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1– Obchodní značka

Grafická podoba obchodní značky je základním stavebním prvkem 

vizuálního stylu Nadace Leoše Janáčka.

Obchodní značka se skládá se ze dvou částí: 

• obchodního názvu nadace ve verzálkovém provedení, zarovnané 

   k levému praporku;

• jedné notové svorky před levým praporkem.

Negativní provedení obchodní značky lze používat pouze v bílém 

provedení na kompaktní barevné podkladové plochy různé tonality tak, 

aby nebyla narušena čitelnost a stavba značky. Alternativou bílého tisku 

může být jiná reprodukční technika se zajištěnou dostatečnou čitelností 

obchodní značky, např. slepotisk, parciální tisk či ražba. 

Základní pozitivní varianta obchodní značky

Základní negativní varianta obchodní značky
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2– Kodifikace obchodní značky

Obchodní značka Nadace Leoše Janáčka ze své vizuální podstaty 

představuje grafický celek a ve významu loga jeho jednotlivé konstrukční 

části není možné, až na výjimku ikony, používat samostatně, z části nebo 

neúplně. 

Pro svou unikátní kresbu je nutné vnímat kompoziční rámec značky, 

který nerespektuje jeho fyzickou velikost, resp. konec dotažnic. 

Tento rámec je základní kompoziční prvek pro zarovnání nebo umístění 

loga do konkrétního média nebo výstupu. 

Opětovná konstrukce značky není vlivem rozšíření reprodukčních technik 

vhodná. 

Ochranná zóna

U obchodní značky byla definována ochranná zóna jako jedna polovina 

výšky podkladového konstrukčního rámce, tedy jedna polovina rozměru 

“1a”, aplikovaná pod horní a spodní dotažnicí podkladového obdélníku; 

a výška podkladového obdélníku, tedy rozměr “1a”, resp. “0,5a” aplikovaná 

po stranách podkladového konstrukčního rámce. 

Smyslem ochranné zóny je zajistit dostatečný odstup obchodní značky 

od všech ostatních grafických prvků, které by mohli jedinečnost značky 

opticky narušit. Ochranná zóna také slouží ke správnému umístění značky 

na okraji papíru, či jiného média apod.

Ochranná zóna obchodní značky umístěné na fotografickém 

či jinak barevném podkladu není v žádném případě bílý či jinak 

barevný podkladový obdélník kolem značky. 

Obchodní značku je vždy nutné učinit součástí celkové kompozice. 

Nákres konstrukce obchodní značky, vč. ochranné zóny

Doporučená ochranná zóna obchodní značky

1a

0,5a

0,5a

1a1a

Středová / optická osa obchodní značky Podkladový obdélník / kompoziční rámec

Minimální ochranná zóna obchodní značky

0,5a 0,5a
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3– Barevnost

Prostřednictvím základních barev je významně posilována jedinečnost 

nadace. Základní barvy jsou součástí jednotného vizuálního stylu, 

a tudíž představují důležitý nástroj působení na pozitivní vnímání značky, 

tedy i celkové image instituce. 

Základní barvy fyzikálně vzato nejsou barvy, ale odstíny světlosti. Nicméně 

zůstaneme-li u pojmu barva, pak jsou definovány jako:

ČERNÁ, BÍLÁ a ČERVENÁ.

Pro užití doplňkové barevnosti je možné využít základní barevnosti 

v postupně klesajících odstínech vždy po 10 % jejich sytosti v rozmezí 

100 %—10 %.

Převody ze systému PANTONE® do ostatních barevných systémů, zejména 

pak do systému CMYK a RGB, jsou pro účely tohoto manuálu speciálně 

upraveny a je zakázáno používat převody ze vzorníku PANTONE® 

nebo převody, které jsou součástí grafických aplikací.

