý pruh

CMYK: 100/60/20/80

RGB: 0/0/51

Šedý pruh:

CMYK: 0/0/0/10

RGB: 230/231/231

Detail hlavičky

NAME OF YOUR RESEARCH/TOPIC
Your name and the names of your colleagues
Laboratory and other information

=

Use this footer area for third party logos and your contact details, if required.

Prostor patičky pro další loga výzkumných týmů a organizací s doplňujícími kontaktními informacemi.

47 mm

9 mm

10 mm

10 mm



Výuka na lékařské fakultě po jejím založení byla pouze teoretická, 
teprve v r. 1740 byla doporučena studentům návštěva nemocnic.  
Po roce 1767 bylo pak nařízeno konání klinických přednášek  
ve vojenské nemocnici (špitále) u Hybernů. Avšak teprve založení 
všeobecné nemocnice (nynější fakultní nemocnice) v r. 1790 v dnešní ulici   
U Nemocnice 2 umožnilo postupný rozvoj této výuky do dnešní šíře.



Kombinace loga
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Další varianty užití fakultního loga  

s univerzitním znakem v souladu  

s pravidly logomanuálu Univerzity 

Karlovy.

Fakulty a další součásti UK jsou povin-

ny respektovat závazné umístění znaku 

UK a další pravidla  (barevnost, nega-

tivní varianta atd.) dle těchto Pravidel 

jednotného vizuálního stylu UK.

http://www.cuni.cz/UK-6632-version-

1-jvs_uk_finalni_manual_12_12_20.

pdf

Další varianty užití
univerzitního 
a fakultního loga



Vypracovalo Oddělení komunikace 
a Oddělení výpočetní techniky / Centrum podpory multimediálních forem 

výuky děkanátu 1. LF UK

květen 2015
www.lf1.cuni.cz/logo-1-lf-uk


