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Základní varianta loga
Je tvořena třemi vodorovnými pruhy, které odkazují na trikolóru (státní symboliku ČR). Bílá, červená a modrá barva je nahrazena třemi 
odstíny zelené barvy, která reprezentuje téma životního prostředí.

Odstíny jsou odstupňované od nejsvětlejší k nejtmavší barvě - symbolizuje dynamiku, růst, změnu, život, životní prostředí.

Barva a její odstíny jsou důležitou součástí loga, doporučujeme tedy:

1) Použít barevnou verzi všude tam, kde je to možné.
2) Chcete-li umístit logo na jednobarevný layout (černobílý či s barvou Pantone), použijte verzi loga v jedné barvě s odstupňovanými 
odstíny pruhů. Tak je zachována dynamika loga.
3) Logotyp lze použít i bez rozlišení odstínů tam, kde to technologie tisku neumožňuje (nelze tisknout rastrem)

Příklady použití:

Základní variantu loga používáme prakticky při všech příležitostech. Jednoduchost a proporce základní varianty loga znamenají dobrou 
čitelnost a rozpoznatelnost. Použití v běžném styku, na základních merkantilích, vizitkách. Příkladem použití dále jsou např.: tužky, 
razítka, označení MŽP na plakátech a jiné (viz dále v manuálu).

Logotyp MŽP  |  STANDARD



Rozšířená varianta loga
Je tvořena základní variantou loga rozšířenou o symbol lva, který je proveden v nejsvětlejším odstínu použité barvy.
Dvouocasý lev je symbolem české státnosti. Podtrhuje důstojnost Ministerstva životního prostředí jako instituce. 

Příklady použití:

Rozšířenou variantu loga “EXPANDED“ používáme pouze ve spojení s přímou prezentací pana ministra (eventy jako Cena ministra) 
a dále při úřední korespondenci ministerstva, která spadá pod odbor protokolu. Dvouocasý lev je doplňujícím grafickým symbolem 
k základnímu logotypu MŽP  “STANDARD“. Toto je základní proporce a umístění lva vůči základní variantě loga. 

Symbol lva je doplňujícím symbolem korporátní identity, kterou tvoří základní logo a barevné odstínění. Pro běžně použití jako např. 
na plakáty mezi sponzorská loga - je vždy nutné použít LOGO V ZÁKLADNÍ VARIANTĚ “STANDARD“.
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Logotyp MŽP  |  EXPANDED
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Ochranné pole:
Ochranné pole definuje minimální prázdnou plochu okolo logotypu, ve které se nesmí nacházet žádný grafický prvek, který by svou 
barevností, strukturou nebo tvarem negativně ovlivňoval jeho vizuální identitu. Zásada ochranného pole platí také v případech použití 
značky v blízkosti textu, fotografií, ilustrací a na okraji formátu tiskovin.

Minimální velikost základní varianty logotypu je 25mm (20x=25mm)

Minimální velikost rozšířené varianty logotypu je 25mm (20x=25mm)

Ochranné pole a minimální velikost loga 
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Barevné provedení | CMYK

CMYK:
Použití v celobarevných tiscích. Pokud používáme i lva, pak je jeho barva totožná s nejsvětlejším pruhem logotypu.
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Barevné provedení | Pantone 368 a K 

Pantone 368 a K:
Použití pro tisky 2/0, kdy je logotyp tvořen pouze dvěma barvami. Třetí, nejtmavší pruh je tvořen 100% Pantone 368
 a 45% černé barvy.
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Barevné provedení | pro řezanou grafiku

Pantone 7486, 368, 364 a K:
Použití pro řezanou grafiku, či tampónový tisk, kdy nelze použít rastrů.
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Barevné provedení | RGB

RGB:
Použití zejména pro webové aplikace či pro tisky, které umožňují barevný profil RGB.
Barevnost lva je totožná s nejsvětlejším pruhem.



