
logomanuál



Barevné variant y loga  
– pozitivní

Základní plnobarevná varianta
sbd_logo_v_barv_

 Varianta ve stupních šedi
sbd_logo_v_seda_

Jednobarevná varianta
sbd_logo_v_mono_

Při aplikaci loga upřednostňujeme jeho 
plnobarevnou variantu. Tam, kde nelze 
aplikovat logo v plnobarevné variantě, ať už 
z důvodu černobílého tisku, nebo je podklad 
v takové barvě, že není barevná varianta 
loga vizuálně čitelná či estetická, pracujeme 
s šedou, popřípadě s jednobarevnou 
variantou.



Barevné variant y loga  
– inverzní

Inverzní barevná varianta
sbd_logo_v_barv-inv_

Inverzní jednobarevná varianta
sbd_logo_v_mono-inv_

Inverzní barevná varianta  
– pouze pro podklady v odstínu modré

sbd_logo_v_barv-inv-modra_

Inverzní verze loga se používá 
v případech, kdy je podklad určený pro 
umístění příliš tmavý, nebo obsahuje 
barvu použitou v logu (zelená a modrá). 
Pokud je to možné, použije se inverzní 
barevná  varianta (upřednostňujeme 
variantu s modrým textem). Pokud je 
značka umísťována přes fotografii nebo 
složitější grafický podklad, použije se 
vždy jednobarevná inverzní varianta.



ochranná zóna loga

Doporučené velikosti 

Nejmenší povolená velikost

Doporučená velikost na hlavičkový papír: 15 mm

Nejmenší velikost pro variantu se sloganem: 30 mm

Nejmenší povolená velikost – horizontální:

 – vertikální:

5 mm

10 mm

ochranná zóna loga

Doporučené velikosti 

Nejmenší povolená velikost

Definice Barev

orientace v pojmenování souBorů

CMYK 
100/100/0/10

RGB 
20/38/123

Pantone 
2756 C

CMYK 
60/0/100/0 

RGB 
122/121/29

Pantone 
368 C

CMYK 
0/0/0/80

RGB 
86/86/86

Pantone 
425 C

CMYK 
0/0/0/50

RGB 
157/157/157

Pantone 
Cool Gray 7 C

Doporučená velikost na hlavičkový papír: 15 mm

Nejmenší velikost pro variantu se sloganem: 30 mm

sbd_logo_v_barv-inv_cmyk.eps
v ertikální 
(základní varianta)

h orizontální 
s logan 
d oplňková 

barv –  barevné
seda – černobílé

mono  – jednobarevná

cmyk (tisk – vektor):  eps, pdf
rgb (internet/word – rastr): jpeg, png
pantone (tisk – přímé barvy)

inverzní (na podklad jiný než bílý)

Nejmenší povolená velikost – horizontální:

 – vertikální:

5 mm

10 mm



Definice Barev

orientace v pojmenování souBorů

CMYK	 100/100/0/10
RGB	 20/38/123
HEX	 #14267b
WEBSAFE	 #000066
HSB	 230/84/48
Pantone	 2756	C
RAL	 5002

CMYK	 60/0/100/0	
RGB	 122/181/29
HEX	 #7ab51d
WEBSAFE	 #669900
HSB	 83/84/71
Pantone	 368	C
RAL	 6018

CMYK	 0/60/100/0	
RGB	 238/127/0
HEX	 #ee7f00
WEBSAFE	 #ff9900
HSB	 32/100/93
Pantone	 151	C
RAL	 1034

sbd_logo_v_barv-inv_cmyk.eps
v ertikální 
(základní varianta)

h orizontální 
s logan 
d oplňková 

barv –  barevné
seda – černobílé

mono  – jednobarevná

cmyk	(tisk	–	vektor):	 eps, pdf
rgb	(internet/word	–	rastr):	jpeg, png
pantone	(tisk	–	přímé	barvy)

inverzní (na podklad jiný než bílý)

CMYK	 0/0/0/80	
RGB	 86/86/86
HEX	 #565656
HSB	 0/0/34
Pantone	 425	C
RAL	 7043

CMYK	 0/0/0/50	
RGB	 157/157/157
HEX	 #9d9d9d
HSB	 0/0/62
Pantone	 Cool	Gray	7	C
RAL	 7045



zakázané variant y loga

× Změna barevnosti × × Otáčení ×

sbdpraha
× Použití bez  symbolu × × Změna fontu ×

× Efekty (stíny, odlesky atd.) × × Deformace ×



Další variant y loga

Horizontální varianta
sbd_logo_h_barv_

Doplňková grafika
sbd_logo_d_barv_

Doplňková grafika + text
sbd_logo_d_barv_text_

Vertikální se sloganem
sbd_logo_s_barv_

Doplňková grafika + text
POZOR! nenahrazuje logo – použití např. na propagačních předmětech

Varianta s textem se smí používat od velikosti 50 mm.

min 50 mm
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