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Vodorovná varianta

Základní varianta loga České Společnosti Realitní je vodorovná. Tato 
varianta dává větší důraz na textovou část loga.

Variantu je vhodné použít například pro webové stránky nebo 
hlavičkový papír.
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Svislá varianta

Alternativní variantou loga České Společnosti Realitní je svislá 
varianta. Tato varianta nechává vyniknout symbol společnosti, jímž je 
písmeno R s trikolorou.
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Umístění na barevné pozadí

Barevná varianta loga díky trikoloře nejlépe funguje na bílém pozadí, 
nicméně lze jí umístit i na podklad jiné barvy.

Na ukázkách níže můžete vidět, že na světlých odstínech může být 
logo stále čitelné, ale rozhodně to není pravidlem, jak ukazuje první 
obrázek pravého sloupce, kde došlo k nečitelnosti jednoho pruhu 
trikolory.

Jak ukazuje varianta vpravo dole, tmavé odstíny zase znemožňují 
čitelnost textu. V tu chvíli je lepší využít jednobarevnou variantu loga 
pro tmavé pozadí (strana X).

Nelze specifikovat všechny odstíny, na kterých bude logo čitelné, 
proto je potřeba spoléhat na vlastní intuici a řídit se tím, aby bylo 
logo vždy čitelné.
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Jednobarevná varianta 
pro tmavé pozadí

Bílou variantu loga většinou používáme jako vodoznak, ale u našeho 
loga po ní lze sáhnout u každého tmavého podkladu, kde 
vyhodnotíme barevnou variantu loga jako nečitelnou, nebo pokud 
chceme logo záměrně trochu ukrýt. Musíme si však dát pozor, aby 
bylo logo stále čitelné.
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Jednobarevná varianta 
pro světlé pozadí

I když jsme na plno světlých podkladech schopni použít barevnou 
variantu loga, nastane situace, kdy je potřeba pouze černou variantu 
- například razítka.

Taková varianta nemusí být použita pouze na bílém podkladu, ale 
na jakémkoli světlém podkladu, kde uznáme za vhodné.
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Samostatný znak

Samostatným znakem loga chápeme symbol, ve kterém je spojena 
trikolora s písmenem R.

Může nastat situace, kdy například pro nedostatek místa 
vyhodnotíme jako nejlepší řešení využít znak samostatně. I zde je 
však nutné dodržovat základní pravidla.

Ucelenost
Jelikož symbol není silný znak, který bychom zvládli jedním tahem, 
je dobré pod něj umístit pozadí, aby si zachoval svou ucelenost.

Pozadí je čtvercového tvaru, každá strana je tak stejně dlouhá.
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Minimální rozestup 4 mm

Samostatný znak

Tvar pozadí
Pozadí pod znakem může být pouze čtverec ve dvou variantách. 
První varianta má všechny hrany ostré. Druhá varianta má pravý 
horní roh zakulacený v poloměru 8 mm.

Jakýkoli jiný tvar je nevhodný.
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Samostatný znak

Barevnost
S barevností symbolu a jeho pozadí se zachází stejně jako s 
barevností celého loga.
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Ochranná zóna loga

Každá varianta loga má kolem sebe hranici (červené zvýraznění), 
do které nesmí zasahovat žádný jiný prvek.

Hranice má na každé straně velikost 10 % z celkové výšky loga. Pokud 
má logo výšku 40 mm, ochranná zóna loga bude na každé straně 
4 mm. U znaku se do celkové výšky loga počítá velikost včetně 
pozadí.

Výjimku tvoří například profilové fotky na sociálních sítích.
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Minimální velikost loga

Minimální velikost loga musí zajistit čitelnost textu a trikolory. 
Na minimální velikost nemá vliv barva loga. Všechny velikosti jsou 
doporučené.
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Barevnost
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#1d1f21
R: 29 G: 31 B: 33
C: 78 M: 67 Y: 59 K: 78

#3766e6
R: 55 G: 102 B: 230
C: 82 M: 62 Y: 0 K: 0

#f81849
R: 248 G: 24 B: 73
C: 0 M: 94 Y: 57 K: 0

#dadada
R: 218 G: 218 B: 218
C: 17 M: 12 Y: 13 K: 0

Písmo

Písmo je dostupné na Google Fonts - 
https://fonts.google.com/specimen/Montserrat?preview.text_type=cu
stom
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Přidávání efektů Změna barvy

Nedodržení minimální velikosti Nedodržení doporučené 
varianty pro konkrétní pozadí

Chybná kompozice Narušení ochranné zóny

Deformace tvarů Změna fontu

Česká
Společnost
Realitní

Jak jsem logo vytvořil?
Symbol loga odkazuje především na název společnosti, její členy a Českou republiku. 

