
logo
Logo smí být reprodukováno pouze z digitální pøedlohy a není povoleno do nìj jakkoli 
zasahovat nebo jej znovu vytváøet. Jeho užití je možné pouze v souladu s usnesením 
Rady MO Plzeò 1 è. 207 ze dne 12.7. 2011 a usnesením è. 314 ze dne 22.11. 2011.

1.1



barvy, písmo, rozmìry
Pro zachování správné èitelnosti všech prvkù loga nesmí šíøka loga klesnout pod definovanou 
minimální velikost. Nejmenší šíøka loga pro tisk je 30 mm. 

základní barva :  blankytná
C  100         R 0           H 202
M   20         G 124       S 100
Y     0          B 195       B   76
K     0

základní barva :  bílá
C    0         R 255          H     0
M    0         G 255         S      0
Y     0         B 255         B  100
K     0

Písmo   MicrogrammaDEEBolExt 

Pomìr stran  3,167 : 1
Zaoblenost rohù obdélníku 25 %  

PLZEŇ
MĚ STSKÝ OBVOD1

316,7

100

Nejmenší možný rozmìr : šíøka 30 mm
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barevné a èernobílé provedení
Základní plnobarevná podoba loga se aplikuje na bílou nebo svìtlou podkladovou plochu.
Na èernou nebo tmavou plochu se užije (bílé) inverzní podoby loga. Pro èernobílý tisk a v
podobných pøípadech, kdy není možné plnobarevné provedení, se užívá èernobílého 
provedení loga.

1) základní barevné provedení

2) základní èernob?lé provedení

3) inverzní podoba

1.3



zakázané modifikace
Plnobarevné provedení loga je povoleno užívat jen v barevnosti viz. kap. 1.2. Není pøípustná 
žádná jiná barevná kombinace definovaných barev ani jiné barvy libovolnì zvolené.
Není  dovo leno  logo  tvarovì  de fo rmovat  an i  jakko l i  j i nak  upravova t .
Ukázky zakázaných modifikací zobrazují pouze nìkteré nesprávné podoby.

1.4



užití na podkladové ploše
Logo lze použít v definované barevnosti na bílé podkladové ploše a na ploše s maximálnì
30 % sytosti barvy. Pøi použití tmavší podkladové plochy (barvy vyšší sytosti) je nutné užít
inverzní provedení loga.
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