
Jednotný vizuální styl
Českého národního korpusu



Základní varianty loga:

Celý název je Český národní korpus. Tento název je součástí 
základního loga v kombinaci s grafickou značkou knihy, lupy  
a statistiky. Název je sázen z kapitálek písma Myriad Pro.  
Použité barvy jsou Pantone Po. Mag C, Pantone Pro. Cyan C,  
Pantone 368 C, Pantone Orange 021C a Pantone Pro Black C.  
Tuto základní podobu loga není možné měnit.

Barevná verze smí být umístěna na bílý podlad, Barevná 
verze v negativu smí být umístěna na černý podklad.  
Černobílá verze může být použita na jakémkoli podkladu,  
musí být však zachován dostatečný kontrast mezi logem  
a podkladovou barvou.

Vedle českého názvu se používá také anglická mutace.  
Oficiální název je Czech National Corpus. Tato verze se řídí  
stejnými pravidly pro použití jako verze česká.

PANTONE Pro. Mag. C
CMYK C/0 M/100 Y/0 K/0

PANTONE Pro. Cyan C
CMYK C/100 M/0 Y/0 K/0

PANTONE 368 C
CMYK C/70 M/0 Y/100 K/0

Logo základní na výšku:

Logo základní na šířku:

PANTONE Orange 021 C
CMYK C/0 M/71 Y/100 K/0

PANTONE Pro. Black C
CMYK C/0 M/0 Y/0 K/100

Nejmenší povolená velikost pro českou 
i anglickou variantu je 1 cm na šířku.

Nejmenší povolená velikost pro českou 
i anglickou variantu je 2 cm na šířku.



Zkrácené varianty loga:

Krátká varianta s iniciálami ČNK pro českou verzi a CNC 
anglickou, které jsou opět sázeny z kapitálek písma 
Myriad Pro. Krátká verze je určena především pro použití 
v malých velikostech, kdy by byl úplný název hůře čitelný.

WEB #e2007a
PANTONE Pro. Mag. C
CMYK C/0 M/100 Y/0 K/0
RGB 226/0/122

WEB #009ee0
PANTONE Pro. Cyan C
CMYK C/100 M/0 Y/0 K/0
RGB 0/158/224

WEB #57aB27
PANTONE 368 C
CMYK C/70 M/0 Y/100 K/0
RGB 83/170/40

WEB #ea670C
PANTONE Orange 021 C
CMYK C/0 M/71 Y/100 K/0
RGB 234/103/12

WEB #000000
PANTONE Pro. Black C
CMYK C/0 M/0 Y/0 K/100
RGB 26/23/27

Zkrácená varianta loga na výšku:

Zkrácená varianta loga na šířku:



Černobílé základní varianty loga :

Černobílé základní varianty loga na šířku:

Černobílé zkrácené varianty loga na výšku:

Černobílé zkrácené varianty loga na šířku:



Logo základní varianty na výšku v negativu:

Logo základní varianty na šířku v negativu:

Zkrácené varianty loga na výšku v negativu:

Zkrácené varianty loga na šířku v negativu:



Černobílé základní varianty loga v negativu:

Černobílé základní varianty loga na šířku v negativu:

Černobílé zkrácené varianty loga na výšku:

Černobílé zkrácené varianty loga na šířku:



Logo na černobílém grafickém podkladu:

Je povoleno použít i samotnou grafickou značku bez písma.  
Barevná verze smí být umístěna na bílý nebo černý podklad.  
Černobílá verze může být použita na jakémkoli podkladu,  
musí být však zachován dostatečný kontrast mezi logem  
a podkladovou barvou.

Barevná varianta grafické značky bez písma:

Černobílá varianta grafické značky bez písma:

Černobílá varianta grafické značky bez písma v negativu:



Ochranná zóna loga:

Ochranná zóna loga je minimální prostor kolem loga, 
do kterého není možné nic umístit a jenž je potřeba dodržet 
od okraje formátu. 

Varianta na výšku, platí i pro zkrácenou verzi:

Varianta na šířku, platí i pro zkrácenou verzi:

Velikost kolečka z ikony lupy slouží k určení ideální 
velikosti ochranné zóny. 
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Ochranná zóna.



Barevné logo na černobílé fotografii: Barevné logo na barevné fotografii:



Použití barevných variant log:

Barevné logo v pozitivní variantě lze umístit na bílé pozadí. 

Barevné logo v negativní variantě lze umístit na černé pozadí 
a černobílý podklad bez rušivého pozadí, hodnota pozadí musí do-
sahovat nejméně 85% černé. U použití je nutné dbát na zachování 
dostatečného kontrastu mezi logem a podkladem.

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                        

Použití bílého a černého loga:

Pozitivní varianta Negativní varianta







Zakázané varianty použití:




