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LOGO

Konstrukce a ochranná zóna loga na šířku
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Grafická podoba loga se skládá z ilustrovaného 

piktogramu a nápisů.  Na vyobrazení jsou 

uvedeny vzájemné poměry velikostí a poloha 

jednotlivých prvků loga.

Ochranná zóna stanovuje minimální odstup loga 

od ostatních grafických prvků a také od okraje 

formátu. Dodržování ochranné zóny zaručuje 

dobrou čitelnost a dostatečnou působivost loga.
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Konstrukce a ochranná zóna loga na výšku
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Grafická podoba loga se skládá z ilustrovaného 

piktogramu a nápisů.  Na vyobrazení jsou 

uvedeny vzájemné poměry velikostí a poloha 

jednotlivých prvků loga.

Ochranná zóna stanovuje minimální odstup loga 

od ostatních grafických prvků a také od okraje 

formátu. Dodržování ochranné zóny zaručuje 

dobrou čitelnost a dostatečnou působivost loga.
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Anglická podoba loga
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Ochranná zóna, použití i barevnost je  

u anglické verze stejná jako u české.
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Konstrukce a ochranná zóna značky

Ve vybraných aplikacích je povoleno používat 

samostatný symbol bez textu.
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Barevnost loga

MODRÁ

CMYK 85, 50, 0, 0

RGB 66, 111, 180

PANTONE 660

ŠEDÁ

CMYK 0, 0, 0, 30

RGB 196, 196, 196

PANTONE 428

ČERVENÁ

CMYK 15, 100, 90, 10

RGB 162, 24, 36

PANTONE 186

BARVY

Základní barevná paleta pro použití s logem 

Šachového svazu.
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50 %

CMYK 0, 0, 0, 80
RGB 86, 86, 86

CMYK 0, 0, 0, 55
RGB 144, 144, 144

CMYK 0, 0, 0, 30
RGB 196, 196, 196

Barevné a černobílé varianty loga

Škála pro použití loga v odstínech šedéV situacích, kdy nelze logo aplikovat v jeho 

základní barvě, použije se logo v černém 

provedení (na světlém podkladu) nebo v bílém 

provedení (na tmavém podkladu).

Logo se na klidném pozadí aplikuje v černé verzi 

až do odstínu 40 % černé. Od hodnoty 50 % 

černé se používá nápis loga v bílém provedení.

BARVY
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Light AÁBCČDĎEÉĚFGHIÌJKLMNŇ OÓPQRŘSŠTŤUÚŮVWXYÝZŽ 

aábcčdďeéěfghiìjklmnňoópqrřsštťuúůvwxyýzž 

!“#$%&‘()*+,-./0123456789:;<=>?{|}~€

Regular AÁBCČDĎEÉĚFGHIÌJKLMNŇOÓPQRŘSŠTŤUÚŮVWXYÝZŽ 

aábcčdďeéěfghiìjklmnňoópqrřsštťuúůvwxyýzž 

!“#$%&‘()*+,-./0123456789:;<=>?{|}~€

Bold	 AÁBCČDĎEÉĚFGHIÌJKLMNŇOÓPQRŘSŠTŤUÚŮVWXYÝZŽ	

aábcčdďeéěfghiìjklmnňoópqrřsštťuúůvwxyýzž	

!“#$%&‘()*+,-./0123456789:;<=>?{|}~€

Gill Sans CE

Základním firemním písmem je Gill Sans CE. 

Písmo používáme ve třech řezech:  

Light, Regular, Bold

PÍSMO

Základní písmo



10

PÍSMO

Doplňkové písmo

Doplňkové písmo Arial slouží k vyplňování 

elektronických šablon v prostředí 

kancelářských aplikací. Bylo vybráno pro 

svou snadnou dostupnost na všech verzích 

operačního systému Windows.

Písmo Arial by mělo být používáno pro 

veškerou elektronickou komunikaci  

(e-mail, webová prezentace etc.)