Pro samotný symbol bylo zvoleno písmeno R, které je nejčastější souhláska 

ve všech Vašich jménech a také odkazuje na to nejdůležitější - reality. Slovo ČESKÁ 

zase vyznačují tři pruhy na levé straně, které představují tři barvy státní vlajky, tři 

slova v názvu nebo stavbu - realitu.

Trikolóra / Budova Nejčastější samohláska 

ve Vašich jménech / Reality

Spojení obou symbolů

Kratší varianta
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čitelnost textu. V tu chvíli je lepší využít jednobarevnou variantu loga 
pro tmavé pozadí (strana 6).

Nelze specifikovat všechny odstíny, na kterých bude logo čitelné, 
proto je potřeba spoléhat na vlastní intuici a řídit se tím, aby bylo 
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Bílou variantu loga většinou používáme jako vodoznak, ale u našeho 
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Vodorovná varianta

Základní varianta loga České Společnosti Realitní je vodorovná. Tato 
varianta dává větší důraz na textovou část loga.

Variantu je vhodné použít například pro webové stránky nebo 
hlavičkový papír.
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Svislá varianta

Alternativní variantou loga České Společnosti Realitní je svislá 
varianta. Tato varianta nechává vyniknout symbol společnosti, jímž je 
písmeno R s trikolorou.
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Umístění na barevné pozadí

Barevná varianta loga díky trikoloře nejlépe funguje na bílém pozadí, 
nicméně lze jí umístit i na podklad jiné barvy.

Na ukázkách níže můžete vidět, že na světlých odstínech může být 
logo stále čitelné, ale rozhodně to není pravidlem, jak ukazuje první 
obrázek pravého sloupce, kde došlo k nečitelnosti jednoho pruhu 
trikolory.

Jak ukazuje varianta vpravo dole, tmavé odstíny zase znemožňují 
čitelnost textu. V tu chvíli je lepší využít jednobarevnou variantu loga 
pro tmavé pozadí (strana 6).

Nelze specifikovat všechny odstíny, na kterých bude logo čitelné, 
proto je potřeba spoléhat na vlastní intuici a řídit se tím, aby bylo 
logo vždy čitelné.
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Jednobarevná varianta 
pro tmavé pozadí

Bílou variantu loga většinou používáme jako vodoznak, ale u našeho 
loga po ní lze sáhnout u každého tmavého podkladu, kde 
vyhodnotíme barevnou variantu loga jako nečitelnou, nebo pokud 
chceme logo záměrně trochu ukrýt. Musíme si však dát pozor, aby 
bylo logo stále čitelné.
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Jednobarevná varianta 
pro světlé pozadí

I když jsme na plno světlých podkladech schopni použít barevnou 
variantu loga, nastane situace, kdy je potřeba pouze černou variantu 
- například razítka.

Taková varianta nemusí být použita pouze na bílém podkladu, ale 
na jakémkoli světlém podkladu, kde uznáme za vhodné.
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Samostatný znak

Samostatným znakem loga chápeme symbol, ve kterém je spojena 
trikolora s písmenem R.

Může nastat situace, kdy například pro nedostatek místa 
vyhodnotíme jako nejlepší řešení využít znak samostatně. I zde je 
však nutné dodržovat základní pravidla.

Ucelenost
Jelikož symbol není silný znak, který bychom zvládli jedním tahem, 
je dobré pod něj umístit pozadí, aby si zachoval svou ucelenost.

