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Logo



Základní logo

5 Základním logem nazýváme tu variantu loga, kterou se zpravidla doporučuje používat.



Geometrická	definice

6Rozkres loga názorně představuje jeho konstrukci a vzájemné poměry jednotlivých částí logotypu.

1X X/4 4,5X



Ochranná zóna a nejmenší velikost

7

Ochranná zóna je minimální velikost plochy v bezprostřední blízkosti značky, do které nesmí zasahovat text, jiné logo ani další grafické 
prvky. Ochranná zóna zároveň určuje minimální vzdálenost od okraje listu, tabule či jiné plochy, na kterou je značka aplikována. Tato zóna 
zaručuje čitelnost a dostatečnou působivost značky. Minimální velikost loga je určená tak, aby byl logotyp v nejmenší velikosti čitelný.

2 cm



Popis a význam loga

8

Logo vychází ze spojení Bílé Třemešné a Jana Amose Komenského, který zde strávil 2 roky svého života. Jako přezdívaný Učitel národů byl 
důležitou osobou pro dnešní moderní vzdělávání. Ve své přelomové učebnici Orbis pictus uplatňoval svou zásadu „škola hrou“ Právě vzhledem 
této učebnice je logo inspirováno. Na titulní straně knihy se nachází ilustrace (1) umístěná v kruhu spolu s učencovým heslem „Nechť vše plyne 
samo bez násilného působení“. Z této ilustrace je převzata kruhová podoba loga. Záhlaví stránek (2) je potom tvořeno zdobnými ornamenty 
spolu s číslováním stránek. Tyto ornamenty jsou v logu převedeny do zjednodušené moderní podoby a umístěny do kruhu. 

1

2



Popis	a	význam	ornamentů

9

Ornamenty, které jsou v logu použity vycházejí ze záhlaví stránek v učebnici Orbis pictus. Jejich spojení se vzděláváním a školstvím je  
popsáno výše. Kombinace některých z těchto ornamentů mohou tvořit zajímavé ilustrace, které se mohou využít na některé školní materiály 
(např. dvojtečka a závorka = smajlík)

List / Lípa / Ozdoba - Venkov.	Český	národ.	Fantazie	a	kreativita.

Půlkruh / Závorka / Půlměsíc - Úsměv.	Vývoj.

Lomítko / Podtržítko / Pomlčka - IT gramotnost.

Ozubené kolo / Slunce - Kvalitně	fungující	systém.	Radost	a	dobrá	nálada.	

Dvojtečka / Děleno - Matematická gramotnost.
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Barevnost



Barevné varianty

11 Logo lze používat ve 4 barevných provedeních. Základní barevné, černobílé, negativní a ve stupních šedi.



Definice	barev

12
Barevnost je dalším ze základních prvků jednotného vizuálního stylu. Pro použití na standardních tiskovinách, při potisku reklamních před-
mětů apod. jsou základní barvy definovány ve stupnici cmyk, pro internet (monitor) rgb. K základní barvě je vybráno 5 doplňkových.

CMYK
90/15/60/0

RGB
0/145/125

CMYK
0/0/0/75

RGB
100/99/99

CMYK
100/100/40/50

RGB
13/6/48

CMYK
0/25/75/0

RGB
255/200/87

CMYK
15/85/65/0

RGB
204/68/75

CMYK
0/65/70/0

RGB
233/114/76



Odstíny	barev

13 Přesné odstíny barev.



14

Písmo



Hlavní písmo

15 Základním písmem vizuálního stylu je rodina písma Quicksand, a to v řezu Light, Regular, Medium a Bold.

Quicksand Light
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz	abcdefghIjkLMnoPqRStuvwxyz	123456789	.:,;’“(!?)+-*/=

Quicksand regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcdefghIjkLMnoPqRStuvwxyz 123456789 .:,;’“(!?)+-*/=

Quicksand Medium
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcdefghIjkLMnoPqRStuvwxyz 123456789 .:,;’“(!?)+-*/=

Quicksand Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcdefghIjkLMnoPqRStuvwxyz 123456789 .:,;’“(!?)+-*/=



Doplňkové	písmo

16Doplňkovým písmem vizuálního stylu je rodina písma Open Sans, a to v řezu Light, Regular, Bold, Italic, Light Italic, Bold Italic.

