
PRAVIDLA DEFINUJÍCÍ STANDARD UŽITÍ LOGA FF UK 
 

 

Typografie a barevnost fakultního loga je odvozena z loga UK. Užití znaku a loga UK definují Pravidla 

jednotného vizuálního stylu Univerzity Karlovy (JVS UK): https://www.cuni.cz/UK-7708-version1-

or_2016_31_pril.pdf  

Logo FF UK sestává ze znaku univerzity a graficky znázorněného názvu (logotypu) fakulty. Logo je pro 

všechny typy užití k dispozici jako nedělitelný celek (ve formátech AI, JPG, PNG a PDF) a při užití se nikdy 

ručně neskládá ze znaku a logotypu. Poměr velikosti znaku a logotypu je tedy konstantní a nelze jej měnit. 

Základní jazyková mutace loga je provedena v českém jazyce, pro použití na cizojazyčných materiálech je 

určena anglická mutace. 

 

 

Základní barevné provedení 
Základní barevné provedení v červené a černé barvě se aplikuje na vícebarevných materiálech. 

 

 
 

Kodifikace červené barvy: 

soutisková barva CMYK C = 0 %, M = 91 %, Y = 65 %, K = 11 % 

přímá barva při tisku na natíraný papír (tzv. „křída“) Pantone 193 C 

přímá barva při tisku na nenatíraný papír (tzv. „ofsetový“) Pantone 186 U 

odstín RGB pro aditivní zobrazování R = 210, G = 45, B = 64 

 

Kodifikace černé barvy: 

pro ofsetový tisk se použije běžná černá barva (K = 100 %) 

odstín RGB pro aditivní zobrazování R = 1, G = 1, B = 1 

 

Negativní provedení a provedení na barevné ploše, logo na podkladové ploše viz JVS UK s. 20 a 21. 

  



Jednobarevné provedení 
Jednobarevné provedení v černé barvě se aplikuje výhradně na černobílých materiálech. Při vícebarevném 

tisku musí být použita základní (barevná) varianta. V případě zavedených edičních řad nebo periodik je 

možné na barevné (tj. plocha jedné barvy) obálce užít i černobílou variantu loga. 

Logo je dovoleno aplikovat jako tzv. slepotisk (reliéfní ražbu), tj. plastickou deformací vhodného materiálu. 

 

 
 

Kodifikace černé barvy: 

pro ofsetový tisk se použije běžná černá barva (K = 100 %) 

odstín RGB pro aditivní zobrazování R = 1, G = 1, B = 1 

 

 

Ochranná zóna 
Ochranná zóna je minimální velikost plochy v bezprostřední blízkosti loga, do které nesmí zasahovat text, 

jiné logo ani další grafické prvky. Dále ochranná zóna určuje minimální vzdálenost od okraje papíru, tabule 

či jiné plochy, na kterou je logo aplikováno. 

Ochranná zóna je definována pomocí jednotky r, jejíž velikost odpovídá poloměru znaku UK. Velikost 

ochranné zóny je 0,5 r (viz JVS UK s. 23). 

 

 

Minimální velikost 
Minimální velikost je určena průměrem kružnice opisující znak UK, který musí být minimálně 15 mm. 

Současně je třeba dbát na čitelnost znaku (viz JVS UK s. 10). 

 

 

Písmo 
Základním písmem je písmo Bodoni, doplňkovým písmem je písmo Gill Sans (viz JVS UK s. 34 a 35).  

Vlastní text dopisu/formuláře etc. je psán písmem Cambria	ve velikosti 11,5 bodu, s řádkovým prokladem 

1,3 (resp. 15 pt), které je bezplatnou součástí kancelářského balíku Office 2007 (a vyšší). 


