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1.1 Logo a jeho stavba

1) Obrazová část loga - modrá
symbol vodní nádže
nebo jiného vodního zdroje
Obrazová část loga - zelená
symbol stromu

LESY
HL. M. PRAHY

2) Textová část loga
nápis LESY HL. M. PRAHY

Logo společnosti LESY HL. M. PRAHY je tvořeno dvěmi základními částmi:

1) Obrazovou částí - symbol vodní nádrže nebo jiného vodního zdroje (modrá část) a symbol stromu (zelená část).
Tyto symboly jsou neoddělitelné bez výjimky.

2) Textovou částí loga - nápis LESY HL. M. PRAHY

Obrazová část - symboly vody (modrá část) a stromu (zelená část)
a textová část - nápis LESY HL. M. PRAHY jsou neoddělitelné.
Výjimkou je pouze použití obrazového symbolu vody a stromu jako podtisku na firemních tiskovinách.
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1.2 Logo a jeho barevnost

LESY
HL. M. PRAHY

LESY
HL. M. PRAHY

Barevná verze loga Cernobílá verze log a
Barevné části převedeny do stupňů šedi
modrá plocha (symbol vody) - 70% černá
zelená plocha (symbol stromu) - 40% černá
textová část - 100% černá

Barevná verze loga - negativní varianta
Barevnost obrazové části se nemění.
Textová část se mění z černé na bílou barvu.

Cernobílá verze loga - negativní varianta
Stupně šedi obrazové části se nemění.
Textová část se mění z černé na bílou barvu.
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1.2 Log o a ieho barevnost
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Pro tisk přímými barvami:
Pantone 293 C
Pro plnobarevný tisk v barevném modelu CMYK:
C: 100 0/0; M: 56 0/0; Y: O 0/0, K: O 0/0
Pro počítačové prezentace a web v barevném modelu RGB:
R: 3; G: 94, B: 163
#035EA3

Pro tisk přímými barvami:

Pantone 376 C
Pro plnobarevný tisk v barevném modelu CMYK:
C: 56 0/0; M: O 0/0; Y: 100 0/0, K: O 0/0
Pro počítačové prezentace a web v barevném modelu RGB:
R: 143; G: 181, B: 66
#8FB542

Pro tisk přímými barvami:
Pantone Process Black
Pro plnobarevný tisk v barevném modelu CMYK:
C: O 0/0; M: O 0/0; Y: O 0/0, K: 100 0/0
Pro počítačové prezentace a web v barevném modelu RGB:
R: 53; G: 53, B: 53
#353535



1.3 Minimální velikost loga

šila loga
minimálně 15 mm

Minimální velikost loga LESY HL. M. PRAHY je stanovena na 15 mm.

Je však nutné důkladně zvážit použitou tiskovou nebo reprodukční technologii a rozhodnout, jestli i při dodržení
minimální velikosti loga nemůže dojít ke slévání jeho jednotlivých částí nebo jeho roztříštění tiskovým rastrem
popřípadě jinému znehodnocení či snížení čitelnosti a rozpoznatelnosti.

Obecně platí, že černobílé verze a verze tištěné jednou, nejlépe přímou barvou, jsou méně náchylné ke znehod-
nocení způsobenému tiskem.

Je též nutné posoudit vzdálenost, ze které pozorovatel logo sleduje, materiál na který je logo reprodukováno,
množství ostatních grafických prvků použitých v dané tiskovině a další aspekty, které by mohly ovlivnit snadnou
identifikaci loga.
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2.1 Užití písem

Univers Ultra Condensed

abcdefghijklmnopqrstuvwz
1234567890 +-*1= !"#S%&()§®©@ěščřžýáíéťď
ABCOEFGHIJKlMNOPORSTUVWZ

Univers Regular

abcdefghijklmnopqrstuvwz
1234567890 +-*/=! II #$%&() §@©@ěščřžýáíéťd
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ

Univers Regular Oblique

abcdefghijklmnopqrstuvwz
1234567890 +-*/=!"#$%&()§®©@ěščřžýáíéfď
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ

Univers Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwz
1234567890 +-* 1=!I'#S%&()§®©@ěščřžýáíéťd
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ

Univers Bold Oblique

abcdefghijklmnopqrstuvwz
1234567890 +-*/=r'#$%&()§@@@ěščřžýáíéfd
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU VWZ

Logo LESY HL. M. PRAHY:
- nápis LESY HL. M. PRAHY
je vysazen typem písma Univers
Ultra Condensed, užívá se pouze
v logu.

Písmo Univers je přípustné
používat v řezech:

Bold (tučné)
pro nadpisy, názvy kapitol,
odstavců a jiných textových celků.
Také pro zvýraznění kratších částí
textu

Regular
Pro běžné, krátké texty i texty
delšího rozsahu

Firemní písmo
Firemním písmem pro veškeré
doprovodné texty vyskytující se
na firemních prezentačních
materiálech je písmo Univers
a jeho vybrané řezy.

Regular Oblique (kurzíva)
Pro zvýraznění určitých většinou
kratších pasáží textu, případně
pro jejich odlišení.

