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ÚVOD

Jednotný fi remní styl patří mezi hlavní 
prostředky vyjádření fi remní identity. 
Firemní identitou se rozumí jednotný projev 
společnosti jak vůči okolí, tak v interním rámci. 
Vychází ze strategie, fi lozofi e a dlouhodobých 
cílů společnosti a lze říci, že určení a udržování 
corporate identity je nezbytnou podmínkou 
práce na rozvoji organizace a jejího dalšího 

fungování v daném prostředí. Úkolem 
jednotného vizuálního stylu je vytvoření 
jednotné charakteristické fi remní kultury 
a prezentace společnosti.

Respektování uvedených pravidel je žádoucí 
a zodpovídá za něj pracovník, který sfi remními 
prvky pracuje.
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Symbol Logotyp

Logo

Logotyp je tvořen grafi ckým symbolem a textovou 
částí názvu společnosti. Logo je vektorově 
zpracováno, proto je zakázáno značku znovu 
grafi cky konstruovat, je rovněž zakázáno smazat 
a nahradit nebo textovou část loga znovu sázet 
z fontu. Do značky se nesmí jakkoli zasahovat.

Pro veškeré aplikace značky je proto důležité 
vycházet z dodaných forem zpracování 
a zabránit tak zbytečnému deformování 
značky skenováním z vytištěné podoby a jiným 
neprofesionálním postupům.
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Druhy logotypu

Použití dvou variant logotypu
Kratší verze loga se využívá zejména pro internetovou prezentaci, bannery apod., na tiskové 
materiály používáme delší verzi. 
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Plnobarevné provedení logotypu
Plnobarevné provedení logotypu by se mělo aplikovat na světlou podkladovou plochu 
odstínu maximálně 30 % ekvivalentu černé.

Inverzní provedení logotypu
Inverzní provedení logotypu je vhodné pro aplikace logotypu na tmavou podkladovou 
plochu.

Černobílé provedení logotypu
Černobílé provedení logotypu se používá v případech, kdy z technických důvodů není 
možné reprodukovat barevně.

Barevné provedení logotypu
(platí pro každý druh logotypu)

1.

2.

3.
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Provedení logotypu Pantone
Barevné provedení logotypu v Pantone barevnosti se používá pouze při profesionálním tisku 
přímými barvami. Pro tyto účely je logo zpracováno ve formátech souboru: Ai, EPS, PDF, JPEG.

Provedení logotypu CMYK
Barevné provedení logotypu ve CMYK barevnosti se používá pouze v profesionálních 
grafi ckých programech pracujících s barevným prostorem CMYK. Zejména v případech 
tiskovin vyžadujících profesionální předtiskovou přípravu. Pro tyto účely je logo 
zpracováno ve formátech souboru: Ai, EPS, PDF, JPEG.

Provedení logotypu RGB
Barevné provedení logotypu v RGB barevnosti se používá v běžných programech pracujících 
s barevným prostorem RGB, čímž předcházíme odchylkám v odstínech  barevnosti loga. 
Pro tyto účely je logo zpracováno ve formátech souboru: JPEG, PNG a EMF.

Použití barevných provedení logotypu 
(platí pro každý druh logotypu)

1.

2.

3.
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Minimální šířka loga

Ochranná zóna logotypu 
(platí pro každý druh logotypu)

20 mm

Ochranná zóna je stanovena velikostí žlutého orámování.

Minimální povolená šířka loga je 20 mm.
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BAREVNOST

PANTONE 2768 C
C: 100 M: 90 Y: 0 K: 10
R: 30 G: 57 B: 141
L: 26 A: 15 B: -51
WEB: #1e398d

Základní barvy

Odstíny barev

PANTONE Process Yellow C
C: 0 M: 10 Y: 100 K: 0
R: 255 G: 221 B: 0
L: 89 A: 1 B: 97
WEB: #ff dd00
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Potisk triček
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Open Sans Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Open Sans Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Open Sans Semibold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Open Sans Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Písmo je dalším ze základních prvků jednotného vizuálního stylu a svým charakterem jej 
dotváří. Toto písmo se používá zejména u tiskovin a propagačních materiálu společnosti.

Základní font
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Helvetica Neue LT Pro 45 Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Helvetica Neue LT Pro 55 Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Helvetica Neue LT Pro 65 Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Helvetica Neue LT Pro 75 Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Písmo je dalším ze základních prvků jednotného vizuálního stylu a svým charakterem jej 
dotváří. Toto písmo se používá zejména u tiskovin a propagačních materiálu společnosti.

Doplňkový font