Pozadí je čtvercového tvaru, každá strana je tak stejně dlouhá.
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Minimální rozestup 4 mm

Samostatný znak

Tvar pozadí
Pozadí pod znakem může být pouze čtverec ve dvou variantách. 
První varianta má všechny hrany ostré. Druhá varianta má pravý 
horní roh zakulacený v poloměru 8 mm.

Jakýkoli jiný tvar je nevhodný.
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Samostatný znak

Barevnost
S barevností symbolu a jeho pozadí se zachází stejně jako s 
barevností celého loga.
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Ochranná zóna loga

Každá varianta loga má kolem sebe hranici (červené zvýraznění), 
do které nesmí zasahovat žádný jiný prvek.

Hranice má na každé straně velikost 10 % z celkové výšky loga. Pokud 
má logo výšku 40 mm, ochranná zóna loga bude na každé straně 
4 mm. U znaku se do celkové výšky loga počítá velikost včetně 
pozadí.

Výjimku tvoří například profilové fotky na sociálních sítích.
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Minimální velikost loga

Minimální velikost loga musí zajistit čitelnost textu a trikolory. 
Na minimální velikost nemá vliv barva loga. Všechny velikosti jsou 
doporučené.
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Vodorovná varianta

Základní varianta loga České Společnosti Realitní je vodorovná. Tato 
varianta dává větší důraz na textovou část loga.

Variantu je vhodné použít například pro webové stránky nebo 
hlavičkový papír.
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Svislá varianta

Alternativní variantou loga České Společnosti Realitní je svislá 
varianta. Tato varianta nechává vyniknout symbol společnosti, jímž je 
písmeno R s trikolorou.
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Umístění na barevné pozadí

Barevná varianta loga díky trikoloře nejlépe funguje na bílém pozadí, 
nicméně lze jí umístit i na podklad jiné barvy.

Na ukázkách níže můžete vidět, že na světlých odstínech může být 
logo stále čitelné, ale rozhodně to není pravidlem, jak ukazuje první 
obrázek pravého sloupce, kde došlo k nečitelnosti jednoho pruhu 
trikolory.

Jak ukazuje varianta vpravo dole, tmavé odstíny zase znemožňují 
čitelnost textu. V tu chvíli je lepší využít jednobarevnou variantu loga 
pro tmavé pozadí (strana 6).

Nelze specifikovat všechny odstíny, na kterých bude logo čitelné, 
proto je potřeba spoléhat na vlastní intuici a řídit se tím, aby bylo 
logo vždy čitelné.
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Jednobarevná varianta 
pro tmavé pozadí

Bílou variantu loga většinou používáme jako vodoznak, ale u našeho 
loga po ní lze sáhnout u každého tmavého podkladu, kde 
vyhodnotíme barevnou variantu loga jako nečitelnou, nebo pokud 
chceme logo záměrně trochu ukrýt. Musíme si však dát pozor, aby 
bylo logo stále čitelné.
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Jednobarevná varianta 
pro světlé pozadí

I když jsme na plno světlých podkladech schopni použít barevnou 
variantu loga, nastane situace, kdy je potřeba pouze černou variantu 
- například razítka.

Taková varianta nemusí být použita pouze na bílém podkladu, ale 
na jakémkoli světlém podkladu, kde uznáme za vhodné.
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Samostatný znak

Samostatným znakem loga chápeme symbol, ve kterém je spojena 
trikolora s písmenem R.

Může nastat situace, kdy například pro nedostatek místa 
vyhodnotíme jako nejlepší řešení využít znak samostatně. I zde je 
však nutné dodržovat základní pravidla.

Ucelenost
Jelikož symbol není silný znak, který bychom zvládli jedním tahem, 
je dobré pod něj umístit pozadí, aby si zachoval svou ucelenost.

Pozadí je čtvercového tvaru, každá strana je tak stejně dlouhá.
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Minimální rozestup 4 mm

Samostatný znak

Tvar pozadí
Pozadí pod znakem může být pouze čtverec ve dvou variantách. 
První varianta má všechny hrany ostré. Druhá varianta má pravý 
horní roh zakulacený v poloměru 8 mm.

