Logo čsop
„kytkopták“
základní verze loga: pravidla používání

Základní verze loga se skládá z piktogramu
(„kytkopták“) a názvu organizace, který je
umístěn do půlkruhu ve spodní části loga.
Oko ptáčka je tvořeno jedním prázdným
kruhem bez výplně. Oko je tedy průhledné.
Pozice loga určená manuálem je jediná
správná: Piktogram protíná osa svislá
i vodorovná (viz obr.). Piktogram „stojí“ na
nožkách ze dvou lístků.
Základní barva loga je tmavě zelená,
odpovídající odstínu Pantone 3295 C.

šířka piktogramu = 15 mm

Minimální velikost loga

š < 15 mm

Tato velikost (šířka = 15 mm) je nejmenší
přípustná velikost loga. V případě menší
velikosti aplikujte místo základní verze loga
verzi doplňkovou.

	Specifikace odstínu
základní barvy loga ČSOP

Ochranná zóna
1/5 rozměru (šířka)
příklad: při šířce 35 mm
tvoří ochranná zóna 7 mm
okolo celého tvaru loga
(x = 1/5)

x
Pantone C = 3298 C (aplikace na natírané papíry)
Pantone U = 335 U (aplikace na nenatírané papíry)
CMYK = C96/M32/Y70/K17 (plnobarevný tisk – ofset)
RGB = R35/G107/B87
web = # 236b57
RAL = 6016 (Turquoise green) (nátěrové hmoty)

černá verze (pozitiv)

x = minimální vzdálenost od
okraje listu či jakékoliv jiné plochy,
na níž je značka aplikována

x

bílá verze (negativ)
Pantone C = Process Black C
Pantone U = Process Black U
CMYK = C0/M0/Y0/K100
RGB = R0/G0/B0
web = # 000000
RAL = 9011 (Graphite black)

Pantone C = netiskne se
Pantone U = netiskne se
CMYK = C0/M0/Y0/K0
RGB = R255/G255/B255
web = # ffffff
RAL = 9010 (Pure White)

Logo čsop
„kytkopták“
doplňková verze loga: pravidla používání

Doplňková verze loga se skládá
z piktogramu („kytkopták“) a názvu
organizace, který je umístěn vpravo,
na pravou zarážku.
Název je tvořen fontem Helvetica CE
regular, verzálkami.
Piktogram je stejné konstrukce
jako u základní verze loga. Barevnost
piktogramu, pozice i průhlednost oka a okolí
se nemění, platí pro něj tedy stejná pravidla
jako pro základní verzi loga.

MAXimální velikost loga

šířka piktogramu = 15 mm

š > 15 mm

Tato velikost (šířky piktogramu = 15 mm) je
největší přípustná velikost loga. V případě
větší velikosti aplikujte místo doplňkové verze
loga verzi základní.
rozměr 1:1

Minimální velikost loga
Nejmenší možná velikost dopňkové verze
loga se odvíjí od čitelnosti loga. Při aplikování
loga technologií sítotisku je to 5 mm
šířky piktogramu (= 13 mm celé logo); při
ofsetovém tisku činí šířka piktogramu 4,5 mm
(11,7 mm šířka celého loga)

rozměr 1:1

sítotisk:
šířka piktogramu = 5 mm
šířka celého loga = 13 mm

ofsetový tisk:
šířka piktogramu = 4,5 mm
šířka celého loga = 11,7 mm

rozměr 1:1

rozměr 1:1

ochranná zóna
1/5 šířky piktogramu
příklad: při šířce 13,5 mm (viz obr.)
tvoří ochranná zóna 2,7 mm
okolo celého tvaru loga
(x = 1/5)

x

x

rozměr 1:1

černá verze (pozitiv)

bílá verze (negativ)

Pantone C = Process Black C
Pantone U = Process Black U
CMYK = C0/M0/Y0/K100
RGB = R0/G0/B0; web = # 000000
RAL = 9011 (Graphite black)

Pantone C = netiskne se
Pantone U = netiskne se
CMYK = C0/M0/Y0/K0
RGB = R255/G255/B255; web = # ffffff
RAL = 9010 (Pure White)

Logo čsop
„kačenka“
základní verze loga: pravidla používání

Základní verze loga se skládá z piktogramu
(„kačenka“) a názvu organizace, který je umístěn
do půlkruhu ve spodní části loga.
Oko kačenky je tvořeno jedním prázdným
kruhem bez výplně. Oko je tedy průhledné.
Pozice loga určená manuálem je jediná správná:
Piktogram protínají osy svislé a vodorovné (viz
obr.). Piktogram je ve správné pozici, když např.
souhlasí svislé osy ocasních pírek a vodorovná
osa v horní části piktogramu je „zarážkou“, od níž
se do půlkruhu odvíjí text názvu organizace a také
v ní končí.
Základní barva loga je tmavě zelená,
odpovídající odstínu Pantone 3295 C. Jiné barevné
systémy vycházejí z tohoto odstínu barvy.

šířka piktogramu = 18 mm

Minimální velikost loga

š < 18 mm

Tato velikost (šířka piktogramu = 18 mm) je
nejmenší přípustná velikost loga. V případě
menší velikosti aplikujte místo základní verze
loga verzi doplňkovou.

