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Logo FZU tvoří jeden nedělitelný celek, který se skládá z textu a grafi ky (jeho vzhled viz str. 2). 

  Textovou část tvoří název ústavu: Fyzikální ústav Akademie věd ČR, v. v. i., vytvořený s použi-

tím modifi kovaných řezů fontu Myriad Pro a další grafi ky.

  Grafi ckou část tvoří symbol oka (vidění, vědění, nazírání) a symbol fyzikálního světa, který 

sahá od mikrosvěta (symbol dráhy a elementární částice) po makrosvět (současně i symbol 

dráhy a vesmírného tělesa). 

Barevnost loga FZU:

Jednobarevné, tmavomodré na bílém podkladu. Přesný popis tmavomodré barvy:

  barevný model CMYK: C = 100  M = 80  Y = 0  K = 5

  barevný model RGB: R = 21  G = 63  B = 143 

  barevný model RGB hexadecimální: #153f8f

Mimo této barvy je možno použít barvu černou (na bílý nebo velmi světlý podklad) a bílou 

(na černý nebo velmi tmavý podklad).

Ochranná zóna loga FZU:

  vzdálenost 1/2 výšky loga pro variantu loga střední a velkou

  vzdálenost 1/2 šířky loga pro variantu loga malou

V této ochranné zóně okolo loga nesmí být umístěn text či obrázek.

Povolené modifi kace loga FZU:

  barva loga tmavomodrá, černá či bílá

  libovolné zvětšení či zmenšení při zachování čitelnosti textu (výška písmen min. 2,5 mm)

  varianta tvaru loga střední, malá či velká

Nepovolené modifi kace loga FZU:

  deformace tvaru loga (jiný poměr stran, vynechání části loga, jiné deformace)

  jiná barva loga než tmavomodrá (viz defi nice výše), černá či bílá

  vytvoření stínů, perspektivy, zdvojení loga či jiných efektů

  pestrobarevný podklad pod logem



Dostupnost loga FZU:

  obrazové sobory s variantami loga jsou dostupné na webu FZÚ na adrese: 

http://www.fzu.cz/loga-fyzikalniho-ustavu-av-cr-v-v-i

  obrazové sobory s variantami loga FZÚ jsou ve formátech GIF, JPEG, AI, EPS, PDF, WMF

  doporučujeme používat kvalitnější vektorové vykreslení loga (AI, EPS, PDF, WMF)

Tvarové varianty loga FZU:

  střední logo

Hlavní tvar loga, vhodný pro nejširší užití ve FZÚ.

  malé logo

Úsporná, zjednodušená varianta loga, vhodná při nedostatku místa. Umožňuje i velké zmen-

šení loga. Dokument s tímto logem by měl mít někde uveden plný název FZÚ.

  velké logo

Slavnostní velká varianta, vhodná pro mimořádné příležitosti, motiv „oko v oku“.
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