Jakýkoli jiný tvar je nevhodný.
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Samostatný znak

Barevnost
S barevností symbolu a jeho pozadí se zachází stejně jako s 
barevností celého loga.
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Ochranná zóna loga

Každá varianta loga má kolem sebe hranici (červené zvýraznění), 
do které nesmí zasahovat žádný jiný prvek.

Hranice má na každé straně velikost 10 % z celkové výšky loga. Pokud 
má logo výšku 40 mm, ochranná zóna loga bude na každé straně 
4 mm. U znaku se do celkové výšky loga počítá velikost včetně 
pozadí.

Výjimku tvoří například profilové fotky na sociálních sítích.
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Minimální velikost loga

Minimální velikost loga musí zajistit čitelnost textu a trikolory. 
Na minimální velikost nemá vliv barva loga. Všechny velikosti jsou 
doporučené.
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Vodorovná varianta

Základní varianta loga České Společnosti Realitní je vodorovná. Tato 
varianta dává větší důraz na textovou část loga.

Variantu je vhodné použít například pro webové stránky nebo 
hlavičkový papír.
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Svislá varianta

Alternativní variantou loga České Společnosti Realitní je svislá 
varianta. Tato varianta nechává vyniknout symbol společnosti, jímž je 
písmeno R s trikolorou.
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Umístění na barevné pozadí

Barevná varianta loga díky trikoloře nejlépe funguje na bílém pozadí, 
nicméně lze jí umístit i na podklad jiné barvy.

Na ukázkách níže můžete vidět, že na světlých odstínech může být 
logo stále čitelné, ale rozhodně to není pravidlem, jak ukazuje první 
obrázek pravého sloupce, kde došlo k nečitelnosti jednoho pruhu 
trikolory.

Jak ukazuje varianta vpravo dole, tmavé odstíny zase znemožňují 
čitelnost textu. V tu chvíli je lepší využít jednobarevnou variantu loga 
pro tmavé pozadí (strana 6).

Nelze specifikovat všechny odstíny, na kterých bude logo čitelné, 
proto je potřeba spoléhat na vlastní intuici a řídit se tím, aby bylo 
logo vždy čitelné.
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Jednobarevná varianta 
pro tmavé pozadí

Bílou variantu loga většinou používáme jako vodoznak, ale u našeho 
loga po ní lze sáhnout u každého tmavého podkladu, kde 
vyhodnotíme barevnou variantu loga jako nečitelnou, nebo pokud 
chceme logo záměrně trochu ukrýt. Musíme si však dát pozor, aby 
bylo logo stále čitelné.
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Jednobarevná varianta 
pro světlé pozadí

I když jsme na plno světlých podkladech schopni použít barevnou 
variantu loga, nastane situace, kdy je potřeba pouze černou variantu 
- například razítka.

Taková varianta nemusí být použita pouze na bílém podkladu, ale 
na jakémkoli světlém podkladu, kde uznáme za vhodné.
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Samostatný znak

Samostatným znakem loga chápeme symbol, ve kterém je spojena 
trikolora s písmenem R.

Může nastat situace, kdy například pro nedostatek místa 
vyhodnotíme jako nejlepší řešení využít znak samostatně. I zde je 
však nutné dodržovat základní pravidla.

Ucelenost
Jelikož symbol není silný znak, který bychom zvládli jedním tahem, 
je dobré pod něj umístit pozadí, aby si zachoval svou ucelenost.

Pozadí je čtvercového tvaru, každá strana je tak stejně dlouhá.
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Samostatný znak

Tvar pozadí
Pozadí pod znakem může být pouze čtverec ve dvou variantách. 
První varianta má všechny hrany ostré. Druhá varianta má pravý 
horní roh zakulacený v poloměru 8 mm.

Jakýkoli jiný tvar je nevhodný.
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Samostatný znak

Barevnost
S barevností symbolu a jeho pozadí se zachází stejně jako s 
barevností celého loga.
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Ochranná zóna loga

Každá varianta loga má kolem sebe hranici (červené zvýraznění), 
do které nesmí zasahovat žádný jiný prvek.

Hranice má na každé straně velikost 10 % z celkové výšky loga. Pokud 
má logo výšku 40 mm, ochranná zóna loga bude na každé straně 
4 mm. U znaku se do celkové výšky loga počítá velikost včetně 
pozadí.