100%65%35%

0%35%65%

100%

0%

100%65%35%

0%35%65%

100%

0%
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Černobílé provedení 
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Jednobarevné provedení | příklad CYAN
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Myriad Pro
Pro psaný text v typografii používejte font Myriad Pro. Přípustné je používání všech řezů tohoto písma. 
Nejpoužívanější řezy jsou vyobrazeny na této stránce. 

Verdana
V aplikacích Word, Excel, popř. Powerpoint používejte font Verdana v řezech: Normal, Bold, Italic, Bold Italic. 

Font, definice písma

Myriad Pro Regular

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
0123456789
ěščřžýáíé

Myriad Pro Bold

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
0123456789
ěščřžýáíé

Myriad Pro Italic

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
0123456789
ěščřžýáíé

Myriad Pro Bold Italic

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
0123456789
ěščřžýáíé

Myriad Pro Condensed

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
0123456789
ěščřžýáíé

Myriad Pro Bold Condensed 

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
0123456789
ěščřžýáíé

Myriad Pro Condensed Italic 

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
0123456789
ěščřžýáíé

Myriad Pro Bold Condensed Italic

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
0123456789
ěščřžýáíé
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Cizojazyčné varianty loga dodržují velikost písma vůči grafické součásti loga, nikoli však proporce. Rozdíl oproti české verzi loga je 
přidání druhého řádku, ve kterém je překlad  “České republiky“ i s případnými členy či předložkami konkrétního jazyka.Text je vždy 
zarovnán na střed. Druhý řádek slouží k jasné identifikaci ministerstva jako českého na mezinárodních konferencích, apod.
Jako příklad je zde uvedena česká, anglická, francouzská a německá verze.

Cizojazyčné varianty loga v základní variantě
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V cizojazyčných mutacích rozšířené varinaty loga opět přidáváme druhý řádek zarovnaný “na střed” s překladem “České republiky“ 
v jazyce konkrétního překladu. Umístění a proporce lvíčka v mutacích jsou identické jako v českém tvaru rozšířené varinaty. 

Cizojazyčné varianty loga v rozšířené variantě
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Vizitky tiskneme na recyklovaný papír v gramáži 350 g. Vizitka je tvořena v levém horním rohu logem v základním tvaru. V levém 
dolním rohu je umístěn symbol lva. Na pravé straně je zarovnán k pravé hraně text v následující podobě:

- titul. Jméno Příjmení
- pozice
- adresa MŽP
- mobilní číslo, telefonní číslopevná linka, faxové číslo
- e-mailová adresa, webové stránky MŽP

Vizitky

Mgr. Pavel Drobil
Minister of the Environment

Ministry of the Environment of the Czech Republic
Vrsovicka 65, 100 10  Prague 10

Czech Republic

tel.: +420 267 122 710
tel.: +420 267 122 713
fax: +420 267 310 200

ministr@mzp.cz 
www.mzp.cz

Mgr. Pavel Drobil
ministr životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, 100 10  Praha 10

Česká republika

tel.: +420 267 122 710
tel.: +420 267 122 713
fax: +420 267 310 200

ministr@mzp.cz
www.mzp.cz

6mm

7m
m 7m

m
5m

m

6mm

11 pt Myriad Pro Bold Condensed
6 pt, Myriad Pro Condensed

7,5 pt, Myriad Pro Condensed
7,5 pt, Myriad Pro Condensed
7,5 pt, Myriad Pro Condensed

8,8 pt

7,5 pt, Myriad Pro Condensed
7,5 pt, Myriad Pro Condensed
7,5 pt, Myriad Pro Condensed
7,5 pt, Myriad Pro Condensed
7,5 pt, Myriad Pro Condensed

8,8 pt

Příklad české a anglické vizitky.
Lze tisknout oboustranně.
Na vizitky tištěné na recyklovaném papíru lze umístit 
symbol “recyklovaný papír“.

