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prezentace

01

Prezentace pozitivní varianty loga.



černobílá varianta
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Pro logo je důležitá i černobílá varianta. Ta se používá 
vždy, kdy není možné logo natisknout nebo zobrazit v 
barvách brandu - razítko, černobílé tiskoviny, a 
podobně.



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

V tomto případě je známka definována velikostí 
symbolu, kterou pomyslně vkládáme na roh každé 
strany, krom levého horního rohu, kde se horní prostor 
dvojnásobně násobí.

Porušování tohoto prostoru může narušit konzistenci 
loga a vnímání loga jako jednoho celku. Pokud nemáte 
možnost použít celé logo, prosím použijte jednu z 
menších variant, o které se více dozvíte na straně 07.



proporce
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Proporce slouží k obecnému porozumění skladbě loga.



písmo
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Zadaný font, či písmo je důležité dodržovat ve všech 
materiálech spadající pod vaši značku. Použití jiných 
fontů může narušit serióznost, konzistenci a identitu 
vaší značky.

Vyjímkou jsou ale tématické fonty. Což znamená, že při 
tvoření například Valentýnských propagačních ma-
teriálů, lze použít nějaký ‘romantický’ font.

Písma použité ve vaší značce:

Montserrat, type loga je založený na tomto 
fontu. 

Dále je používán v nadpisech spolu se sekundárním fontem, v 
řezu bold - verzálky. Doplňkově je také používán i na tlačítkách 
na webových stránkách v řezu light. V případě, že se použije 
sekundární font na nadpis, například na propagačních 
plakátech, jakýkoliv další doplňkový text bude psán hlavním 
fontem v řezu light - verzálky.

Designed by Julieta Ulanovsky, Sol Matas, Juan Pablo del Peral, Jacques Le Bailly
Ke stažení na: fonts.google.com/specimen/Montserrat

Butler, sekundární font.

Sekundární font se užívá na jakékoliv texty mimo nad-
pisy a tlačítka v řezu light. Vyjímečně se také užívá na 
plakátech pro hlavní text v řezu bold - verzálky, k 
navození pocitu ‘citátu’. 

Když se na hlavní text použije Butler v řezu font, vše 
ostatní musí být psáno Montserratem v řezu light - 
verzálky. 

Designed by Fabian De Smet
fabiandesmet.com/portfolio/butler-font/

MONTSERRAT

Butler

The quick brown fox jumps over the lazy dog.

Realigned equestrian fez bewilders picky monarch

Roger, hungry: ate 236 peaches & cantaloupes in 1904!

Voix ambiguë d’un cœur qui au zéphyr préfère les jattes de kiwi

Victor jagt zwölf Boxkämpfer quer über den großen Sylter Deich

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

0123456789 ¿ ? ¡ ! & @ ‘ ’ “ ” « » % * ^ # $ £ € ¢ / ( ) [ ] { } . , ® ©

The quick brown fox jumps over the lazy dog.

Realigned equestrian fez bewilders picky monarch

Roger, hungry: ate 236 peaches & cantaloupes in 1904!

Voix ambiguë d’un cœur qui au zéphyr préfère les jattes de kiwi
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barvy a odstíny
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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. Barvy jsou seřazeny podle 
důležitosti.

Pro používání barev existuje pravidlo 50/25/15/10. Což 
znamená, že při tvorbě dalších propagačních 
materiálů, či například webu, by rozložení barev mělo 
být 50% béžová (hlavní prvky, pozadí, ...), 25% bílá 
(texty, rámečky, ...), 15% světlá šedá (podtexty, méně 
důležité prvky, ...) a 10% tmavší šedá (ty úplně nejméně 
důležité prvky, používá se spíše jako doplňková barva)

R: 205 G: 174 B: 140
C: 19 M: 30 Y: 45 K: 06
#CDAEE8C

R: 255 G: 255 B: 255
C: 00 M: 00 Y: 00 K: 00
#FFFFFF

R: 191 G: 191 B: 191
C: 28 M: 21 Y: 22 K: 03
#BFBFBF

R: 099 G: 099 B: 099
C: 57 M: 46 Y: 46 K: 34
#636363



responzivní logo
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Responzíva loga je důležitá kvůli rozmanitosti velikostí 
podkladových materiálů.

Je důležité vědět, kdy použít jakou verzi. Pokud se 
jedná například o 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.

Hranice pro použití jsou:



užití výchozího loga
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Výchozí verze loga se používá všude, kde nejsme 
omezeni místem.

A to například v záhlaví webu, na vizitce, a podobně.

Pokud jsme omezeni místem, můžeme použít jednu z 
menšených verzí. Více se dozvíte na následujících dvou  
stránkách.



užití menšího loga
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Logo není nutné používat jen jako celek, lze ho i rozložit 
a používat zvlášť jeho menší verzi nebo symbol.

Zmenšenou verzi loga lze například používat v zápatí 
webu, pro lepší vizuální rozložení a optickou 
vyrovnanost. A nebo na místech, kde to vyžaduje 
velikost podkladu.

Na užití celého loga, zmenšeného loga a symbolu lze 
nahlédnout na stranách 11-13.

Valerie Reiner
+420 012 345 678
valerie@vzor.cz
valeriereiner.cz

Valerie Reiner
+420 012 345 678
valerie@vzor.cz
valeriereiner.cz

Valerie Reiner
+420 012 345 678
valerie@vzor.cz
valeriereiner.cz



užití symbolu
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Stejně tak jako zmenšenou verzi loga, lze použít 
samostatně také i symbol.

Samostatný symbol lze například používat na 
profilových fotografiích, jako ikonku nebo 1:1 
podkladech. Nebo třeba jako malý watermark do rohu 
kontentu.

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



moodboard
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Moodboard, nebo koláž značky nám poslouží k 
vizualizaci tonality a ztvárnění značky.

Na aktuální stránce můžete nahlédnout do 
potencionálního vzhledu Instagramu. Profilové 
fotografie a užití responzivy loga v praxi. 



moodboard
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Moodboard, nebo koláž značky nám poslouží k 
vizualizaci tonality a ztvárnění značky.

Tentokrát nahlédneme ná landing page a webdesign.



moodboard
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Moodboard, nebo koláž značky nám poslouží k 
vizualizaci tonality a ztvárnění značky.

Aktuální stránka nám zobrazuje vizitky a jejich 
sestavení. Přední strana se skládá pouze z výchozího 
loga.

Na zadní straně najdeme kontaktní informace, 
zmenšené logo a užití sekundárního fontu jako ‘citátů’, 
spolu s obrázkem lampy.



zakézané efekty
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Pro správnou funkci loga na něj prosím neaplikujte 
žádné efekty, jako různé stíny, reliéfy a podobně.

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



zakázané barvy
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Pro správnou funkci loga používejte následující 
barevné kombinace:

Černé logo na bílém pozadí

Bílé logo na jakémkoliv pozadí z barev brandu

Béžové logo na bílem, sekundárně na tmavě šedém 
pozadí

Logo nadále nijak barevně neupravujte.



zakázané deformace
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Logo je také zakázáno jakkoliv deformovat za 
jakýkoliv podmínek.



závěr
Děkuji za spolupráci. 

V případě jakýchkoliv otázek se na mě prosím obraťte

vojta.okenka@gmail.com


