
         

grafi cký minimanuál



Defi nice a stavba loga
Logo je základním prvkem jednotného vizuálního stylu 

společnos  . Neobsahuje symbol, je tvořen pouze textovou 
čás  , sestávající z ofi ciální zkratky společnos  .

Poměr šířky k výšce loga je 2:1.
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Ochranná zóna loga
Vymezuje minimální povolenou vzdálenost loga 
od okraje stránky nebo textu a jiných prvků od 
logotypu.

Minimální velikost loga
= nejmenší možný rozměr, jakým je možno 
prezentovat logo - zejména na  skových 
materiálech.
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Varianty loga
Základní podoba loga sestává 
z modré barvy (A). Možnou 
alterna  vou je pouze verze 
inverzní (B), která je určena 
pro použi   na tmavý či 
nehomogenní podklad, 
případně přes fotografi i, nebo 
verze černo-bílá (C).

POZN./ barevnost viz str. 5
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Grafi cký prvek
Abychom dosáhli vytvoření moderního dynamického stylu používáme
s logem nerozlučně, kde to jen jde, také texturovaný trojúhelník.

Tento je situován většinou v pravém dolním rohu. Jeho 
velikost stejně tak jako hustota dílčích trojúhelníků 
v něm obsažená je na uvážení grafi ka.

Poměr šířky k výšce cca odpovídá 
0,6:1, používejte však vždy 
zdrojová data z CD.
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prvek v pravém 
dolním rohu



Barevnost
Základní barva je dána logem
a doplňují ji dva ods  ny modré.
Pro základní text se používá výhradně 80 % 
černá.

Pro ostatní doplňky (pozadí, ilustrace apod) je možné 
použít také např. 20 % ods  n černé.

Případné další barvy a ods  ny jsou vždy na uvážení grafi ka.

CMYK 89 / 65 / 0 / 0
RGB 25 / 91 / 163

HEXA #195BA3

CMYK 100 / 0 / 0 / 0
RGB 0 / 158 / 224

HEXA #009EE0

CMYK 93 / 85 / 25 / 16
RGB 36 / 56 / 106

HEXA #24386A

CMYK 0 / 0 / 0 / 80
RGB 88 / 88 / 90

HEXA #58585A



Firemní písmo
ZÁKLADNÍ - pro použi   na merkan  lních 
 skovinách aj. materiálech informační hodnoty:

DOPLŇKOVÉ - pro materiály propagační 
hodnoty (použi   jedn. řezů se řídí este  ckými 
zákonitostmi):
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Calibri Regular  Bold  Italic

Myriad Pro
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