Mgr. Pavel Drobil
ministr životního prostředí

Ministerstvo životního prostředíVršovická 65, 100 10  Praha 10
Česká republika

tel.: +420 267 122 710tel.: +420 267 122 713
fax: +420 267 310 200

ministr@mzp.cz
www.mzp.cz
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Technický výkres samolepícího bločku post-it 85x85 mm je zobrazen na této stránce.

Post-it

www.mzp.cz

5      mm 35 mm

6 mm

7 mm12.7 mm

Myriad Pro Condensed, 9pt
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V levém horním rohu je logo v základním tvaru. Pod ním je adresa ministerstva - font Myriad Pro Condensed, 8pt.

Lze tisknout i cizojazyčné mutace. České logo nahradíme příslušnou mutací a v adrese ministerstva umístíme příslušný překlad názvu 
ministerstva.

Pozn.: Na návrhu je znázorněno průhledné okénko s adresátem.

Dopisní obálka 220 x 110 mm s okénkem

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
100 00  Praha 10

Myriad Pro Condensed, 8pt

15mm

45mm

13
m

m
18

7m
m

20
m

m
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V levém horním rohu je logo v základním tvaru. Pod ním je adresa ministerstva - font Myriad Pro Condensed, 8pt.

Lze tisknout i cizojazyčné mutace. České logo nahradíme příslušnou mutací a v adrese ministerstva umístíme příslušný překlad názvu 
ministerstva.

Dopisní obálka 220 x 110 mm

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
100 00  Praha 10

Myriad Pro Condensed, 8pt

15mm

45mm

13
m

m
18

7m
m

20
m

m



20

Na této ukázce vidíte použití inverzního lva (bíla barva s průhledností 35%) na zeleném podkladu. Podklad je tvořený přechodem 
středního a nejtmavšího odstínu zelené barvy, které určují logotyp. Tento přechod je dalším grafickým prvkem, který tvoří korporátní 
design MŽP. Jde vlastně o jakýsi opis dynamiky přechodu tří odstínů zelené barvy v logu. Lze vyrobit i v cizojazyčné mutaci.

Roll-up

850 mm

85  m
m

530 m
m

1255 m
m

215 m
m

85  m
m



21

Uvádím zde příklad dvou formátů, které lze použít pro prezentaci jak na banner, tak cappa desku či samolepící papír. Jde o čtverec 
o rozměrech 1 x 1 metr a obdélník 1 x 0,35 metru. Toto jsou základní rozměry, které lze upravovat. Je nutné dbát na dodržování 
proporčních vzdáleností.

Banner / cappa deska

800 mm 100    mm

115 mm

1000 mm

1000 m
m

350 m
m

440 mm

100    mm
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Papírové desky s jednou klopou jsou dalším příkladem, kde je významným nositelem korporátní identity nejen logotyp v základním 
tvaru a lev, ale i barevný přechod zelené barvy. Lev je zobrazen v barevném poli v inverzní podobě. Barevnost lva je bílá barva s nas-
tavenou průhledností (transparency) 35%. Lze vyrobit i v cizojazyčné mutaci.

Papírové desky

Ministerstvo životního prostředí České republiky   |   Vršovická 65, 100 10  Praha 10   |   Česká republika   |   tel.: +420 267 121 111   |   fax: +420 267 310 308   |   e-mail: info@mzp.cz
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Diář A5 lze kreativně řešit ražbou. Technický výkres raznice vidíte na této stránce. Lvíček je zarovnán “napravo“ vzhledem k logu, stejně 
jako “09“. Pokud by byl letopočet vyražen doprostřed, pak bychom volili zarovnání lvíčka rovněž centrální. 

Diář s ražbou

15 mm

12 mm

15 mm

15 mm

21.5 mm

6.5 mm

98 m
m

95,5 m
m

15 mm

15 mm

148.5 mm

15mm

148.5 x 210mm
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Trhací blok A6 a A4 tiskneme na recyklovaný papír a tvoří jej 20 ks trhacích listů a 1 ks karton. Jednotlivé listy jsou tištěny 2/0. Tedy 
jednou Pantone barvou a K. Barva lva a linky řádku odpovídá nejsvětlejšímu odstínu zelené barvy použité v logotypu. Viz barevná 
specifikace loga. Síla linky řádku je 1 pt.