Regular	 AÁBCČDĎEÉĚFGHIÌJKLMNŇOÓPQRŘSŠTŤUÚŮVWXYÝZŽ 
aábcčdďeéěfghiìjklmnňoópqrřsštťuúůvwxyýzž 
!“#$%&‘()*+,-./0123456789:;<=>?{|}~€

Bold AÁBCČDĎEÉĚFGHIÌJKLMNŇOÓPQRŘSŠTŤUÚŮVWXYÝZŽ 
aábcčdďeéěfghiìjklmnňoópqrřsštťuúůvwxyýzž 
!“#$%&‘()*+,-./0123456789:;<=>?{|}~€

Black AÁBCČDĎEÉĚFGHIÌJKLMNŇOÓPQRŘSŠTŤUÚŮVWXYÝZŽ 
aábcčdďeéěfghiìjklmnňoópqrřsštťuúůvwxyýzž 
!“#$%&‘()*+,-./0123456789:;<=>?{|}~€

Arial
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JMÉNO PŘÍJMENÍ
funkce

JMÉNO PŘÍJMENÍ
funkce

Název ulice 123/12
111 50 Praha 1 – Město
Telefon: +420 123 123 123
Mobil: +420 123 123 123
jméno.prijmeni@domena.cz

Název ulice 123/12
111 50 Praha 1 – Město
Telefon: +420 123 123 123
Mobil: +420 123 123 123
jméno.prijmeni@domena.cz

www.domena.cz

www.domena.cz

5 mm 30 mm

47 mm

Gill Sans Regular 11b  
černá 55%

Gill Sans Regular 8b  
černá

5 mm

5 mm

15 mm

APLIKACE

Vizitka
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Název ulice 123/12, 111 50 Praha 1 – Město

Telefon: +420 123 123 123  Mobil: +420 123 123 123  e-mail: jméno.prijmeni@domena.cz

www.domena.cz

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Aximillanis maxima is vide esto omnis imi, quaecti atquia quodis nonseque voloreh 
endeliquis necat es erciusd aeptatibusam quam esti cus simus doluptas pellant 
perovitiur sin con etur, est estrum consece rorepta sust, serro voluptur sam re 
sitiore iciunturio. Ebis quatur?

Ga. Nam, quid ma quia si ut as quatiis que dolupta quiamus ut ad quis quatur 
restrum volese pellum quae vollab inuscieniet id millut pe volorest, ut voluptur 
aut occum hit que re nam, quam net dipid que nis modionsequos aut pellent 
quam invelen ihiciis doluptu rionet offic tota nim hicatet vellabo. Aquam ipsum se 
sollorepro odia dolo eruptat ibusda dellam, sunt facepel essinventi doloreh enihicius 
cusandis rem am, sit, sandebis unto dest, veliquasit dolupit iumquaest, veribusant id 
evenet rerspe doluptium ea dolupta temquam, que cum, qui andam acea dus ditions 
equae. Nequo consequi simenis ea sinctam volorrumet venis adis apellab oribust 
moloria denectam, optae consedit rerum si nonsequ untusa ad ex estorum rem 
fuga. Pienimeni di conesti aerfernamus doloreprae eum facernatem vide parum rem 
fugiaerio molesequatem ex est, sim eum ea doloria ndantotam, sit, to int volestiur?
Quis etur aut unt eiusdanim exerspero tem quate con re que non nulparum haria 
qui nulla cus.

Rovit volorerae con coritas

20 mm

20 mm

10 mm

50 mm

Gill Sans Regular 8b  
černá

APLIKACE

Hlavičkový papír
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www.domena.cz

3A

APLIKACE

Složka na dokumenty
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PROJECT 2014

Eheni	occum	verisit	el	illaboVasdam	factatis	facit	inum	
ItasdamUlum	publicaes	nos,	nora,	C.	Idea	inuliam	perit.	

Nest	vid	capere,	dius,	pultus,	ut	publicati,	cler tius	sulturb	
erravena,	nihicies!	Sedem	din	sedi	f icae	qui	pror	ium	
porum	tente	crum	apercer	ebenternit,	facture	cusuppl.	

Mustidemus	num	nonloccios	bonverent.	Nonsultus	dit	
vissico	mnitum	intes	inpra?	Ximilicis.	Ilinter	fendi.

DIT L ANDICIL IUMETUR
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APLIKACE

Šablona do Powerpointu


