












2.4 Ochranná zóna

Logo

Ochranná zóna loga vymezuje minimální prostor okolo 
loga, do něhož nelze umísťovat jakýkoli prvek, který 
není definovanou součástí loga (např. texty, fotografie, 
ilustrace, jiná loga, značky). Dodržení ochranné zóny je 
nutné pro dostatečnou čitelnost a účinnost loga. Jen tak 
může být logo vnímáno jako významný grafický prvek.

Ochranná zóna také určuje minimální vzdálenost 
od okraje listu, tabule, či jakékoliv plochy, na které je 
logo aplikováno.

Ochranná zóna je definována pomocí jednotky x, která 
odpovídá šířce symbolu, a pomocí jednotky b, která 
odpovídá výšce symbolu.







2.7 Příklady zakázaného použití loga

Logo

Nesprávné použití může být např.: jiná barevnost loga, 
odtržení korunky od textu, jiná velikost korunky a textu, 
nedodržení ochranné zóny - nebo umístění loga do jiného 
textu, umístění loga na barevnou fotografii, změna proporce 
loga atd.

Český  Krumlov

Nesprávné použití může být...

ČESKÝ KRUMLOV



2.8 Příklady použití loga

Logo

Následující ilustrační příklady přibližují možnosti
aplikace loga na vlastních propagačních materiálech.
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3.1 Základní barvy

Barevnost

Barvy jsou jedním ze základních prostředků vizuálního
stylu. Základní barevnost jednotného vizuálního stylu 
tvoří barvy loga Český Krumlov.

V popisu je barevnost exaktně kodifikována. Tabulky 
uvádějí kodifikace barev pro různé způsoby použití:
přímé barvy Pantone® C pro tisk na natírané papíry 
(matná, lesklá křída...) a Pantone® U pro tisk na savé 
papíry (přírodní ofsetový papír...), soutiskové barvy 
CMYK, RGB pro digitální zobrazování, JAC a MULTIFIX 
pro samolepicí fólie.



4.1 Solpera

Korporátní písmo

Základní zvolené písmo SOLPERA bylo použito pro 
konstrukci samotné značky ČESKÝ KRUMLOV.

Pro logo se užívá písmo Solpera Book ve formě
antikvy a kapitálek. 

Licenci k užívání písma uděluje Střešovická písmolijna,
Špálova 23, Praha.