Blok A6, A4

5mm

6 mm

6 mm

6 mm

9.5 mm

6 mm

21.5 mm

5mm47.5 mm 17.5 mm

17.5 mm

A6A6A6A6A6A6A6



10 mm 94.5 mm 35.2 mm 10 mm

10.5 mm

18.5 mm

59.5 mm

8  mm

A4A4A4A4A4A4A4A4A4
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Dřevěná tužka využívá neobvyklé kreativní řešení. Ze základního tvaru loga si bere nejprve jeho grafickou část, tedy tři pruhy ve třech 
odstínech zelené barvy a za tuto část loga pokládá do jednoho řádku nápis “Ministerstvo životního prostředí“ a www stránky. 
Toto řešení ctí korporátní identitu. Při jednobarevném tisku či vypalování laserem si lze představit použití pouze jedné barvy. 

Dřevěná tužka “Koh-i-noor“



Další varianta potisku tužek či propisovacích tužek je naznačena na této straně. Pokud je to možné, tak vybereme tužku vyrobenou 
ze dřeva s certifikátem FSC. Nápis na této propisovací tužce je proveden fontem Miryad Pro Condensed o velikosti 10 pt. Jsou zde 
uvedeny www stránky a název ministerstva je v jednom řádku.

Dřevěnou mikrotužku a propisovací tužku lze nabízet v dárkovém balení vyrobeného např. z recyklovaného papíru či z jiného alterna-
tivního recyklovaného materiálu. (Např. krabičky z recyklovaných plastových platebních karet). Velikost povrchu krabičky umožňuje 
umístění loga v základní i rozšířené variantě (na příkladu je vyobrazena rozšířená varianta loga). Logo je vyobrazeno inverzně a vzhl-
edem k technologii tisku pouze jednou barvou.

27

Dřevěná propiska  |  FSC

Velikost fontu: 10pt

www.mzp.cz       Ministry of the Environment of the CR

Velikost fontu: 10pt

Velikost fontu: 10pt

www.mzp.cz       Ministry of the Environment of the CR

Velikost fontu: 10pt

www.m
zp.cz
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Návrh hrnku předpokládá bílý či zelený hrnek v barvě Pantone 368 či nejbližší podobné barvě ze vzorníku, který dodává daný doda-
vatel. Hrnek lze řešit dvěma způsoby. Hlubotiskem, kdy logo v základním tvaru vytlačíme do hrníčku (navrhujeme hrnek v bílé barvě, 
přirozené keramické podobě či v zelené barvě). V druhém případě hrnek potiskneme barevnou variantou loga (zde použijeme hrníček 
v bílé barvě). 

Hrnek

Strana A Strana B

Hlubotisk
na bílém hrnku

Barvotisk 
na bílém hrnku

Hlubotisk 
na zeleném hrnku



Návrh šňůrky využívá logotypu v základní variantě, lva a www adresy. Všimněte si, že se střídá anglická 
a česká verze loga.

Šňůrka  |   Lanyard

27 m
m

6 m
m

6 m
m

6 m
m

6 m
m

6 m
m

6 m
m

6 m
m

6 m
m

25 m
m

27 m
m

25 m
m

27 m
m

25 m
m

www.m
zp.cz

www.m
zp.cz

www.m
zp.cz
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Uvádíme příklad trička s krátkým rukávem. Preferovaný materiál je technické konopí, bio-bavlna nebo materiál scertifikátem FSC. 
Níže jsou uvedeny tři základní varianty provedení triček. 

Varianta I
Bílé tričko, které má na prsou velké logo (cca 28 cm) v základním tvaru na zádech lva a na levém rukávu www adresu. Logo se tiskne 
soutiskem 4 barev.

Varianta II
Bílé tričko, které má na prsou malé logo v základním tvaru (cca 11 cm) na zádech lva a na levém rukávu www adresu.  Logo se tiskne 
soutiskem 4 barev.

