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                            LOGOMANUÁL

Úvod

Logomanuál slouží k jednotnému používání základního stavebního prvku firmení kultury 
značky — loga.

Základním prvkem jednotného vizuálního stylu společnosti je právě logotyp. Správné 
použití je přesně definováno a řídí se pravidly uvedenými v tomto grafickém manuálu.

Uživatelem logomanuálu je každý, kdo při své práci používá grafické komunikační pros-
tředky, mohou to být jakékoliv oficiální tiskoviny, faxové zprávy, vizitky, webové aplik-
ace, e-maily, reklamní předměty, apod.

Vše ostatní, co není v tomto logomanuálu uvedeno, je striktně zakázáno!

Vždy dbejte na to, aby byla zaručena čitelnost logotypu a jeho kontrast s podkladem.
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                            LOGO

Základní verze logotypu

Tato verze logotypu je preferovaná varianta použití ve většině aplikacích a tisku.
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                            LOGO

Logotyp bez claimu

V některých případech je možné použít logotyp bez claimu (textu pod logem).
Takové použití je potřeba konzultovat s marketingovým oddělením Bezancan s.r.o.
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                            LOGO

Varianta ve stupních šedi (monochrom)

Tam, kde není z technologických či jiných důvodů možné použít plnobarevnou variantu 
logotypu a např. také při černobílém tisku, je dovoleno použít logotyp ve stupních šedi 
(monochrom) viz Definice barev na str. 14.
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                            LOGO

Černobílá varianta

Černobílá varianta logotypu se používá zejména na tmavých barevných podkladech 
anebo tam, kde není zaručena čitelnost základní plnobarevné varianty logotypu či verze 
ve stupních šedi.
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                            LOGO

Negativní černá varianta

Negativní černá varianta logotypu se používá všude tam, kde není zaručena čitelnost 
základní plnobarevné verze logotypu, při černobílém tisku na světlém nečitelném pozadí 
anebo při použití na razítku.
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                            LOGO

Negativní bílá varianta

Negativní bílá varianta logotypu se naopak od černé varianty použije na tmavém 

nečitelném pozadí, tedy všude tam, kde není možné použít základní barevné či mono-

chromatické varianty logotoypu.
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                            LOGO

Nesprávné/zakázané použití

Je nepřípustné jakkoli měnit a přizpůsobovat jednotlivé části nebo celé logo. Za ne-
oprávněné přizpůsobení je například považována změna barevnosti, celková nebo 
částečná deformace loga, natočení jednotlivých částí a jiné změny.
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                            LOGO

Nesprávné/zakázané použití

Tedy žádná část logotypu nesmí být modifikována ani měněny vzájemné relace, či 

použití pouze části loga, apod.
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                            LOGO

Minimální velikost

Pro dosažení dobré čitelnosti logotypu, zvlášť při použití v tiskových materiálech, je defi-
novaná minimální velikost — šířka: pro základní variantu je to 40 mm a pro variantu 
bez claimu je to 30 mm.
Maximální velikost loga není omezena při zachování ochranné zóny (viz str. 13).
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                            LOGO

Ochranná zóna

Ochranná zóna je definována z důvodu dobré čitelnosti a dominance logotypu a slouží 
k odsazení ostatních grafických prvků od logotypu.
Minimální velikost ochranné zóny je stanovena na dvojnásobek výšky horního bříška 
písmene B, tedy 2 “x” viz výše.
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                            LOGO

Definice barev — barevná a monochromatická varianta

Je důležité a nezbytné používat pouze definované barevnostní hodnoty. Jakékoli jiné 
barvy jsou striktně zakázány!
Doporučujeme používat logotyp na bílém podkladu ve všech formách použití, pokud je 
to možné. Bílý podklad zaručí dostatečný kontrast a čitelnost logotypu.
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PANTONE 138 C
CMYK:  8 - 58 - 100 - 1
RGB:  225 - 124 - 0

PANTONE 7707 C
CMYK:  97 - 47 - 32 - 18
RGB:  0 - 95 - 127

PANTONE Cool Gray 5 C
CMYK:  0 - 0 - 0 - 40
RGB:  178 - 178 - 177

PANTONE Cool Gray 10 C
CMYK:  0 - 0 - 0 - 80
RGB:  87 - 87 - 86



                            LOGO

Definice barev — černá a bílá varianta
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PANTONE WHITE
CMYK:  0 - 0 - 0 - 0
RGB:  255 - 255 - 255

PANTONE BLACK C
CMYK:  0 - 0 - 0 - 100
RGB:  0 - 0 - 0
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