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Základní logomanuál pro partnery CVVZ/ Komu je logo určeno

Logo CVVZ má několik tvarových i barevných variant. Pro partnery jsou na stránkách CVVZ připraveny dva balíčky: CMYK a RGB. Každý obsahuje varianty log v několika základních formátech. 

Logo je určeno pro partnery Celostátní vzájemné výměny zkušeností, pro jejich vlastní propagační kanály. V případě potřeby konkrétních typů souboru nebo přímo aplikací, jako jsou 
propagační banery v určité velikosti, prosím neváhejte kontaktovat grafického designera CVVZ (Yveta Buchtová). Při používání loga prosím dodržujte několik následujících pravidel.

/ yveta.buchtova@gmail.com 
/ yveta-design.cz

mailto:yveta.buchtova%40gmail.com?subject=
http://www.yveta-design.cz


Základní logomanuál pro partnery CVVZ/ Varianty loga k dispozici

Na stránkách CVVZ jsou k dispozici dva balíčky. CMYK použijte pro materiály, které se budou tisknout. RGB je určeno pro digitální výstupy (webové stránky, prezentace...).

V balíčku najdete vždy několik základních formátů:
EPS: Soubor obsahuje vektory (křivky), které umožňují neomezené zvětšování bez ztráty kvality. Křivky prosím nijak neupravujte, 
neměňte poměry stran a jinak nedeformujte původní data. Povoleny jsou pouze změny velikosti při zachování poměru stran.
PNG: Soubor má již konkrétní velikost, je připraven pro přímé vložení do wordu, na web atp. PNG soubory mají průhledné pozadí, to umožňuje např. vkládání loga na barevnou plochu. 
JPG: Soubor má podobné vlastnosti jako PNG, rozdíl je ten, že již obsahuje přednastavené (bílé) pozadí. 

RGB: 196/22/28 CMYK: 0/100/100/20 šedá 
CMYK: 0/0/0/75
RGB: 96/96/96

CMYK: 0/0/0/100
RGB: 0/0/0



Základní logomanuál pro partnery CVVZ/ Ochranná zóna

Kvalitu našeho loga také pomůžete udržet tím, že budete respektovat ochrannou zónu. 
 
Jedná se o prostor, ve kterém kolem loga nesmí být další grafické prvky. Protože se velikost loga může měnit, nedá se ochranná zóna definovat v milimetrech nebo pixelech, ale v procentech.
Pro použití se jednoduše řiďte ukázkou na této straně. Volný prostor kolem loga vždy odvoďte od velikosti červeného článku.



Základní logomanuál pro partnery CVVZ/ Další varianty

CVVZ využívá více variant loga, záleží vždy na konkrétní aplikaci.
Pokud potřebujete použít logo v jiných barvách, nebo chcete využít některou z dalších variant loga CVVZ, kontaktujte nás.
Rádi Vám umožníme zveřejnit i logo našich novin Články, pokud se o nich chystáte zmínit.

V každém z případů, kdy potřebujete použít něco víc, než co poskytujeme na stránkách, dejte nám vědět. 
Ideálně pošlete mail s popisem toho, co žádáte a přiložte ukázku (např. printscreen z obrazovky), kde potřebujete logo použít.
Za CVVZ děkuje autor loga.
/ yveta.buchtova@gmail.com 

mailto:yveta.buchtova%40gmail.com?subject=

