
Z Á K L A D N Í  L O G O M A N U Á L



Základním prvkem jednotného vizuálního stylu je logotyp společnosti. Základní barevná varianta logotypu 
se užívá vždy, pokud to dovoluje způsob užití. Barevnost je přesně kodifikována v sekci Barevná paleta.
Použití: tyto varianty logotypu se používají ve všech aplikacích, sloužících ke komunikaci 
(např. tištěná média, webová prezentace, e-mailová komunikace, TV spoty, potisk triček  
a reklamních předmětů).

Základní logotyp





Barevné varianty logotypu

A.  Základní barevná varianta logotypu se užívá vždy, pokud to dovoluje způsob užití.
 Inverzní barevná varianta logotypu se používá na dostatečně tmavém pozadí tak, aby byl logotyp čitelný.

B.  Varianty logotypu v černé a bílé barvě se užívají v případech, kdy nelze užít barevnou grafickou značku 
Barevnost je přesně kodifikována v sekci Barevná paleta.

A.

B.



Ochranná zóna

 Určení ochranné zóny pro logotyp pomocí čtverce.
Ochranná zóna slouží k ochraně logotypu před vizuálním tříštěním. 
Uvnitř této zóny nesmí být žádný text ani jiné grafické symboly.

Velikost zóny je dána čtvercem, který je ve velikosti X. X je výška logotypu.
Jeho velikost se lineárně mění v závislosti na velikosti použití.

x



Barevná paleta

C 81
M 67
Y 55
K 83

R 37
G 40
B 42

# 25282A

PANTONE 426 C

C 3
M 30
Y 95
K 29

R 173
G 132
B 31

# AD841F

PANTONE 1255 C

CMYK - Přesná procentuální specifikace barev pro stabilizační tisk. Jednotlivé barvy 
se určují procentuálním zastoupením ze čtyř základních barev, ze kterých lze namíchat 
barvy celého barevného spektra. Barevný prostor CMYK se užívá pro přípravu a tisk 
tiskovin, ve kterých jsou použity obrázky nebo všude tam, kde není možno užít barev 
Pantone®.

Pantone® - Přesná specifikace barev  dle čísel v barevné škále. Jednotlivé barvy mají 
přiděleno své identifikační číslo a jsou již namíchány přímo od výrobce. Barev Pantone 
se užívá při tisku firemních tiskovin (vizitek, tiskopisů, obálek či na orientační systém).

RGB - Jednotlivé barvy se určují zastoupením ze 3 základních barev, ze kterých 
lze namíchat barvy celého barevného spektra.Barevný prostor RGB se užívá pro 
přípravu a realizaci prezentací na webu a pro ostatní elektronické aplikace. Lze zapsat 
v hexadecimální podobě viz #.



Alternativní vertikální logotyp

V případě, kdy není možné použít základní logo v horizontální poloze, je povoleno použít variantu vertikální.



Reklamní textil





Emailový podpis
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Použití pro velikost A2 (100 mm = 200%)

Použití pro velikost A4 a formátů podobné velikosti (50 mm = 100%)

Použití pro velikost A5 a formátů podobné velikosti (25 mm)

Minimální velikost (20 mm )

Primární velikostí je logotyp o šířce 50 mm určená k použití na formátu A4 a formátů podobné velikosti. 
Rozměrová řada definuje doporučené velikosti loga pro běžně používané formáty až do minimální velikosti logotypu.
Minimální velikost značky zaručující její čitelnost na malých formátech vychází z hodnoty X = 20 mm.
Při použití menší velikosti značky není zaručena její dostatečná čitelnost a působivost.

Doporučená rozměrová řada



Používáme nejkvalitnější papír a tisk
pro všechny propagační materiály, jako jsou vizitky,
složky, hlavičkové papíry a obálky. Pro dosažení luxusního 
vzhledu se doporučuje použít parciální lak.

Tiskoviny



Vizitky

JMÉNO PŘÍJMENÍ
pozice

RS Group investments a.s.
ulice, město, psč

+420 000 000 000
info@rsgroup.cz

rsgroup.cz



Vizitky s logem dceřiné společnosti

JMÉNO PŘÍJMENÍ
pozice

RS real estate s.r.o.
ulice, město, psč

+420 000 000 000
info@rsrealestate.cz

rsrealestate.cz



Hlavičkový papír

Dear John,

Cras venenatis, ex ut rhoncus semper, velit dolor finius dui, egeteces volutpat celerisque luctus dolor 
sit amet, consectetur.

elit dui nec lectus. Suspendisse facilisis lacus ligula, et viverra ectus laoreet vel. Morbi ullamcorper urna 
semper, accumsan nulla eu, iaculis lacus. Nunc iaculis arcu a scelerisque luctus. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam ut tempor dolor, id varius ante. Sed interdum siterz amet 
nulla venenatis suscipit. Nunc tellus ipsum, fermentum quis interdum non, posuere imperdiet nibh. 
Vivamus avec faucibus et dui ut laoreet. Aves Aliquam scelerisque lectus metus, nec aue interdum odio 
volutpat egetex. Nullam a arcu ac ex volutpat tempus. Phasellus at pharetra tortor, euro convallis 
mauris. 