Varianta I
Zelené tričko (co nejblíže Pantone 368), které má na prsou velké inverzní logo v základním tvaru na zádech lva a na levém rukávu www 
adresu. Logo se tiskne 1 barvou.

Tričko

ww
w.
m
zp
.cz

www.mzp.cz

Toto tričko je vyrobeno z technického konopí

ww
w.

m
zp

.cz

www.mzp.cz

Toto tričko je vyrobeno z technického konopí.

VAR I

ww
w.

m
zp

.cz

www.mzp.cz

Toto tričko je vyrobeno z technického konopí.

VAR II

VAR III



U papírové tašky preferujeme materiál z recyklovaného papíru 
či FSC papíru. Umísťujeme logo v rozšířené variantě centrálně 
vůči šířce tašky. Spodní část lva je situována centrálně vůči výšce 
tašky. Do spodní části umístíme “www.mzp.cz“ centrálně. 
Od spodního okraje tašky je nápis umístěn 1/10  šířky tašky 
(viz. obrázek).

Látkovou tašku doporučujeme zpracovat stejným způsobem.

Doporučení: 
Umístěte na přední stranu logo v českém jazyce a na zadní stranu 
logo v anglickém jazyce a získáte tak univerzální tašku.

31

Taška

www.mzp.cz

1⁄10 B1⁄10 B

B

1⁄10 B

1⁄10 B

A

A
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Fotorámeček je ve formátu 205 x 305mm. Na vedlejší straně je technický rozkres 9:10.
Níže jsou dvě ukázky aplikace fotografi í do daného grafi ckého rozvržení.

 

Fotorámeček

RNDr. Jméno Příjmení
ministrem životního prostředí v letech 2007 – 2009

doc. RNDr. Jiří Novák, PhD.

ministrem životního prostředí v roce 2009



doc. RNDr. Jiří Novák, PhD.

ministrem životního prostředí v roce 2009
24 pt   Myriad Pro Bold Condensed

18 pt  Myriad Pro Bold Condensed

35 mm

113,5 m
m

cca. 58 m
m

89,5 mm

8,5 mm

38,8 m
m

29,8 m
m

35 mm

Formát: 205x305 mm
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Komplimentka jednostranná má rozměr 110  x 110 mm.
Rozměry a umístění loga a lva uvádím v procentech vůči délce strany komplimentky.
 

Komplimentka jednostranná čtvercová

10% 10%

10%

10%

80%

50%

20%



10% 10%80% 25% 25%100%

Komplimentka oboustranná má rozměr 110  x 110 mm. 
Rozměry a umístění loga a lva jsou uvedeny v procentech vůči délce strany komplimentky.
Tuto variantu doporučujeme zvláště pro případy, kdy je komplimentka předávána spolu s kyticí či jiným věcným darem.  

35

Komplimentka oboustranná čtvercová
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Komplimentka jednostranná o velikosti DL má rozměr 210x99 mm.
Rozměry a umístění loga a lva jsou uvedeny na obrázku viz níže. 

Komplimentka jednostranná DL

10mm

10mm

10mm

30mm

60 mm



Oboustranné komplimentky existují ve dvou velikostech: DL, tedy 210x99 mm a 220x110 mm. Jsou vyhotoveny tak, že z jedné strany
je uvedeno logo v českém jazyce a na druhé straně je uvedeno logo v anglické verzi. 
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Komplimentka oboustranná CZ/ENGL 

STRANA A

21
0x
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m
22

0x
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0 m
m

STRANA B
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Doporučujeme, aby se logo MŽP umísťovalo na výrobky z ekologicky šetrných materiálů. V těchto případech je vhodné používat 
doplňková loga jako např. symbol FSC, Fair Trade či recyklace. 

Upozornění:
Před umístěním těchto log na výrobky se ujistěte, máte-li všechna oprávnění tato loga použít.

Doplňková loga
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