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Značka

Toto provedení značky je považováno za výchozí a je preferovanou variantou
pro veškeré aplikace.
Značka je vysázena z písma Gotham Black (viz kapitola 3 Základní písmo).
V barevné pozitivní variantě je nápis OZO proveden v barvě OZO zelená
a vykřičníky !!! v barvě OZO modrá (viz kapitola 2 Základní barvy).
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Barevné pozitivní provedení

pro tisk přímými barvami
OZO_lg.eps
pro tisk soutiskovými barvami
OZO_lg_cmyk.eps
pro obrazovku
OZO_lg.gif
OZO_lg.png

1.1

Značka

Na tmavých pozadích, která neumožňují dostatečnou čitelnost barevného
pozitivního provedení značky, se používá tato negativní varianta.
V tomto provedení je nápis OZO proveden v barvě bílé, vykřičníky !!! v barvě
OZO zelené.
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Barevné negativní provedení A 1.2

pro tisk přímými barvami
OZO_lg_negA.eps
pro tisk soutiskovými barvami
OZO_lg_negA_cmyk.eps
pro obrazovku
OZO_lg_negA.gif
OZO_lg_negA.png

Značka
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Značka

Jednobarevné pozitivní provedení značky se aplikuje tam, kde nelze z objektivních
nebo technologických důvodů (například razítko, fax) použít plnobarevné varianty
značky.
V této verzi je celá značka provedena v jedné barvě. Pokud je to možné, využívá
se škála základních barev (viz kapitola 2 Základní barvy) nebo barva černá.
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Jednobarevné pozitivní provedení 1.4

pro tisk
OZO_lg_1b.eps
pro obrazovku
OZO_lg_1b.gif
OZO_lg_1b.png

Značka

Jednobarevné negativní provedení značky se aplikuje tam, kde ostatní provedení
značky nejsou dostatečně čitelná. V této verzi je celá značka provedena v bílé barvě.
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Jednobarevné negativní provedení 1.5

pro tisk
OZO_lg_1b_ng.eps
pro obrazovku
OZO_lg_1b_ng.gif
OZO_lg_1b_ng.png

Značka

Ochranná zóna 1.6
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0,8 x

x
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Ochranná zóna je minimální velikost plochy v bezprostřední blízkosti značky,
do které nesmí zasahovat text, jiné logo a ani další grafické prvky. Tato zóna
zaručuje čitelnost a dostatečnou působivost značky. Ochranná zóna je definována
pomocí jednotky x.
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x = výška značky

0,8 x

styl

Základní barvy 2.1

OZO
zelená

ekvivalent
CMYK	
RGB	
HTML	
RAL	

PANTONE® 354 C / U
82 / 0 / 90 / 0
0 / 175 / 63
00AF3F
6018

samolepicí fólie
lesklá
Avery 517 EG
Oracal 064
matná
Avery 517 EM
Oracal 064 M
průsvitná 3M Scotchcal Translucent 3630-156

Barvy jsou vedle značky a písma základním prvkem identifikace společnosti.
Převodní tabulka uvádí kodifikace barev pro různé způsoby použití: přímé barvy
PANTONE® a soutiskové barvy CMYK pro tisk, RGB a HTML pro subtraktivní
zobrazování (obrazovka, promítání), RAL pro nátěrové hmoty a samolepicí fólie
pro signmaking.
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ozo
modrá

ekvivalent
CMYK	
RGB	
HTML
RAL

PANTONE® Blue 072 C / U
100 / 95 / 0 / 3
0 / 24 / 168
0018A8
5002

samolepicí fólie
lesklá
Avery 520 EG Oracal 049
matná
Avery 520 EM Oracal 049 M
průsvitná 3M Scotchcal Translucent 3630-157

styl

Základní písmo 2.2
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eugue minisse quatissisl do consecte digna
facidunt autetuerat alit luptatu eratum dip
er se, velit num verosto con henim

Ud dignis exerciduisis ad dolobor sim duip
eugue minisse quatissisl do consecte digna
facidunt autetuerat alit luptatu eratum dip
er se, velit num verosto con henim

Ud dignis exerciduisis ad dolobor sim duip
eugue minisse quatissisl do consecte digna
facidunt autetuerat alit luptatu eratum dip
er, velit num verosto con henim

Ud dignis exerciduisis ad dolobor sim duip eugue minisse
quatissisl do consecte digna velen facidunt autetuerat alit
luptatu eratum dip er se dolessectet, velit num verosto con
henim nismodo essequissim zzril ut et luptat. Gait, velent
adiam, quat velesto dit in henim ad te tem ametum adignim.

Ud dignis exerciduisis ad dolobor sim duip eugue minisse
quatissisl do consecte digna facidunt autetuerat alit luptatu
eratum dip er se dolessectet, velit num verosto con henim
nismodo essequissim zzril ut et luptat. Gait, velent adiam,
quat dit in henim ad te tem ametum adignim.

Ud dignis exerciduisis ad dolobor sim duip eugue minisse
quatissisl do consecte digna facidunt autetuerat alit luptatu eratum dip er se dolessectet, velit num verosto con
henim nismodo essequissim zzril ut et luptat. Gait, velent
adiam, velesto dit in henim ad te tem ametum adignim.

Ud dignis exerciduisis ad dolobor sim duip eugue minisse
quatissisl do consecte digna facidunt autetuerat alit luptatu eratum dip er se dolessectet, velit num verosto con
henim nismodo essequissim zzril ut et luptat. Gait, velent
adiam, velesto dit in henim ad te tem ametum adignim.

Gotham Book
Gotham Book Italic

Gotham Medium
Gotham Bold
Gotham Medium Italic Gotham Bold Italic

Základním písmem vizuálního stylu města je Gotham z americké písmolijny
Hoefler & Frere-Jones. Vizuální styl využívá čtyři řezy. Základní řez Book
a půltučný řez Medium jsou určeny pro sazbu delších textů, tučný Bold
a extra tučný Black jsou určeny pro vyznačování, pro mezititulky a titulky.
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Gotham Black
Gotham Black Italic

