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n Základním motivem znaèky je stylizovaná cesta (stezka) tvoøená tøemi základními grafickými prvky:

    HISTORIE - bohaté tradice Zlaté stezky, slavná minulost jako inspiraèní zdroj pro budoucnost.

    PØÍRODA - okolí mìsta, dùležitý turistický atribut - ale také pozitivní vztah obyvatel ke svému okolí...

    LIDÉ - to, co tvoøí "život" mìsta, jeho tvùrèí potenciál ukrytý v obyvatelích.

n Motiv cesty je zpracován tak, aby vytváøel snadno èitelné písmeno "D", jako symbol mìsta Dobøíše.

n Hlavní kvalitou znaèky je hravost, kreativita. Domníváme se, že dobøe navržená znaèky by mìla

    skrývat bohatý potenciál pro další grafickou práci a rozvíjení motivù obsažených ve znaèce. 

n Barevnost loga vychází  z barevnosti mìstského znaku - modrá barva - a je doplnìna zelenou,

     sterá evokuje mládí, rozvoj, pøírodu, dynamiku.

n Zvláštním a samostatnì øešeným problémem je kombinace nové znaèky s tradièní mìstskou heraldikou.

    Pro tento pøípad jsme zkusili vytvoøit takovou podobu mìstského znaku, která by byla nekonfliktní

    vùèi novému logu, a pøitom splòovala veškeré heraldické náležitosti obsažené v mìstském znaku.



1)   znaèka mìsta Dobøíše - barevné provedení (15 cm)
      znaèka mìsta Dobøíše - barevné provedení (1,5 cm)
      znaèka mìsta Dobøíše - èernobílé provedení (1,5 cm)
      znaèka mìsta Dobøíše - èernobílé provedení (1,5 cm)



1)   znaèka mìsta Dobøíše - negativní provedení v èerné ploše (15 cm)
      znaèka mìsta Dobøíše - negativní provedení v èerné ploše (1,5 cm)
      znaèka mìsta Dobøíše - negativní provedení v barevné ploše (1,5 cm)
      znaèka mìsta Dobøíše - negativní provedení v barevné ploše  (1,5 cm)



2a) logotyp ze slovního oznaèení Dobøíš - barevné provedení (15 a 1,5 cm)
      logotyp ze slovního oznaèení Dobøíš - èernobílé provedení (15 a 1,5 cm)
      logotyp ze slovního oznaèení Dobøíš - negativní provedení v èerné ploše (15 a 1,5 cm)
      logotyp ze slovního oznaèení Dobøíš - negativní provedení v barevné ploše (15 a 1,5 cm)



2b) logotyp ze slovního oznaèení mìsto Dobøíš, resp. Mìstský úøad Dobøíš - barevné provedení (15 a 1,5 cm)
      logotyp ze slovního oznaèení mìsto Dobøíš, resp. Mìstský úøad Dobøíš - èernobílé provedení (15 a 1,5 cm)
      logotyp ze slovního oznaèení mìsto Dobøíš, resp. Mìstský úøad Dobøíš - negativ v èerné ploše (15 a 1,5 cm)
      logotyp ze slovního oznaèení mìsto Dobøíš, resp. Mìstský úøad Dobøíš - negativ v barevné ploše (15 a 1,5 cm)
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3)   znaèka a logotyp ze slovního oznaèení Dobøíš - barevné provedení (15 a 1,5 cm)
      znaèka a logotyp ze slovního oznaèení Dobøíš - èernobílé provedení (15 a 1,5 cm)
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3)   znaèka a logotyp ze slovního oznaèení Dobøíš - negativní provedení na èerné ploše (15 a 1,5 cm)
      znaèka a logotyp ze slovního oznaèení Dobøíš - negativní provedení na barevné ploše (15 a 1,5 cm)
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Dobøíš
mìsto na zlaté stezce



4)   logotyp ze slovního oznaèení mìsto Dobøíš v kobinaci s heraldickým znakem - barevné provedení (15 a 1,5 cm)
      logotyp ze slovního oznaèení mìsto Dobøíš v kobinaci s heraldickým znakem - èernobílé provedení (15 a 1,5 cm)
      logotyp ze slovního oznaèení mìsto Dobøíš v kobinaci s heraldickým znakem - negativ v èerné ploše (15 a 1,5 cm)
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5)   znaèka a logotyp v kombinaci s heraldickým znakem - barevné provedení (15 a 1,5 cm)
      znaèka a logotyp v kombinaci s heraldickým znakem - èernobílé provedení (15 a 1,5 cm)
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mìsto na zlaté stezce



5)   znaèka a logotyp v kombinaci s heraldickým znakem - negativní provedení v èerné ploše (15 a 1,5 cm)
      znaèka a logotyp v kombinaci s heraldickým znakem - negativní provedení v barevné ploše (15 a 1,5 cm)
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