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Logotyp společnosti

Logotyp je tvořen grafickým jednoznačným symbolem.

Logotyp může být reprodukován pouze z digitální předlohy, 
která je součástí DVD v příloze tohoto manuálu.

Upravovat, přetvářet či jakkoliv měnit logotyp je přísně zakázáno.



PANTONE Solid Coated 369 C

CMYK  66  20  100  4

RGB  102  152  46

PANTONE Solid Coated 1375 C

CMYK  0 47  88  0

RGB  244  152  42

PANTONE Solid Coated 179 C

CMYK  0 92  83  0

RGB  230  42  43
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Definice barev logotypu

Při práci s barevností logotypu je třeba respektovat její přesný odstín. 
Firemní barvy jsou kodifikovány pomocí barevné škály PANTONE.

Plnobarevný logotyp je v barevném prostoru PANTONE 
tvořen dvěma barvami, jejich rastry a přechody.

Těmto přímým barvám odpovídají soutiskové barvy v systému CMYK 
a ostatních barevných systémech zde uvedených.
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Jednobarevná podoba logotypu / ražba

Jednobarevné provedení logotypu se aplikuje pouze v případě, 
kdy není možné z technického důvodu reprodukovat barevně.

Povolené podoby jsou pozitivní i negativní. 

Pro technologii ražby se používá plno barevná podoba logotypu, 
ze které jsou vypuštěny přechody.



V

V
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Ochranný prostor logotypu

Ochranný prostor je minimální velikost plochy v bezprostřední blízkosti logotypu.
Do této plochy nesmí zasahovat text ani jiné grafické prvky či ilustrace apod.

Nerespektování tohoto prostoru znehodnocuje působivost logotypu 
i jeho čitelnost.

Minimální ochranný prostor definuje výška písmene „E“.
Na šířku a výšku  je velikost označena pomocí jednotky V viz schéma.
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Síťový rozkres logotypu

Síťový rozkres logotypu ve čtvercové síti umožňuje kontrolovat velikost 
a proporcionalitu jednotlivých grafických prvků.

Tohoto rozkresu je využíváno zejména při realizaci logotypu 
v nadstandardních velikostech.



0–40 % sytosti podkladu
Možnost použít jednobarevný logotyp

0–40 % sytosti podkladu
Možnost použít plnobarevný logotyp

40–100 % sytosti podkladu
Možnost použít plnobarevný logotyp

40–100 % sytosti podkladu
Možnost použít negativní jednobarevní logotyp
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Logotyp na barevném pozadí

Správné užití logotypu společnosti na barevném podkladu musí zachovat jeho 
dobrou čitelnost a zabránit nesouladu základní barevnosti s barvou podkladovou.

Při nesouladu barev je doporučeno použít jednobarevnou variantu logotypu.

Avšak nejvhodnější podkladová plocha je bílá.

Na bílém podkladu je vhodné použít plnobarevný logotyp, 
na černém nebo zeleném negativní bílý logotyp.



25 mm

Minimální velikost logotypu
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Minimální velikost logotypu

Dodržení minimální velikosti logotypu zaručuje jeho bezchybnou reprodukci 
v rozlišení, které jsou schopny zajistit běžné kancelářské tiskárny.

Při každé aplikaci minimální velikosti logotypu je nutné 
dbát na použitou technologii zpracování tak, 

aby nebyla narušena dostatečná čitelnost 
všech prvků logotypu.
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Zakázané podoby logotypu 

Upravovat, přetvářet či jakkoliv měnit logotyp je přísně zakázáno.

Zde je uvedeno pár názorných příkladů špatné reprodukce logotypu.

V zájmu celistvého dojmu společnosti, působivosti a čitelnosti logotypu 
se vyvarujte úprav a změn logotypu.
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