Open Sans Light
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcdefghIjkLMnoPqRStuvwxyz 123456789 .:,;’“(!?)+-*/=

Open Sans regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcdefghIjkLMnoPqRStuvwxyz 123456789 .:,;’“(!?)+-*/=

Open Sans Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcdefghIjkLMnoPqRStuvwxyz 123456789 .:,;’“(!?)+-*/=

Open Sans Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcdefghIjkLMnoPqRStuvwxyz 123456789 .:,;’“(!?)+-*/=

Open Sans Light Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcdefghIjkLMnoPqRStuvwxyz 123456789 .:,;’“(!?)+-*/=

Open Sans Bold Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcdefghIjkLMnoPqRStuvwxyz 123456789 .:,;’“(!?)+-*/=



Řezy	písma	v	logu

17 V samotném logu jsou použity řezy Light a Bold z rodiny písma Quicksand.

Základní	škola	a	Mateřská	škola
Bílá Třemešná
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Použití



Modifikace	loga

19
Je možné používat modifikace loga. Smí se používat se zarovnáním vlevo, na střed, vlevo na 3 řádky, vlevo s dodatkem, vlevo se 
zkratkami a jako kulaté razítko.



Samotný	symbol

20Samotný symbol bez textu lze používat pouze jako designový prvek a ne jako logo.



Nesprávné	použití

21 Ukázky nesprávného používání. Každé logo musí být reprodukováno z digitalizovaných souborů. Nové vytváření / kreslení loga není povoleno.

Neměnit	barevnost

Nedeformovat

Neotáčet

Neměnit	proporce

Neměnit	písmo

Nepřidávat	efekty



Použití	na	barevném	pozadí

22

Tato strana znázorňuje aplikaci loga na podkladové ploše různé barevné tonality. Barevné pozitivní provedení loga se užívá na barevných 
podkladových plochách s tonalitou barev, které nezpůsobí špatnou čitelnost logotypu. V opačném případě se volí inverzní bílá varianta loga. 
Nerespektování těchto zásad může vést k zásadnímu zhoršení čitelnosti značky.



Použití	vzorku

23 Symboly, které jsou v logu umístěny v kružnici lze používat jako vzorek. Barvy se řídí dle logomanuálu a lze je různě kombinovat.
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Služební
grafika



E-mailový podpis

25
V e-mailové zprávě je používán font Quicksand zarovnaný zleva. V závěru jsou uvedeny kontaktní údaje a logo školy. Pokud není v e-mailu 
font Quicksand dostupný lze jej nahradit fontem Open Sans.

Quisque quis libero vel nibh consequat luctus non sit amet neque.

Fusce blandit molestie nibh, vitae scelerisque elit dapibus sit amet. Ut sit amet nisi suscipit, blandit dolor non, cursus 
felis. Ut euismod turpis leo, ac elementum est vehicula a. Nullam consequat enim sit amet mauris efficitur lacinia. 
Aliquam erat volutpat. Sed convallis urna mauris, in interdum purus egestas nec. Vestibulum quis neque lorem. 
Nunc interdum mauris
id mattis sodales.

Nulla et lacus leo.