	Specifikace odstínu
základní barvy loga ČSOP

Ochranná zóna
1/6 rozměru (šířka)
příklad: při šířce 42 mm
tvoří ochranná zóna 7 mm
okolo celého tvaru loga
(x = 1/6)

x
Pantone C = 3298 C (aplikace na natírané papíry)
Pantone U = 335 U (aplikace na nenatírané papíry)
CMYK = C96/M32/Y70/K17 (plnobarevný tisk – ofset)
RGB = R35/G107/B87
web = # 236b57
RAL = 6016 (Turquoise green) (nátěrové hmoty)

černá verze (pozitiv)

x = minimální vzdálenost od
okraje listu či jakékoliv jiné plochy,
na níž je značka aplikována

x

bílá verze (negativ)
Pantone C = Process Black C
Pantone U = Process Black U
CMYK = C0/M0/Y0/K100
RGB = R0/G0/B0
web = # 000000
RAL = 9011 (Graphite black)

Pantone C = netiskne se
Pantone U = netiskne se
CMYK = C0/M0/Y0/K0
RGB = R255/G255/B255
web = # ffffff
RAL = 9010 (Pure White)

Logo čsop
„kačenka“
doplňková verze loga: pravidla používání

Doplňková verze loga se skládá
z piktogramu („kačenka“) a názvu
organizace, který je umístěn vpravo,
na pravou zarážku.
Název je tvořen fontem Helvetica CE reg,
verzálkami.
Piktogram je stejné konstrukce
jako u základní verze loga. Barevnost
piktogramu, pozice i průhlednost oka a okolí
se nemění, platí pro něj tedy stejná pravidla
jako pro základní verzi loga.

šířka piktogramu = 15 mm

MAXimální velikost loga

š > 15 mm

Tato velikost (šířky piktogramu = 15 mm) je
největší přípustná velikost loga. V případě
větší velikosti aplikujte místo doplňkové verze
loga verzi základní.
rozměr 1:1

Minimální velikost loga
Nejmenší možná velikost dopňkové verze
loga se odvíjí od čitelnosti loga. Při aplikování
loga technologií sítotisku je to 5 mm
šířky piktogramu (= 13 mm celé logo); při
ofsetovém tisku činí šířka piktogramu 4,5 mm
(11,7 mm šířka celého loga)

rozměr 1:1

sítotisk:
šířka piktogramu = 5 mm
šířka celého loga = 13 mm

ofsetový tisk:
šířka piktogramu = 4,5 mm
šířka celého loga = 11,7 mm

rozměr 1:1

rozměr 1:1

ochranná zóna
1/5 šířky piktogramu
příklad: při šířce 13,5 mm (viz obr.)
tvoří ochranná zóna 2,7 mm
okolo celého tvaru loga
(x = 1/5)

x

x

rozměr 1:1

černá verze (pozitiv)

bílá verze (negativ)

Pantone C = Process Black C
Pantone U = Process Black U
CMYK = C0/M0/Y0/K100
RGB = R0/G0/B0; web = # 000000
RAL = 9011 (Graphite black)

Pantone C = netiskne se
Pantone U = netiskne se
CMYK = C0/M0/Y0/K0
RGB = R255/G255/B255; web = # ffffff
RAL = 9010 (Pure White)

čsop: písmo
merkantilních materiálů
Calibri Regular
ABCČDEÉĚFGHIJKLMNOÓPQRŘSŠTUÚŮVWXYZŽabcčdeéěfghijklm
noópqrřsštuúůvwxyýzž0123456789/*–+–—`~!@#$%^&(){}[];:„‘<
>?,.„
Calibri Bold
ABCČDEÉĚFGHIJKLMNOÓPQRŘSŠTUÚŮVWXYZŽabcčdeéěfghijkl
mnoópqrřsštuúůvwxyýzž0123456789/*–+–—`~!@#$%^&(){}[];:
„‘<>?,.„
Calibri Italic
ABCČDEÉĚFGHIJKLMNOÓPQRŘSŠTUÚŮVWXYZŽabcčdeéěfghijklm
noópqrřsštuúůvwxyýzž0123456789/*–+–—`~!@#$%^&(){}[];:„‘<
>?,.„
Calibri Bold Italic
ABCČDEÉĚFGHIJKLMNOÓPQRŘSŠTUÚŮVWXYZŽabcčdeéěfghijkl
mnoópqrřsštuúůvwxyýzž0123456789/*–+–—`~!@#$%^&(){}[];:
„‘<>?,.„
Písmo Calibri, které je dostupné ve formátu
OpenType (obsahuje českou diakritiku). Je volně
ke stažení pro všechny majitele legálních kopií OS
Windows 2000 a vyšších (např. XP, Vista). Elektronické
zpracování fontu vyžaduje software umožňující práci
s OpenType fonty.
Písmo Calibri je oficiální součástí nového operačního systému
firmy Microsoft – Windows Vista – a každý uživatel legálního MS
software (Win XP+ nebo Office XP+) si ji může zdarma stáhnout
z webových stránek MS jako součást tzv. Compatibility Packu.
OpenType formát je plně funkční na platformě PC i Mac.

Použití písma Calibri je závazné pro ústředí ČSOP.
Základním organizacím se používání Calibri na
merkantilních tiskovinách z důvodu jednotného
vizuálního stylu doporučuje.

Řez písma
Font se distribuuje v těchto řezech: Regular, Bold, Italic, Bold Italic.
Ve všech těchto řezech může být Calibri používáno.
Kombinace velikostí
V zásadě platí obecné pravidlo použít max. 3 velikosti písma na
1 stránce a max. 3 řezy toho samého písma na stránce.
Používání fontu Calibri
Font Calibri není nutné používat na tiskovinách a materiálech ČSOP,
které se nepovažují za merkantilní tiskoviny a materiály společnosti.
Pro publikace, letáky, plakáty apod. je doporučeno naopak používat
jiný font než Calibri.
Nevhodná manipulace s fontem
Zakázána je jakákoliv deformace fontu (např. zúžení nebo rozšíření,
zmenšování, resp. zvětšování mezer mezi písmeny u výchozích
tiskovin a materiálů společnosti ČSOP. Zakázáno je i použití kontury
kolem jednotlivých písmen nebo podstínění písma.

