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Logo cz–pl Ochranná zóna 5

V případě použi� značky na vícebarevném pozadí nebo v případě 
špatně rozlišitelného pozadí od značky (neexistence kontrastu) je 
nedílnou součás� značky ve všech datových formátech a varian-
tách bílá podkladová plocha ve tvaru obdélníku, která odděluje 
vlastní kresbu loga od pozadí a zároveň určuje ochranný prostor, 
ve kterém se nesmí objevit žádné další grafické objekty či text. 
Hodnota x je čtvr�nou výšky barevných polygonů.



Logo cz–pl Umístění

Nejmenší použitelná velikost této varianty značky 
je 10 mm výšky podkladového obdélníku a to 
pouze v ideálních podmínkách ofsetového �sku. 
U síto�sku, gravírování apod. je třeba vždy posoudit 
vhodnost technologie aplikace značky vzhledem 
k její velikos�, aby bylo možné zaručit čitelnost 
drobného textu.

Při digitálním zobrazení (display) je minimální výška 
obdélníku 50 pixelů (obrazových bodů).

10 mm 50 px

Běžná velikost loga umístěného na 
formát A4 je 15 mm výšky.

     
      

 
  

Svislé zarovnání loga doleva s řádkem textu.

Značku nelze jakkoliv upravovat změnou vlastnos� 
vektorů (výplň, tah), ani aplikací efektů (s�n, 3d, 
průhlednost, prolnu� atd.).

libovolné pozadí (fotografie)

15 mm

Chybné proporce značky. Při umísťování loga 
v dokumentech je vždy nutné dodržet původní 
vztah jeho šířky a délky.

6

V tomto případě není nutné použi� bílého 
podkladového obdélníku, jelikož podklad je 
jednobarevný a zároveň dostatečně kontrastní 
vůči značce, aby byla zachována její čitelnost.
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Logo Barvy



Logo Monochromní varianta

 logo_cz_pl_monochrom.ai, –.eps, –.pdf



Možná situace: offsetový �sk jednou přímou barvou 
(modrou Pantone Reflex Blue či černou). Značka je 
vždy �sknuta 100 % barvy.

     
    

   

Nejmenší použitelná velikost značky je 
10 mm výšky podkladového obdélníku.

10 mm
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libovolné pozadí 
(fotografie)

Logo cz–pl Monochromní varianta Umístění

Bílý obdélník je součás� značky 
vždy, odděluje-li jí od vícebarevného 
pozadí nebo od nekontrastního 
pozadí, aby byla zachována její 
čitelnost.



Preferováno je umístění vedle sebe, ale je možné 
i jiné uspořádání tam, kde je to vhodnější, např. 
pod sebou nebo odděleně (např. na tričku lze na 
jeden rukáv umís�t logo EU a na druhý rukáv logo 
programu)

Základní logo –
znakem 

logo_cz_pl_eu_cmyk.ai, –.eps, –.pdf

logo_cz_pl_eu_rgb.ai, –.eps, –.pdf, –.png

Logo 

Základní logo –
znakem 

logo_cz_pl_eu_cmyk.ai, –.eps, –.pdf

logo_cz_pl_eu_rgb.ai, –.eps, –.pdf, –.png

Logo 
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Logo cz–pl + eu Ochranná zóna

V případě použi� značky na vícebarevném pozadí  
nebo v případě špatně rozlišitelného pozadí od 
značky (neexistence kontrastu) je nedílnou 
součás� značky ve všech datových formátech a 
variantách bílá podkladová plocha ve tvaru 
obdélníku, která odděluje vlastní kresbu loga od 
pozadí a zároveň určuje ochranný prostor, ve 
kterém se nesmí objevit žádné další grafické  
objekty či text. Hodnota x je čtvr�nou výšky 
barevných polygonů.
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Logo cz–pl + eu Monochromní varianta Umístění

Možná situace: offsetový �sk jednou přímou barvou 
(černou nebo modrou Pantone Reflex Blue).

    
    

   

Nejmenší použitelná velikost značky je 
10 mm výšky podkladového obdélníku.

10 mm

libovolné pozadí (fotografie)

Bílý obdélník je součás� značky vždy, 
odděluje-li ji od vícebarevného pozadí 
nebo od nekontrastního pozadí, aby 
byla zachována její čitelnost.



Preferováno je umístění vedle sebe, ale je 
možné i jiné uspořádání tam, kde je to 
vhodnější, např. pod sebou nebo odděleně.

Logo – mini

Základní Logo –

logo_cz_pl_eu_mini_cmyk.ai, –.eps, –.pdf
logo_cz_pl_eu_mini_pantone.ai, –.eps, –.pdf

logo_cz_pl_eu_mini_rgb.ai, –.eps, –.pdf, –.png

Logo – mini

Základní Logo –

logo_cz_pl_eu_mini_cmyk.ai, –.eps, –.pdf
logo_cz_pl_eu_mini_pantone.ai, –.eps, –.pdf

logo_cz_pl_eu_mini_rgb.ai, –.eps, –.pdf, –.png
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libovolné pozadí (fotografie)V případě použi� značky na vícebarevném pozadí nebo v případě 
špatně rozlišitelného pozadí od značky (neexistence kontrastu) je 
nedílnou součás� značky ve všech datových formátech a variantách 
bílá podkladová plocha ve tvaru obdélníku, která odděluje vlastní 
kresbu loga od pozadí a zároveň určuje ochranný prostor, ve 
kterém se nesmí objevit žádné další grafické objekty či text. 
Hodnota x je čtvr�nou výšky barevných polygonů.



22Logo cz–pl + eu mini Umístění

libovolné pozadí (fotografie)Nejmenší použitelná velikost této varianty značky 
je 15 mm výšky podkladového obdélníku a to 
pouze v ideálních podmínkách ofsetového �sku. 
U síto�sku, gravírování apod. je třeba vždy posoudit 
vhodnost technologie aplikace značky vzhledem 
k její velikos�, aby bylo možné garantovat čitelnost 
drobného textu.

Při digitálním zobrazení (display) je minimální výška 
obdélníku 80 pixelů (obrazových bodů).

15 mm 80 px

   
   

Chybné umístění loga bez bílého 
podkladového obdélníku na 
vícebarevném pozadí.



Logo mini

Logo –
polygon cz
Znak 



logo_cz_pl_eu_mini_monochrom.ai, –.eps, –.pdf

Logo mini Monochromní varianta



Možná situace: offsetový �sk jednou přímou barvou 
(zde černou, jinak též modrou Pantone Reflex Blue). 
Tvar a proporce jednotlivých čás� loga jsou totožné 
s barevnou variantou.

Nejmenší použitelná velikost této varianty značky 
je 15 mm výšky podkladového obdélníku a to 
pouze v ideálních podmínkách ofsetového �sku. 
U síto�sku, gravírování apod. je třeba vždy posoudit 
vhodnost technologie aplikace značky vzhledem 
k její velikos�, aby bylo možné zaručit čitelnost 
drobného textu.

15 mm
libovolné pozadí (fotografie)

Logo cz–pl + eu mini Monochromní varianta Umístění
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Bílý obdélník je součás� značky vždy, 
odděluje-li ji od vícebarevného pozadí 
nebo od nekontrastního pozadí, aby 
byla zachována její čitelnost.
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28Aplikace loga na reklamní předměty

Ukázka použi� rozděleného 
logotypu pro použi� na reklamních 
předmětech
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Ukázka použi� rozděleného 
logotypu pro použi� na reklamních 
předmětech
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