S pozdravem

Mgr. Emil Kudrnovský, Ph.D., ředitel
 reditel@zsbt.cz,   499 396 321, 608 431 321,   www.zsbt.cz
IČ: 750 15 366, Red_IZO: 650031172, Bílá Třemešná 313, 544 72 Bílá Třemešná
DS: hgwmbhw, e-mail: info@zsbt.cz, č.ú.: 222456564/0300



Hlavičkový	papír	-	první	strana

26

Slouží jako univerzální merkantilní tiskovina. Vyplňuje se písmem Quicksand Light a Bold v bodových velikostech určených pro konkrétní 
segment tiskoviny. Velikost písma je určena vedle dopisního papíru. Text dopisního papíru je upraven do bloku zarovnaného na praporek 
zleva. Vychází od svislice zleva ve vzdálenosti 21,7 mm od kraje papíru bez odražených odstavců. Maximální šíře textu je 166,6 mm, slova  
na konci řádků jsou dělená. Jednořádkovou mezerou jsou vždy odděleny odstavce v textu, úvodní oslovení a pozdrav v závěru. Text dopisu 
se vyplňuje v textovém editoru do připravené elektronické předlohy a tiskne se osobní tiskárnou na předtištěné hlavičkové papíry. Pro tisk 
na černobílé tiskárně je pro všechny prvky dokumentu předepsaná 100% černá barva.

Vážený pane,

Ut aliquet nunc pellentesque nunc commodo bibendum. Pellentesque ante lacus, tempor quis odio id, 
mattis facilisis massa. Praesent quis consectetur eros, sit amet dignissim nisi. Nam felis elit, molestie vel 
arcu ut, facilisis malesuada nulla. Praesent et accumsan orci. Phasellus finibus eros sed egestas aliquam. 
Etiam mattis in odio nec facilisis. Donec mattis, risus ac malesuada volutpat, odio dui lobortis nibh, ut 
feugiat quam est ut nulla. Aenean iaculis, purus id consequat luctus, ante lorem aliquet justo, et dictum 
magna tortor vel quam.

Nam ut fermentum quam. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Phasellus id fermentum mauris. Duis pellentesque urna vitae lacus malesuada, eu fermen-
tum neque congue. Nunc tincidunt at nisl sed iaculis. Duis ac odio facilisis, auctor risus et, maximus est. 
Vivamus aliquet ex eget urna dictum, a fermentum ligula interdum. Donec eu tincidunt felis, non facilisis 
nisi. Nulla sodales tincidunt tortor, id placerat diam sodales sed. Integer vitae turpis eros. Fusce ante 
nunc, vulputate non massa ac, gravida tempus erat. Integer libero arcu, dictum eu arcu in, euismod 
tincidunt urna. Morbi sollicitudin viverra leo, et mattis risus imperdiet ut. Sed eu venenatis odio.

Ut nec pretium massa, ut mollis augue. Fusce id sollicitudin leo, convallis luctus dolor. Curabitur elit dui, 
dignissim id semper eget, ornare a dolor. Nullam ut auctor sapien. Etiam at cursus mi. Sed feugiat nulla 
id massa pretium posuere. Fusce ultricies, est at pellentesque aliquet, nisl ipsum sodales purus, in suscipit 
elit diam vitae felis. Proin in tortor fermentum, volutpat diam in, bibendum quam. Donec pulvinar 
elementum odio, laoreet bibendum ligula aliquam sodales. Vivamus laoreet, lacus non vulputate 
euismod, felis risus dignissim est, vel mattis eros dolor vel ligula.

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Praesent vel 
sodales erat, vitae scelerisque leo. Nam bibendum dui sit amet accumsan lobortis. Vivamus auctor 
porttitor augue, vitae luctus mi euismod venenatis. Aliquam non efficitur ante. Integer hendrerit, urna 
mattis placerat imperdiet, lacus tellus dictum eros, id laoreet diam odio id ligula. Maecenas diam ligula, 
dignissim id nunc vel, malesuada finibus ex. Vestibulum ac nisl interdum, faucibus libero id, auctor dolor. 
Suspendisse non hendrerit lectus.

