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logo
Symbol loga vychází ze spojení kola 
a napájecího kabelu představujícího 
zdroj elektrické energie. Základní logotyp 
se skládá z barevného znaku a slovního 
označení „Jedeme všichni“. Uspořádání 
gra�ckých prvků je dané a není možno 
je libovolně měnit.

Rozkres symbolu slouží ke konstrukci
symbolu, pokud není dostupný 
v elektronické podobě, nebo v případě
speci�cké reprodukce. Základní jednotka
malé „a“ tvoří měřítko pro síť, která 
pokrývá celou plochu symbolu.
Vyobrazená konstrukce značky je pouze
pomocná a při práci s ní se doporučuje 
používat předlohu v elektronické podobě.

symbol

logo

logotyp

a

29 a

16 a
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písmo
Pro logotyp „Jedeme všichni“ bylo použito 
písmo Bell Gothic Std. Slouží jako základní 
písmo loga, může být použito v nadpisech 
na merkantních tiskovinách.

Doplňkovým pímem je písmo Myriad Pro.

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
ÁÉÍÓÚÝŠŽ
abcdefghijklmnopqrs
tuvwxyz
1234567890
~!@#$%^&*()_+
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barvy
Základní barvy obsažené ve znaku
„Jedeme všichni“ jsou zelená, a červená.
Jsou zde jasně de�nované ve variantách 
CMYK, Pantone, RGB a web. 

Barevnost typogra�e logotypu je
zelená. 

zelená 
cmyk      95-17-72-5
pantone  3415
rgb         18-117-79 
web        #007854  

cervená 
cmyk      20-98-93-7
pantone  1807
rgb         190-0-0
web        #BE0000
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monochromaticky
Pokud není možné použít základní
barevnou variantu loga, lze použít
černošedou variantu (šedá 40% K).

Případně pro celé logo použít 
černou barvu.
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ochranný prostor
Aby bylo logo jasně čitelné ve všech 
aplikacích, je potřeba ho dostatečně 
obklopit volným prostorem, tzv. 
ochrannou zónou.

Ochranná zóna je prostor, do kterého 
nesmí zasahovat žádný jiný gra�cký, 
obrazový nebo textový prvek. 

Dodržujte ochrannou zónu kolem
celého loga, která je stanoveno
výškou použitého písma.



25 mm

50 mm 35,7 mm
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velikost loga

Rozměrová řada představuje logo ve všech
velikostech které se doporučuje používat.
Respektování rozměrové řady slouží 
systematickému a rychlému použití loga
v tiskovinách.

Nejmenší velikost loga představuje 50%
základní velikosti.

100% 75%

50%
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umístení loga

Pokud budete logo umísťovat na jakýkoliv 
formát, použijte následující způsoby:

Vzdálenost loga od okraje se vždy řídí 
výškou velikosti písma, které používáme.

Ve výjimečných případech, jako je například 
konstrukce gra�ckého návrhu vizitek, je 
možné použít jako vzdálenost loga od 
okraje šířku velikosti písma.

Zarovnání loga je možné pouze na pravém 
nebo levém okraji, varianta na střed není 
povolena.
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