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PREZENTACE01
Prezentace loga v bílé variantě na barevném pozadí.



ČERNOBÍLÁ VARIANTA02
Č/B varianta základního loga.



OCHRANNÁ ZÓNA03
Ochranná zóna je neviditelný prostor kolem loga, do kterého by nemělo
nikdy nic zasahovat (např. obrázky, text, ...).



PROPORCE04
Proporce slouží k obecnému porozumění skladbě a tvorbě loga.



05RESPONZÍVA

100% 75%

50% 25%

Responzíva loga je důležitá kvůli rozmanitosti velikostí podkladových 
materiálů.

Je důležité vědět, kdy použít jakou verzi. Pokud se jedná o například vizitky, 
bannery, či jiné větší materiály, použije se hlavní verze loga.

Jde-li však o menší použití, například ikona mobilní aplikace, použije se více 
responzivní verze, často právě samostatný symbol.



TYPE A FONT LOGA
Zadaný font je důležité dodržovat ve všech podkladových materiálech 
spadající pod vaši značku. Použití jiných fontů může narušit serióznost
a identitu vaší značky.

Je však povolené používat tématické fonty, například romantický font při 
Valentýnských propagačních materiálech.

hlavní font příklad:

sekundární font

BLACK / VA 0 / Minuskule

THIN / VA 0 

06

work sans nadpis

Work Sans

Sphinx of black quartz, judge my vow.

Sphinx of black quartz, judge my vow.

   Lorem ipsum dolor sit amet, consec-
tetuer adipiscing elit. Duis viverra diam non 
justo. Nullam feugiat, turpis at pulvinar vul-
putate, erat libero tristique tellus, nec 
bibendum odio risus sit amet ante. Aenean 
fermentum risus id tortor. Nullam feugiat, 
turpis at pulvinar vulputate, erat libero tris
tique tellus, nec bibendum odio risus sit 
amet ante.

    Vivamus luctus egestas leo. Maecenas 
ipsum velit, consectetuer eu lobortis ut, 
dictum at dui. Suspendisse nisl. Etiam dui 
sem, fermentum vitae, sagittis idor.



KERNING07
Česky vyrovnání či podřezávání, se v typografii označuje úprava mezer 
mezi určitými dvojicemi písmen. Cílem je zlepšení optického dojmu z textu. 
Po vyrovnání je mezi každými dvěma sousedícími písmeny mezera o stejné 
ploše.



#1c8667
RGB 028/135/103
CMYK 79/00/23/47

#ffffff
RGB 255/255/255
CMYK 00/00/00/00

#000000
RGB 000/000/000
CMYK 75/68/67/90

#272727#d6d6d6

#acacac

#7a7a7a

#404040

#525252

#226451

#369e80

#78b9a6

HLAVNÍ BARVY

DALŠÍ ODSTÍNY

BARVY A ODSTÍNY08
Každé logo nebo identita má své definované barvy, které by se měly vždy 
naprosto přesně dodržovat. 

Na této stránce je naleznete spolu s hex kodem a dalšími informacemi, 
které jsou seřazené podle důležitosti.

PPro používání barev existuje pravidlo 60/30/10. Což znamená, že při tvorbě 
dalších propagačních materiálů, či například webu, by rozložení barev mělo 
být 60% zelená (hlavní prvky, pozadí, ...), 30% bílá (texty, rámečky, ...) a 10% 
černá (podtexty, méně důležité prvky, ...).



09A4 A VIZITKY



10 IPHONE / ANDROID



11 VZOROVÉ A ILUSTRAČNÍ FOTOGRAFIE



12 VZOROVÉ RAZÍTKO



13 VZOROVÉ TRIKA



14 SYMBOL
Logo není nutné používat jen jako celek, lze ho i rozložit a použít zvlášť jeho 
symbol a logotype (písmo).

Samostatný symbol lze například používat na profilových fotkách, jako 
ikonku nebo 1:1 podkladech.

Symbol lze také využít v případě, že je cíleno na publikum, které je s vaší 
značkou již obeznámeno.



15 LOGOTYPE
Loo není nutné používt jen jko celek, lze ho i rozložit  použít zvlšť jeho 
symbol  lootype (písmo).

Samostatný logotype lze například používat v zápatí webu, nebo na 
místech, kde to vyžaduje velikost podkladu.

Nevyvžené  proporčně nesprvn verze,

Lépe vyvžen, esteticky preferovn verze.

© 2020 žaluzieee

© 2020 žaluzieee



16 ZAKÁZANÉ BARVY
Pro správnou funkci loga používejte následující barevné kombinace:

Černo/zelené logo na bílém/světlém podkladu.

Bílo/zelené logo na černém/tmavém podkladu.

Černobílá varianta.

Celobílé logo na zeleném podkladu (viz. stránka 1), nikoliv však celočerné 
na zeleném podkladu.

LoLogo nadále nijak barevně nemodifikujte, nebo neupravujte.



17 ZAKÁZANÉ EFEKTY
Pro správnou funkci loga na něj prosím neaplikujte žádné efekty.

Efekty můžou narušit celý styl identity, působit neprofesionálně
a destruktivně.



18 ZAKÁZANÁ DEFORMACE
Logo je zakázané jakkoliv deformovat za jakýkoliv podmínek.



19 ZÁVĚR
Děkuji za spolupráci. 

V případě jakýchkoliv otázek se na mě prosím obraťte na

vojta.okenka@gmail.com

vojtechokenka.com