S pozdravem

Základní škola a Mateřská škola Bílá Třemešná,
Bílá Třemešná 313,
544 72 Bílá Třemešná
Česká republika

Váš dopis značky/ze dne Spisová značka: Vyřizuje/telefon: V Bílé Třemešné dne: 

Vážený pan / Vážená paní
Jméno Příjmení
Ulice č.p.
PSČ město

Základní škola a Mateřská škola Bílá Třemešná, Bílá Třemešná 313, 544 72 Bílá Třemešná  •  web: www.zsbt.cz  •  tel.: 724 149 584  •  e-mail: info@zsbt.cz
IČ: 750 15 366  •  Red_IZO: 650031172  •  DS: hgwmbhw  •  č.ú.: 222456564/0300

Quicksand	light	10b

Quicksand	light	9b

Quicksand	light	10b

Quicksand	light	a	bold	7b



Ut aliquet nunc pellentesque nunc commodo bibendum. Pellentesque ante lacus, tempor quis odio id, 
mattis facilisis massa. Praesent quis consectetur eros, sit amet dignissim nisi. Nam felis elit, molestie vel 
arcu ut, facilisis malesuada nulla. Praesent et accumsan orci. Phasellus finibus eros sed egestas aliquam. 
Etiam mattis in odio nec facilisis. Donec mattis, risus ac malesuada volutpat, odio dui lobortis nibh, ut 
feugiat quam est ut nulla. Aenean iaculis, purus id consequat luctus, ante lorem aliquet justo, et dictum 
magna tortor vel quam.

Nam ut fermentum quam. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Phasellus id fermentum mauris. Duis pellentesque urna vitae lacus malesuada, eu fermen-
tum neque congue. Nunc tincidunt at nisl sed iaculis. Duis ac odio facilisis, auctor risus et, maximus est. 
Vivamus aliquet ex eget urna dictum, a fermentum ligula interdum. Donec eu tincidunt felis, non facilisis 
nisi. Nulla sodales tincidunt tortor, id placerat diam sodales sed. Integer vitae turpis eros. Fusce ante 
nunc, vulputate non massa ac, gravida tempus erat. Integer libero arcu, dictum eu arcu in, euismod 
tincidunt urna. Morbi sollicitudin viverra leo, et mattis risus imperdiet ut. Sed eu venenatis odio.

Ut nec pretium massa, ut mollis augue. Fusce id sollicitudin leo, convallis luctus dolor. Curabitur elit dui, 
dignissim id semper eget, ornare a dolor. Nullam ut auctor sapien. Etiam at cursus mi. Sed feugiat nulla 
id massa pretium posuere. Fusce ultricies, est at pellentesque aliquet, nisl ipsum sodales purus, in suscipit 
elit diam vitae felis. Proin in tortor fermentum, volutpat diam in, bibendum quam. Vestibulum ante ipsum 
primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Praesent vel sodales erat, vitae scelerisque 
leo. Nam bibendum dui sit amet accumsan lobortis. Vivamus auctor porttitor augue, vitae luctus mi 
euismod venenatis.Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; 
Praesent vel sodales erat, vitae scelerisque leo. Nam bibendum dui sit amet accumsan lobortis. 

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Praesent vel 
sodales erat, vitae scelerisque leo. Nam bibendum dui sit amet accumsan lobortis. Vivamus auctor 
porttitor augue, vitae luctus mi euismod venenatis. Aliquam non efficitur ante. Integer hendrerit, urna 
mattis placerat imperdiet, lacus tellus dictum eros, id laoreet diam odio id ligula. Maecenas diam ligula, 
dignissim id nunc vel, malesuada finibus ex. Vestibulum ac nisl interdum, faucibus libero id, auctor dolor. 
Suspendisse non hendrerit lectus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Morbi 
efficitur sem in nunc convallis convallis. Etiam id lorem ac nulla molestie auctor. Etiam rhoncus, velit sed 
sodales efficitur, neque tortor sollicitudin diam, ut convallis lorem lorem sit amet libero. Nunc accumsan 
leo non luctus feugiat. Nam ac condimentum tortor. Praesent convallis eget elit id ornare. In nec dictum 
magna, sed porttitor sapien. Aenean blandit, ex vel varius volutpat, leo turpis porttitor leo, vel feugiat nisl 
magna vitae tortor.

