
300 let ČVUT

Minimanuál



Barevné provedení značky

Základní a preferovanou podobou značky je její pozitivní barevné  
provedení pro světlé podkladové plochy a negativní barevné provedení 
pro tmavé podkladové plochy.
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Černobílé provedení značky
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Černobílá varianta značky je technologickou variantou a používá  
se všude tam, kde z technologických či ekonomických důvodů nelze 
aplikovat značku v barevném provedení.



Monochromatické provedení značky

Monochromatické (jednobarevné) provedení značky je technologickou 
variantou, která se aplikuje u jednobarevného tisku. Preferují se odstíny 
následujících barev – šedá, černá, a modrá.



Ochranná zóna
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Ochranná zóna vymezuje minimální velikost plochy v bezprostřední 
blízkosti značky, do které nesmí zasahovat text ani jiné grafické prvky
pro zajištění dostatečné čitelnosti a působivosti. Její velikost je určena    
pomocí poměrové jednotky x (výška letopočtu) jako 1x.



Chování značky na různých podkladových plochách
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Do 30 % sytosti podkladu se aplikuje pozitivní barevné provedení značky,  
od 40 % sytosti podkladu přechází pozitivní verze značky do negativní. 
U stříbrného podkladu přechází pozitivní verze značky do negativní už 
v 30 % sytosti podkladu.
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10 % černá 20 % černá 30 % černá

10 % pantone 300 C 20 % pantone 300 C 30 % pantone 300 C

40 % pantone 300 C 70 % pantone 300 C 100w % pantone 300 C



Aplikace značky na různé podkladové plochy
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Při aplikaci značky na různě syté podkladové plochy je třeba dbát na 
zajištění její dostatečné čitelnosti. Na ilustraci je znázorněno i několik 
případů, kde není tato zásada splněna.
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Barevnost

Pantone: 877 / šedá Pantone Cool Gray 7  /  RGB: 153 / 153 / 153  / RAL: 9006

Pantone:300 C / C M Y K: 100 / 44 / 0 / 0 /  RGB: 153 / 153 / 153  / RAL: 5015

C M Y K: 100 % černá 

Základní barvou jednotného vizuálního stylu oslav je stříbrná  
Pantone 877 (resp. její technický ekvivalent šedá Cool Gray 7), doplňko-
vými modrá Pantone 300 (barva jednotného vizuálního stylu univerzity)  
a 100% černá.



Použití značky na tištěných materiálech
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Rektor Českého vysokého učení  
technického v Praze

prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.

si Vás dovoluje pozvat  do historických prostor  Betlémské kaple 
 

na koncert u příležitosti  
300. výročí  

založení univerzity

ve čtvrtek 11. listopadu 2005 od 
19.00 hod.

Pozvánka platí pro dvě osoby.
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Na ilustraci je naznačen způsob práce při tvorbě tištěných materiá-
lů souvisejících s výročím univerzity. Vizuální styl pracuje s motivem  
nakloněného čtverce a s odstíny základní stříbrné, resp. šedé barvy.



Použití značky na propagačních předmětech

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ing. Milan Horák

Na ilustraci je naznačen způsob aplikace značky na nejrůznější  
propagační předměty. Je nutné respektovat základní pravidla práce se 
značkou definovaná v tomto manuálu. Doporučenými podklady jsou 
bílá, odstíny šedé a obzvláště dobře vypadající stříbrná.


