
PRŮVODCE UŽ IT ÍM LOGA



Průvodce použitím loga objasňuje nejdůležitější pravidla 
pro zacházení se symbolem, který tvoří základ vizuální 
komunikace mezi námi a našimi partnery. Jeho účelem je 
především poskytnout pomoc k dosažení sjednoceného a 
čistého designu, kterým se chceme prezentovat.
 
Proto je potřeba, aby všechny součásti naší firemní 
identity - vizitky, hlavičkové papíry, dopisní obálky, webové 
stránky atd. - obsahovaly logo v takové podobě, která bude 
odpovídat pravidlům na následujících stránkách. Pokud 
jednáte s kýmkoliv ohledně našich propagačních materiálů, 
pak mu poskytněte tento logomanuál. Usnadníte tím 
práci danému odborníkovi a také napomůžete k dosažení 
lepšího výsledku.

Vážení partneři, vážení spolupracovníci,  
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ZÁKLADNÍ  BAREVNÉ PROVEDENÍ

Logo v základním barevném provedení by 
mělo být  využíváno ve všech případech, 
kdy to technologie umožňuje.  Uplatní te je j 
napřík lad př i  barevném t isku, na internetových 
stránkách či  v j iných digi tá lních programech 
a prezentacích.  Díky š i rokým možnostem 
uplatnění se jedná o nejčastěj i  používané logo.
 
Pro tmavé podklady, kdy by hrozí  horší  č i te lnost 
a v izuální  splývání,  se užívá negat ivní  podoba 
loga.

cmyk 95 /  60 /  30 /  10

rgb 0 /  93 /  130

cmyk 69 /  11 /  0 /  0

rgb 0 /  178 /  237

cmyk 0 /  0 /  0 /  0

rgb 255 /  255 /  255
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LOGO VE STUPNÍCH ŠEDI

Tato var ianta je určena pro případy, kdy 
technologicky není možné využít  barevného 
t isku, nebo si  to vyžaduje podoba okolní 
graf iky.  Pro tmavé podklady, kdy hrozí  horší 
č i te lnost  a v izuální  splývání,  se užívá negat ivní 
podoba loga. 

cmyk 64 /  56 /  55 /  31

rgb 85 /  85 /  85

cmyk 38 /  31 /  32 /  1

rgb 163 /  163 /  163

cmyk 0 /  0 /  0 /  0

rgb 255 /  255 /  255
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LOGO V ČERNÉ A B ÍLÉ

Tato var ianta je určena pro práci  s prostředky, 
které neumožní nanášet barvy ani  regulovat 
svět lost .  Využi t í  nalezneme napřík lad př i 
tvorbě f i remního razí tka,  př ípravě parciálního 
laku nebo jako předlohu př i  použi t í  re l iéfního 
zobrazení (dřevo, kov,  kámen).

cmyk 0 /  0 /  0 /  100

rgb 0 /  0 /  0

cmyk 0 /  0 /  0 /  0

rgb 255 /  255 /  255
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OCHRANNÁ ZÓNA

Ochraná zóna stanovuje minimální  vel ikost  pro-
storu v okol í  loga, který má být  zachován volný. 
Do tohoto prostoru by neměly zasahovat j iné 
graf ické prvky nebo textová sdělení.  Vel ikost 
ochrané zóny je stanovena pomocí poměru “x” 
vycházej ícího z loga.

1 x

ochranná zóna
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ZAKÁZANÉ VARIANTY

Podoba loga je závazně def inována v tomto 
logomanuálu a je nepřípustné jakkol iv měnit 
jeho barevnost,  tvar,  perspekt ivu nebo je j 
neproporčně deformovat.  Rovněž je nevhodné 
do loga doplňovat další  objekty,  které by do něj 
zasahovaly nebo porušovaly jeho ochrannou 
zónu.

ČASTÉ CHYBY

1. Změna proporcí :  hor izontální  deformace

2. Změna proporcí :  vert ikální  deformace

3. Zkosení

4.  Špatná barevnost

5.  Nedodržení ochranné zóny

6. Nízký kontrast  vůči  pozadí
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M IN IMÁLNÍ  VEL IKOST

Minimální  vel ikost  loga určuje jeho nejmenší 
rozměr v němž je bezpečné je j  používat, 
př ičemž jednot l ivá měří tka se odvozuj í  od 
dostupného t iskového rozl išení a od schopností 
l idského oka. Př i  porušení hranice minimální 
vel ikost i  hrozí  snížení č i te lnost  loga a jeho 
celkové znejasnění.

20 cm |  60 dpi
Velkoformátový t isk

40 mm |  300 dpi
Maloformátový t isk

180 px |  72 dpi
Digi tá lní  d ispleje
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ZÁKLADNÍ  P ÍSMO
EUROMODE normal

ARIAL regular

EUROMODE bold

ARIAL bold

Písmo, které je použi to v logu, je nedí lnou 
součástí  naší  f i remní ident i ty,  a proto 
doporučujeme jeho užívání i  v dalších 
mater iá lech. Jeho apl ikace př i  sazbě t i tu lků a 
podt i tu lků na pracovních dokumentech nebo 
propagačních mater iá lech usnadní zákazníkům 
a partnerům rozpoznání naší společnost i . 
 
K základnímu písmu je př ipraveno i  písmo 
doplňkové, které je součástí  všech obvyklých 
kancelářských bal íčků a operačních systémů. 
Toto písmo tak lze bezpečně využívat v textech 
pro digi tá lní  zobrazení. 

abcdefghi jk lmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS-
TUVWXYZ
0123456789

Základní písmo

Doplňkové písmo

abcdefghi jklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS-
TUVWXYZ
0123456789

abcdefghi jk lmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS-
TUVWXYZ
0123456789

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS-
TUVWXYZ
0123456789
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Nebudete-li si při své práci jisti, jak správně používat 
toto logo, pak se zkuste nejdříve podívat do tohoto 
průvodce. Nežádám víc, než trochu respektu ke značce 
a k mé práci. Věřím, že navržený tvar a pečlivě vybrané 
barevnosti dovolí celou řadu kreativních použití a budou 
reprezentovat společnost po dlouhou dobu.  
 
Lukáš Pilka 
autor loga

PŘÁNÍ  AUTORA

www.blueghost.cz
info@blueghost.cz
tel.: (+420) 245 501 151

http://www.blueghost.cz/
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