Ut aliquet nunc pellentesque nunc commodo bibendum. Pellentesque ante lacus, tempor quis odio id, 
mattis facilisis massa. Praesent quis consectetur eros, sit amet dignissim nisi. Nam felis elit, molestie vel 
arcu ut, facilisis malesuada nulla. Praesent et accumsan orci. Phasellus finibus eros sed egestas aliquam. 
Etiam mattis in odio nec facilisis. Donec mattis, risus ac malesuada volutpat, odio dui lobortis nibh, ut 
feugiat quam est ut nulla. Aenean iaculis, purus id consequat luctus, ante lorem aliquet justo, et dictum 
magna tortor vel quam.

Nam ut fermentum quam. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Phasellus id fermentum mauris. Duis pellentesque urna vitae lacus malesuada, eu fermen-
tum neque congue. Nunc tincidunt at nisl sed iaculis. Duis ac odio facilisis, auctor risus et, maximus est. 
Vivamus aliquet ex eget urna dictum, a fermentum ligula interdum. Donec eu tincidunt felis, non facilisis 
nisi. Nulla sodales tincidunt tortor, id placerat diam sodales sed. Integer vitae turpis eros. Fusce ante 
nunc, vulputate non massa ac, gravida tempus erat. Integer libero arcu, dictum eu arcu in, euismod 
tincidunt urna. Morbi sollicitudin viverra leo, et mattis risus imperdiet ut. Sed eu venenatis odio.

2
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Quicksand	bold	7b

Quicksand	light	10b

Quicksand	light	a	bold	7b

Hlavičkový	papír	-	další	strany

27

Další strany dopisního papíru se také vyplňují písmem Quicksand Light a Bold v bodových velikostech určených pro konkrétní segment tis-
koviny. Velikost písma je určena vedle dopisního papíru. Text dopisního papíru je upraven do bloku zarovnaného na praporek zleva. Vychází 
od svislice zleva ve vzdálenosti 21,7 mm od kraje papíru bez odražených odstavců. Maximální šíře textu je 166,6 mm, slova na konci řádků 
jsou dělená. Jednořádkovou mezerou jsou vždy odděleny odstavce v textu, úvodní oslovení a pozdrav v závěru. Text dopisu se vyplňuje  
v textovém editoru do připravené elektronické předlohy a tiskne se osobní tiskárnou na předtištěné hlavičkové papíry. Pro tisk na černobílé 
tiskárně je pro všechny prvky dokumentu předepsaná 100% černá barva.



Vizitky	-	oboustranné

28
Při prezentaci společnosti představují vizitky velmi důležitou součást vizuálního stylu. Vizitka je oboustranná, přičemž přední strana obsahuje 
logo školy a kontaktní údaje buď na školu nebo konkrétního pracovníka. Zadní strana obsahuje barevný vzorek. Formát vizitek je 90 x 50 mm.

Mgr. Emil Kudrnovský, Ph.D., ředitel

  reditel@zsbt.cz
  499 396 321, 608 431 321
  www.zsbt.cz

  info@zsbt.cz
  499 396 321, 608 431 321
  www.zsbt.cz

IČ: 750 15 366, Red_IZO: 650031172,
Bílá Třemešná 313, 544 72 Bílá Třemešná
DS: hgwmbhw, č.ú.: 222456564/0300



Vizitky - jednostranné

29 Jednostranná vizitka je tvořena pouze přední strannou s logem a kontakty na školu nebo konkrétního pracovníka. Formát vizitek je 90 x 50 mm.

