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3 ZÁKLADNÍ VERZE LOGA

POPis zÁkLadNÍ VariaNTY LOGa
Logo je tvořeno třemi překrývajícími se kruhy v barvách plzeňské-
ho znaku (od pozadí červený, zelený a žlutý kruh), v jejichž středu 
jsou umístěny tři překrývající se siluety postav (v opačném barevném 
pořadí vůči kruhům) doplněné stylizovaným obrysem katedrály sv. 
Bartoloměje.

Výše popsaný symbol je doplněn textem „Sociální služby města Plzně“ 
umístěným vpravo od symbolu. Text je vysázen z písma Bryant Bold 
Compressed.

Samostatný symbol se užívá pouze ve výjimečných případech, kdy 
není možné použít kompletní logo, zejména pro nedostatek místa.

základní varianta loga s textem základní varianta loga bez textu
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POPis LOGa Ve sTUPNÍch šedi a jehO čerNObÍLé  
a NeGaTiVNÍ VariaNTY
Není-li možné použít plnobarevnou verzi loga, je možné použít jed-
nu z výše zobrazených variant.

Negativní variantu loga je možné použít pouze v jednobarevném 
provedení.

varianta loga v odstínech šedi 
q 100% q 80% q 50% q 20%

pozitivní varianta loga ve 100% černé

negativní varianta loga ve 100% černé

LOGO VE stuPNÍch šEDi, čERNObÍLÁ A NEGAtiVNÍ VARiANtA
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rOzkres Na sÍŤ, OchraNNÁ zÓNa
Pro snazší pochopení konstrukce loga je uveden jeho rozkres do 
čtvercové sítě.

Minimální velikost značky je odvozena od vertikálního průměru kru-
hů a je z důvodů čitelnosti stanovena na 10 mm.

Minimální ochranná zóna, v níž se nesmí nacházet další objekty, je 
odvozena od horizontálního průměru kruhů v symbolu a je stanove-
na na 20% této hodnoty.

ROZKREs NA sÍŤ, MiNiMÁLNÍ VELiKOst, OchRANNÁ ZÓNA

5X
1X 1X

1X 1X

1X

1X

1X

1X

10 mm



6 bARVY LOGA

PLNObareVNÁ VariaNTa LOGa 
q PaNTONe: 199 C cMYk: C=4 M=93 Y=70 K=0 rGb: R=223 G=42 B=63 
q PaNTONe: 339 C cMYk: C=89 M=4 Y=69 K=0 rGb: R=0 G=154 B=109  
q PaNTONe: 7404 C cMYk: C=5 M=15 Y=94 K=0 rGb: R=247 G=210 B=0  
q PaNTONe: Black 7 C cMYk: C=0 M=0 Y=0 K=90 rGb: R=62 G=62 B=64

VariaNTa LOGa V OdsTÍNech šedi 
q PaNTONe: Cool Gray 7 C cMYk: C=0 M=0 Y=0 K=50 rGb: R=156 G=157 B=159 
q PaNTONe: 425 C cMYk: C=0 M=0 Y=0 K=80 rGb: R=88 G=88 B=90  
q PaNTONe: Cool Gray 2 C cMYk: C=0 M=0 Y=0 K=20 rGb: R=217 G=218 B=219  
q PaNTONe: Process Black CV cMYk: C=0 M=0 Y=0 K=100 rGb: R=0 G=0 B=0
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Preferovaná barva podkladu je bílá. 
 

Preferovaná barva podkladu u jednobarevné 
pozitivní varianty je bílá. 

Tmavá podkladová plocha u jednobarevné 
negativní varianty je povolena od 80%  

ekvivalentu tiskové černi.

Světlá podkladová plocha je povolena do 
20% ekvivalentu tiskové černi. 

Světlá podkladová plocha u jednobarevné 
pozitivní varianty je povolena do 20%  

ekvivalentu tiskové černi.

Světlá podkladová plocha fotografie (max. 
20% ekvivalentu černé) – je povolena pouze 

u plnobarevné verze.

Varianta v odstínech šedé může být použita 
výhradně na bílém podkladu. 

Preferovaná barva podkladu u jednobarevné 
negativní varianty je bílá. 

Tmavá podkladová plocha fotografie (min. 
60% ekvivalentu černé) – je povolena  
pouze u negativní jednobarevné verze.

POVOLENÉ PODKLADOVÉ PLOchY



8 ZAKÁZANÉ VARiANtY LOGA A PODKLADOVých PLOch

Je zakázáno jakýmkoliv způsobem měnit proporce loga.

Je zakázáno používat jiné barvy loga, než které jsou  
stanoveny tímto manuálem.

Je zakázáno měnit sklon loga.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
MĚSTA PLZNĚ

Je zakázáno jakýmkoliv způsobem měnit zalomení,  
umístění nebo font textu.

Je zakázáno používat jako podkladovou plochu  
různobarevné fotografie.

Je zakázáno používat jako podklad plochu,  
které odpovídá 20-70% ekvivalentu tiskové černi.