Definice základní barevnosti

ČERNÁ

PANTONE®  BLACK (C,U,M)*
CMYK:  0/0/0/100
RGB:  0/0/0
HEX:  #000
RAL:  9005

BÍLÁ

PANTONE®  000 / WHITE (C,U,M)*
CMYK:  0/0/0/0
RGB:  255/255/255
HEX:  #FFF
RAL:  9003

Písmena u označení barev z palety PANTONE® se týkají přesného určení barvy 
podle druhu potiskovaného papíru:
• C (coated): lesklý natíraný papír
• U (uncoated): nenatíraný papír (běžný ofsetový papír)
• M (matt): matný natíraný papír

ČERVENÁ

PANTONE®  2347 (C,U,M)*
CMYK:  8/98/100/1
RGB:  214/27/22
HEX:  #D61B16
RAL:  3028
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4– Typografie

Základní písmo nadace, stejně jako obchodní značka a barevnost, 

slouží zejména k jejímu odlišení a lepší identifikaci u cílového subjektu. 

Písmo se stává důležitým prvkem, který napomáhá pozorovateli 

rozpoznat danou instituci.

Absolute Beauty Serif 

Regular/Semi/Bold

Aa Bb Cc Dd
ABCDEFGHIJKLMNOP
QRSTUVWYZ .,!? &%@*

abcdefghijklmnop
qrstuvwyz £$€

1234567890 #

IBM Plex Serif

All styles

Aa Bb Cc Dd
ABCDEFGHIJKLMNOP
QRSTUVWYZ .,!? &%@*
abcdefghijklmnop
qrstuvwyz £$€
1234567890 #

Roboto

All styles

Aa Bb Cc Dd
ABCDEFGHIJKLMNOP
QRSTUVWYZ .,!? &%@*

abcdefghijklmnop
qrstuvwyz £$€

1234567890 #

Písmo Absolute Beauty je základním konstrukčním 

prvkem obchodní značky a slouží pro autorsky tvořené 

nápisy s funkcí logotypu. 

Toto písmo se nesmí užít v jiných případech, například 

v obecných nadpisech. 

Písmo IBM Plex Serif slouží jako zástupný font 

pro obecné nadpisy a hlavičky.

Písmo Roboto slouží pro obecné odstavcové textace 

nedominantního charakteru. Zástupným písmem 

ze základní systémové sady je písmo Arial 

ve všech řezech.
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5– Správná užití obchodní značky

Správná užití obchodní značky je ve velké míře ovlivněno dobrým vkusem 

a důstojnou aplikací značky jako reprezentanta společnosti. 

Všechny povolené způsoby užití značky jsou možné v pozitivním 

i negativním provedení. 

Příklady povolených zobrazení

Použití v pozitivní základní variantě obchodní značky. Použití samostatného prvku notové svorky s funkcí ikony 
nebo dekoračního prvku.

Použití v negativní základní variantě obchodní značky. Použití samostatného prvku notové svorky s funkcí ikony 
nebo dekoračního prvku v jiné barevnosti.
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6– Zakázaná užití obchodní značky

Tato strana znázorňuje příklady zakázaných tvarových a barevných variant 

použití obchodní značky.

Mezi nejvýznamnější příklady chybného užití obchodní značky patří:

ZOBRAZENÍ POUZE V KONTURÁCH

JAKÁKOLI DEFORMACE ČI NATOČENÍ ZNAČKY

PROVEDENÍ ZNAČKY V JINÉ NEŽ KORPORÁTNÍ BARVĚ, 

PŘÍP. KOMBINACE VÍCE BAREV V JEDNOM PROVEDENÍ. 

VYNECHÁNÍ NĚJAKÉ ČÁSTI OBCHODNÍ ZNAČKY

Uvedené příklady zakázaných modifikací samozřejmě nevyčerpávají 

všechny možnosti, které mohou nastat při aplikaci značky a které její dobré 

estetické vnímání mohou narušovat. 

Příklady zakázaných zobrazení

Zobrazení značky v konturách nebo obrysových líniích. Deformace, zkosení či natočení obchodní značky nebo jakékoli  
její části. 

Provedení značky v jiné, než korporátní barevnosti, případně 
v kombinaci více barev.

Vynechání nějaké části obchodní značky nebo jakýkoliv jiný 
“umělecký” zásah do vizuality obchodní značky.
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