Mgr. Emil Kudrnovský, Ph.D., ředitel

  reditel@zsbt.cz
  499 396 321, 608 431 321
  www.zsbt.cz

  info@zsbt.cz
  499 396 321, 608 431 321
  www.zsbt.cz

IČ: 750 15 366, Red_IZO: 650031172,
Bílá Třemešná 313, 544 72 Bílá Třemešná
DS: hgwmbhw, č.ú.: 222456564/0300



Dopisní	papír	-	barevná	verze

30

Dopisní papír slouží jako univerzální merkantilní tiskovina. Vyplňuje se písmem Quicksand Light a Bold v bodových velikostech určených  
pro konkrétní segment tiskoviny. Velikost písma je určena vedle dopisního papíru. Text dopisního papíru je upraven do bloku zarovnaného  
na praporek zleva. Vychází od svislice zleva ve vzdálenosti 21,7 mm od kraje papíru bez odražených odstavců. Maximální šíře textu je 166,6 
mm, slova na konci řádků jsou dělená. jednořádkovou mezerou jsou vždy odděleny odstavce v textu, úvodní oslovení a pozdrav v závěru. 
Text dopisu se vyplňuje v textovém editoru do připravené elektronické předlohy a tiskne se osobní tiskárnou na předtištěné hlavičkové papíry.

Vážený pane,

Ut aliquet nunc pellentesque nunc commodo bibendum. Pellentesque ante lacus, tempor quis odio id, 
mattis facilisis massa. Praesent quis consectetur eros, sit amet dignissim nisi. Nam felis elit, molestie vel 
arcu ut, facilisis malesuada nulla. Praesent et accumsan orci. Phasellus finibus eros sed egestas aliquam. 
Etiam mattis in odio nec facilisis. Donec mattis, risus ac malesuada volutpat, odio dui lobortis nibh, ut 
feugiat quam est ut nulla. Aenean iaculis, purus id consequat luctus, ante lorem aliquet justo, et dictum 
magna tortor vel quam.

Nam ut fermentum quam. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Phasellus id fermentum mauris. Duis pellentesque urna vitae lacus malesuada, eu fermen-
tum neque congue. Nunc tincidunt at nisl sed iaculis. Duis ac odio facilisis, auctor risus et, maximus est. 
Vivamus aliquet ex eget urna dictum, a fermentum ligula interdum. Donec eu tincidunt felis, non facilisis 
nisi. Nulla sodales tincidunt tortor, id placerat diam sodales sed. Integer vitae turpis eros. Fusce ante 
nunc, vulputate non massa ac, gravida tempus erat. Integer libero arcu, dictum eu arcu in, euismod 
tincidunt urna. Morbi sollicitudin viverra leo, et mattis risus imperdiet ut. Sed eu venenatis odio.

Ut nec pretium massa, ut mollis augue. Fusce id sollicitudin leo, convallis luctus dolor. Curabitur elit dui, 
dignissim id semper eget, ornare a dolor. Nullam ut auctor sapien. Etiam at cursus mi. Sed feugiat nulla 
id massa pretium posuere. Fusce ultricies, est at pellentesque aliquet, nisl ipsum sodales purus, in suscipit 
elit diam vitae felis. Proin in tortor fermentum, volutpat diam in, bibendum quam. Donec pulvinar 
elementum odio, laoreet bibendum ligula aliquam sodales. Vivamus laoreet, lacus non vulputate 
euismod, felis risus dignissim est, vel mattis eros dolor vel ligula.

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Praesent vel 
sodales erat, vitae scelerisque leo. Nam bibendum dui sit amet accumsan lobortis. Vivamus auctor 
porttitor augue, vitae luctus mi euismod venenatis. Aliquam non efficitur ante. Integer hendrerit, urna 
mattis placerat imperdiet, lacus tellus dictum eros, id laoreet diam odio id ligula. Maecenas diam ligula, 
dignissim id nunc vel, malesuada finibus ex. Vestibulum ac nisl interdum, faucibus libero id, auctor dolor. 
Suspendisse non hendrerit lectus.

