
n Hlavním motivem znaèky symbolické vyjádøení Zlaté stezky - a to nejen jako historického
       pojmu, který se váže k Dobøíši, ale pøedevším jako symbolu cesty, na níž se moderní
       Dobøíš vydává. Cestu chápeme jako vyjádøení, pohybu, dynamiky, rozvoje.

n Stylizovaná cesta je uzavøena do symbolu slunce, zdroje života.

n Cesta je vytvoøena tak, aby zároveò skrývala stylizované písmeno "D".

n Barevnost loga se snaží navazovat na Zlatou stezku obsaženou v podtitulu (oranžová),
       druhá barva navazuje na heraldickou barevnost v mìstském znaku (modrá).

mìsto na cestì - mìsto v pohybu



1)   znaèka mìsta Dobøíše - barevné provedení (15  a 1,5 cm)
      znaèka mìsta Dobøíše - èernobílé provedení (15 a 1,5 cm)
      znaèka mìsta Dobøíše - negativní provedení  v èerné ploše (15 a 1,5 cm)
      znaèka mìsta Dobøíše - negativní provedení v barevných plochách (15 a 1,5 cm)
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DOBØÍŠ

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 barevných plochách (15 a 1,5 cm)

DOBØÍŠ

DOBØÍŠ

DOBØÍŠ



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)



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)
      znaèka a logotyp ze slovního oznaèení Dobøíš - negativní provedení v èerné ploše (15 a 1,5 cm)
      znaèka a logotyp ze slovního oznaèení Dobøíš - negativní provedení v barevných plochách (15 a 1,5 cm)
      



4)   logotyp ze slovního oznaèení mìsto Dobøíš v kobinaci s heraldickým znakem - barevné provedení (15 cm)
      logotyp ze slovního oznaèení mìsto Dobøíš v kobinaci s heraldickým znakem - èernobílé provedení (15 cm)
      



DOBØÍŠ
mìsto na zlaté stezce

5)   znaèka a logotyp v kombinaci s heraldickým znakem - barevné provedení (15 cm)
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