Vestibulum dictum volutpat magna non ultricies.Praesent rncus ligula ex, ac venenatis felis tincidunt id. 
Sed aliquet sed odio in tristique. Sed sedex ullamcorper velit. Class aptent taciti sociosqu ad litora 
torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Mauris bibendum in felis zero egestase fauci-
bus. Curabitur sollicitudin varius lorem id semper. Faucibus et dui ut laoreet. Aliquam scelerisque 
lectus metus, nec aue interdum odio volutpat eget. Nullam a arcu ac ex volutpat tempus. Phasellus at 
pharetra tortoru convallis mauris. 

Jméno Příjmení
Chairman

RS Group investments a.s., ULICE, Praha 1, 110 00, +420 000 000 000, info@rsgroup.cz



Hlavičkový papír s logem dceřiné společnosti

Dear John,

Cras venenatis, ex ut rhoncus semper, velit dolor finius dui, egeteces volutpat celerisque luctus dolor 
sit amet, consectetur.

elit dui nec lectus. Suspendisse facilisis lacus ligula, et viverra ectus laoreet vel. Morbi ullamcorper urna 
semper, accumsan nulla eu, iaculis lacus. Nunc iaculis arcu a scelerisque luctus. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam ut tempor dolor, id varius ante. Sed interdum siterz amet 
nulla venenatis suscipit. Nunc tellus ipsum, fermentum quis interdum non, posuere imperdiet nibh. 
Vivamus avec faucibus et dui ut laoreet. Aves Aliquam scelerisque lectus metus, nec aue interdum odio 
volutpat egetex. Nullam a arcu ac ex volutpat tempus. Phasellus at pharetra tortor, euro convallis 
mauris. 

Vestibulum dictum volutpat magna non ultricies.Praesent rncus ligula ex, ac venenatis felis tincidunt id. 
Sed aliquet sed odio in tristique. Sed sedex ullamcorper velit. Class aptent taciti sociosqu ad litora 
torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Mauris bibendum in felis zero egestase fauci-
bus. Curabitur sollicitudin varius lorem id semper. Faucibus et dui ut laoreet. Aliquam scelerisque 
lectus metus, nec aue interdum odio volutpat eget. Nullam a arcu ac ex volutpat tempus. Phasellus at 
pharetra tortoru convallis mauris. 

Jméno Příjmení
Chairman

RS real estate s.r.o., ULICE, Praha 1, 110 00, +420 000 000 000, info@rsrealestate.cz



Propiska



Dceřiné logotypy

Pro dceřiné logotypy platí stejná pravidla užití.





A.  Základní barevná varianta logotypu se užívá vždy, pokud to dovoluje způsob užití.
 Inverzní barevná varianta logotypu se používá na dostatečně tmavém pozadí tak, aby byl logotyp čitelný.

B.  Varianty logotypu v černé a bílé barvě se užívají v případech, kdy nelze užít barevnou grafickou značku 
Barevnost je přesně kodifikována v sekci Barevná paleta.

A.

B.

Barevné varianty logotypu



Ochranná zóna

 Určení ochranné zóny pro logotyp pomocí čtverce.
Ochranná zóna slouží k ochraně logotypu před vizuálním tříštěním. 
Uvnitř této zóny nesmí být žádný text ani jiné grafické symboly.

Velikost zóny je dána čtvercem, který je ve velikosti X. X je výška logotypu.
Jeho velikost se lineárně mění v závislosti na velikosti použití.

x



Použití pro velikost A2 (100 mm = 200%)

Použití pro velikost A4 a formátů podobné velikosti (50 mm = 100%)

Použití pro velikost A5 a formátů podobné velikosti (25 mm)

Minimální velikost (20 mm )

Primární velikostí je logotyp o šířce 50 mm určená k použití na formátu A4 a formátů podobné velikosti. 
Rozměrová řada definuje doporučené velikosti loga pro běžně používané formáty až do minimální velikosti logotypu.
Minimální velikost značky zaručující její čitelnost na malých formátech vychází z hodnoty X = 20 mm.
Při použití menší velikosti značky není zaručena její dostatečná čitelnost a působivost.

Doporučená rozměrová řada



Primární font Sekundární font

K dispozici jsou všechny styly konkrétního písma.

Typografie

Open Sans Tahoma
Open Sans light
Open Sans regular
Open Sans semibold
Open Sans bold
Open Sans extrabold

abcdefghijklmnopqrstuvwxzy
ěščřžýáíéňďťúůó 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZY
ĚŠČŘŽÝÁÍÉŇĎŤÚŮÓ
0123456789 /*-+

abcdefghijklmnopqrstuvwxzy
ěščřžýáíéňďťúůó 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZY
ĚŠČŘŽÝÁÍÉŇĎŤÚŮÓ
0123456789 /*-+

Tahoma regular
Tahoma bold