S pozdravem

V Bílé Třemešné dne: 30. 12. 2016 
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Vážený pane,

Ut aliquet nunc pellentesque nunc commodo bibendum. Pellentesque ante lacus, tempor quis odio id, 
mattis facilisis massa. Praesent quis consectetur eros, sit amet dignissim nisi. Nam felis elit, molestie vel 
arcu ut, facilisis malesuada nulla. Praesent et accumsan orci. Phasellus finibus eros sed egestas aliquam. 
Etiam mattis in odio nec facilisis. Donec mattis, risus ac malesuada volutpat, odio dui lobortis nibh, ut 
feugiat quam est ut nulla. Aenean iaculis, purus id consequat luctus, ante lorem aliquet justo, et dictum 
magna tortor vel quam.

Nam ut fermentum quam. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Phasellus id fermentum mauris. Duis pellentesque urna vitae lacus malesuada, eu fermen-
tum neque congue. Nunc tincidunt at nisl sed iaculis. Duis ac odio facilisis, auctor risus et, maximus est. 
Vivamus aliquet ex eget urna dictum, a fermentum ligula interdum. Donec eu tincidunt felis, non facilisis 
nisi. Nulla sodales tincidunt tortor, id placerat diam sodales sed. Integer vitae turpis eros. Fusce ante 
nunc, vulputate non massa ac, gravida tempus erat. Integer libero arcu, dictum eu arcu in, euismod 
tincidunt urna. Morbi sollicitudin viverra leo, et mattis risus imperdiet ut. Sed eu venenatis odio.

Ut nec pretium massa, ut mollis augue. Fusce id sollicitudin leo, convallis luctus dolor. Curabitur elit dui, 
dignissim id semper eget, ornare a dolor. Nullam ut auctor sapien. Etiam at cursus mi. Sed feugiat nulla 
id massa pretium posuere. Fusce ultricies, est at pellentesque aliquet, nisl ipsum sodales purus, in suscipit 
elit diam vitae felis. Proin in tortor fermentum, volutpat diam in, bibendum quam. Donec pulvinar 
elementum odio, laoreet bibendum ligula aliquam sodales. Vivamus laoreet, lacus non vulputate 
euismod, felis risus dignissim est, vel mattis eros dolor vel ligula.

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Praesent vel 
sodales erat, vitae scelerisque leo. Nam bibendum dui sit amet accumsan lobortis. Vivamus auctor 
porttitor augue, vitae luctus mi euismod venenatis. Aliquam non efficitur ante. Integer hendrerit, urna 
mattis placerat imperdiet, lacus tellus dictum eros, id laoreet diam odio id ligula. Maecenas diam ligula, 
dignissim id nunc vel, malesuada finibus ex. Vestibulum ac nisl interdum, faucibus libero id, auctor dolor. 
Suspendisse non hendrerit lectus.

S pozdravem

V Bílé Třemešné dne: 30. 12. 2016 
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Dopisní	papír	-	černobílá	verze

31

Dopisní papír slouží jako univerzální merkantilní tiskovina. Vyplňuje se písmem Quicksand Light a Bold v bodových velikostech určených  
pro konkrétní segment tiskoviny. Velikost písma je určena vedle dopisního papíru. Text dopisního papíru je upraven do bloku zarovnaného  
na praporek zleva. Vychází od svislice zleva ve vzdálenosti 21,7 mm od kraje papíru bez odražených odstavců. Maximální šíře textu je 166,6 
mm, slova na konci řádků jsou dělená. jednořádkovou mezerou jsou vždy odděleny odstavce v textu, úvodní oslovení a pozdrav v závěru. 
Text dopisu se vyplňuje v textovém editoru do připravené elektronické předlohy a tiskne se osobní tiskárnou na předtištěné hlavičkové 
papíry. Pro tisk na černobílé tiskárně je pro všechny prvky dokumentu předepsaná 100% černá barva.