Bold Oblique (tučná kurzíva)
Pro další odlišení již značně
strukturovaného textu.
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3.1 Užití loga na vizitkách

Ing. Ondřej Palička
vedoucí stř. vodní toky

Lesy hl.m. Prahy
Práčská 1885
10600 Praha 10 - Záběhlice
tel. ústředna: 272 081 800
tel.: 272 081 811, fax: 272 081 814
mobil: +420777719005
email: palicka@lesy-praha.cl
www.lesy-praha.cl

LESY
HL. M. PRAHY

Vizitka společnosti LESY HL. M. PRAHY je tvořena dvěmi základními částmi:

1) Logo LESY HL. M. PRAHY - umístění loga je vždy v levé části vizitky na bílé ploše a je neměnné.

2) Textová část vizitky - umístění textu je vždy v pravé části na šedé ploše. Šedá plocha je vytvořena z obrazové
části loga, konkrétně symbolu vodní plochy a stromu. Je převedena do stupňů šedi a následně procentuálně
zesvětlena. Text se mění podle aktuálních údajů, avšak je nutné zachovat užití písem (viz. kapitola 2.1).
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3.1 Užití loga na hlavičkových papírech
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LESY
Hl. II. PRAHY • •

datum:

veše zn.:

naše zn.:

odesilatel:

lesy hl.m. Prahy - Práčská 1885, 10600 Praha 10 - Záběhlice, tel. ústředna: 272 081 800. email: info@lesy-praha.cz, www.lesv-praha.cz

ICO: 45247650, Dle: 010-45247650. soncesnt listina e.]. 20/0051693/01/Haj/005, ev.č. 310003-000029225

Hlavičkové papíry společnosti LESY HL. M. PRAHY jsou vytvořeny v několika verzích:

1) Verze logo LESY HL. M. PRAHY a užití podtisku - umístění loga je vždy v levé horní části hlavičkového papíru
na bílé ploše a je neměnné. Šedá plocha je vytvořena z obrazové části loga, konkrétně symbolu vodní plochy
a stromu. Je převedena do stupňů šedi a následně procentuálně zesvětlena. V pravé horní části je šedými
čtverečky vyznačen prostor pro adresu, toto umíštění je zvoleno v závislosti na užití obálek s okénkem. Text
se mění podle aktuálních údajů, avšak je nutné zachovat užití písem (viz. kapitola 2.1).



3.1 Užití loga na hlavičkových papírech

LESY • •Hl. M. PRAHY

datum:

vaše zn.:

naše zn.:

odesilatel:

• •

Lesy hLm. Prahy

PráčskA 1885

106 00 Praha 10 - Záběhlice

tel. ústředna: +420 272 081 800
info@lesy~praha.cz. www.lesy-praha.cz

ICo: 45247650

DIC: 010-45247650

koncesnllistina ě.]. 2010051693101/Hai/005

ev.f.31OOO3-OOOO29225

2) Verze logo LESY HL. M. PRAHY bez užití podtisku - umístění loga je vždy v levé horní části hlavičkového
papíru na bílé ploše a je neměnné. V pravé horní části je šedými čtverečky vyznačen prostor pro adresu,
toto umíštění je zvoleno v závislosti na užití obálek s okénkem. Text se mění podle aktuálních údajů, avšak
je nutné zachovat užití písem (viz. kapitola 2.1).
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3.1 Užití loga na hlavičkových papírech

•LESY
HL. II. PRAHY •

datum:

vaše zn.:

naše zn.:

odesflatel:

Lesy hl.m. Prahy - Práčská 1885, 10600 Praha 10 - Záběhlice, tel. ůstřecne: 272 081 800, email: info@lesy-praha.cz, www.lesy-praha.cz

ICO: 45247650, DIC: 010-45247650, koncesnl listina ě.}. 20/0051693/01/Haj/005, ev.č. 310003-000029225

3) Verze logo LESY HL. M. PRAHY spolu s logem Hlavního města Prahy a užití podtisku - umístění loga
LESY HL. M. PRAHY je vždy v levé horní části hlavičkového papíru na bílé ploše a je neměnné. Umístění loga
Hlavního města Prahy je vždy v pravé horní části hlavičkového papíru na bílé ploše a je neměnné. Šedá
plocha je vytvořena z obrazové části loga, konkrétně symbolu vodní plochy a stromu. Je převedena do stupňů
šedi a následně procentuálně zesvětlena. V pravé horní části je šedými čtverečky vyznačen prostor pro adresu,
toto umíštění je zvoleno v závislosti na užití obálek s okénkem. Text se mění podle aktuálních údajů, avšak je
nutné zachovat užití písem (viz. kapitola 2.1).
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3.1 Užití 109a na hlavičkových papírech

LESY • •Hl. II. PRAHY

datum:

veše zn.:

naše zn.:

odesUatel:

• •

lesy hl.m. Prahy
p,.áčská 1885
106 00 Praha 10 - Záběhlice
tel. ústředna: +420 272 081 800
info@lesy-praha.cz. www.lesy-praha.cz

ICO: 45247650

Dle: 01()-45247650

konoesnllistina ě.j. 20J0051693,(11/Ha~

ev.e. 310003-000029226

4) Verze logo LESY HL. M. PRAHY spolu s logem Hlavního města Prahy a bez užití podtisku - umístění loga
LESY HL. M. PRAHY je vždy v levé horní části hlavičkového papíru na bílé ploše a je neměnné. Umístění loga
Hlavního města Prahy je vždy v pravé horní části hlavičkového papíru na bílé ploše a je neměnné. V pravé
horní části je šedými čtverečky vyznačen prostor pro adresu, toto umíštění je zvoleno v závislosti na užití
obálek s okénkem. Text se mění podle aktuálních údajů, avšak je nutné zachovat užití písem (viz. kapitola 2.1).
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