Obálka

32Vzhled obálky formátu C5 (162x229 mm) a formátu DL s okénkem (220x110 mm).

  jannovak@zsbt.cz
  724 149 625
  www.zsbt.cz

  jannovak@zsbt.cz
  724 149 625
  www.zsbt.cz



Komplimentka

33
Komplimentkou se rozumí menší tiskovina (většinou formátu DL) s děkovným textem. Spolu s ním je na přední straně umístěno ještě logo 
a kontakty. Zadní stranu vyplňuje vzorek.

Základní škola a Mateřská škola Bílá Třemešná
  www.zsbt.cz      499 396 321      info@zsbt.cz

Děkujeme za Vaši přízeň



Razítko

34

Administrativní razítka se používají k signaci administrativních tiskovin závazného charakteru (objednávky, faktury, smlouvy atd.). Základní 
typ razítka vychází z rozměrů samonamáčecího razítka Trodat, jehož rozměr je v předloze vymezen rámečkem 58 x 22 mm. Kulatá verze 
razítka  je o průměru 30 mm. Razítka mohou být tištěna v základní černé nebo zelené barvě.

Bílá Třemešná 313, 544 72 Bílá Třemešná
IČ: 750 15 366, DIČ: CZ75015366
www.zsbt.cz



Školní	časopis

35 Školní časopis je tvořen v jednoduchém stylu, který je doplňován výraznými barevnými symboly. Rozměr A4.



36

Ostatní



Polepy	vozů

37

Osobní automobily se označují na předních dveřích logem školy. Bok auta je v zadní části polepen barevným vzorkem ze symbolů z loga. 
Ten prostupuje přez zadní část na druhý bok automobilu. Pod SPZ je prostor pro webovou adresu. Barevnost potisku závisí na barvě auta. 
Je nutno dodržet správnou čitelnost, případně použít negativní (bílé) provedení.



Polep	autobusu

38Polepy autobusů jsou tvořeny ve stejném designu jako polepy aut. 



Školní	trička

39 Školní trička s potiskem, který se skládá z loga školy a symbolů, které tvoří jednoduchou zato výraznou ilustraci. 



Školní desky

40
Prezentační desky slouží ke vkládání dokumentů formátu A4. Potisk prezentačních desek na přední straně obsahuje základní logo, claim 
a image fotky. Na zadní straně jsou uvedeny kontakty společnosti. Na pozadí je použit vzorek vycházející z modifikované verze loga.

Centrum péče Doubrava,
Nebeská 1, Doubravčice, 282 01

  www.centrumpece.cz      724 149 584      centrumpece@centrumpece.cz 



Pracovní,	reflexní	a	sportovní	oblečení

41
Pracovní a reflexní oblečení je potisknuto pouze logem školy. Bílé sportovní dresy jsou našikmo potisknuty barevným vzorkem a na levé 
prsní části potisknuty barevným logem školy. Šortky jsou potisknuty logem na boční levé straně



Reklamní	předměty

42

Škola může nechat vyrobit nejrůznější reklamní předměty jako jsou propisky, hrnky nebo např. flash disky. Jako potisk těchto předmětů 
může být použito buď samotné logo školy, nebo barevný vzorek ze symbolů. Aplikace záleží na technologii tisku konkrétních reklamních 
předmětů (tampontisk, výšivka, gravírování, sítotisk, pískování, tepelná ražba).



Vnitřní	informační	systém

43 Návrh informačních cedulek pro kanceláře a učebny je v zelené barvě dle vzorníku Oracle 061 grün. Označení pater je v barvě 036 hellrotorange.

Barva 061 grün
(dle	vzorníku	Oracal)
RAL 6029

Barva 036 hellrotorange
(dle	vzorníku	Oracal)
RAL 2008

Ředitel

1. Patro

Mgr. Emil Kudrnovský, Ph.D.