Výjimku tvoří například profilové fotky na sociálních sítích.
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Minimální velikost loga

Minimální velikost loga musí zajistit čitelnost textu a trikolory. 
Na minimální velikost nemá vliv barva loga. Všechny velikosti jsou 
doporučené.
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Vodorovná varianta

Základní varianta loga České Společnosti Realitní je vodorovná. Tato 
varianta dává větší důraz na textovou část loga.

Variantu je vhodné použít například pro webové stránky nebo 
hlavičkový papír.

Strana 3

Svislá varianta

Alternativní variantou loga České Společnosti Realitní je svislá 
varianta. Tato varianta nechává vyniknout symbol společnosti, jímž je 
písmeno R s trikolorou.

Strana 4

Umístění na barevné pozadí

Barevná varianta loga díky trikoloře nejlépe funguje na bílém pozadí, 
nicméně lze jí umístit i na podklad jiné barvy.

Na ukázkách níže můžete vidět, že na světlých odstínech může být 
logo stále čitelné, ale rozhodně to není pravidlem, jak ukazuje první 
obrázek pravého sloupce, kde došlo k nečitelnosti jednoho pruhu 
trikolory.

Jak ukazuje varianta vpravo dole, tmavé odstíny zase znemožňují 
čitelnost textu. V tu chvíli je lepší využít jednobarevnou variantu loga 
pro tmavé pozadí (strana 6).

Nelze specifikovat všechny odstíny, na kterých bude logo čitelné, 
proto je potřeba spoléhat na vlastní intuici a řídit se tím, aby bylo 
logo vždy čitelné.

Strana 5

Jednobarevná varianta 
pro tmavé pozadí

Bílou variantu loga většinou používáme jako vodoznak, ale u našeho 
loga po ní lze sáhnout u každého tmavého podkladu, kde 
vyhodnotíme barevnou variantu loga jako nečitelnou, nebo pokud 
chceme logo záměrně trochu ukrýt. Musíme si však dát pozor, aby 
bylo logo stále čitelné.

Strana 6

Jednobarevná varianta 
pro světlé pozadí

I když jsme na plno světlých podkladech schopni použít barevnou 
variantu loga, nastane situace, kdy je potřeba pouze černou variantu 
- například razítka.

Taková varianta nemusí být použita pouze na bílém podkladu, ale 
na jakémkoli světlém podkladu, kde uznáme za vhodné.

Strana 7

Samostatný znak

Samostatným znakem loga chápeme symbol, ve kterém je spojena 
trikolora s písmenem R.

Může nastat situace, kdy například pro nedostatek místa 
vyhodnotíme jako nejlepší řešení využít znak samostatně. I zde je 
však nutné dodržovat základní pravidla.

Ucelenost
Jelikož symbol není silný znak, který bychom zvládli jedním tahem, 
je dobré pod něj umístit pozadí, aby si zachoval svou ucelenost.

Pozadí je čtvercového tvaru, každá strana je tak stejně dlouhá.

Strana 8

Minimální rozestup 4 mm

Samostatný znak

Tvar pozadí
Pozadí pod znakem může být pouze čtverec ve dvou variantách. 
První varianta má všechny hrany ostré. Druhá varianta má pravý 
horní roh zakulacený v poloměru 8 mm.

Jakýkoli jiný tvar je nevhodný.
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Samostatný znak

Barevnost
S barevností symbolu a jeho pozadí se zachází stejně jako s 
barevností celého loga.

Strana 10

Ochranná zóna loga

Každá varianta loga má kolem sebe hranici (červené zvýraznění), 
do které nesmí zasahovat žádný jiný prvek.

Hranice má na každé straně velikost 10 % z celkové výšky loga. Pokud 
má logo výšku 40 mm, ochranná zóna loga bude na každé straně 
4 mm. U znaku se do celkové výšky loga počítá velikost včetně 
pozadí.

Výjimku tvoří například profilové fotky na sociálních sítích.
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Minimální velikost loga

Minimální velikost loga musí zajistit čitelnost textu a trikolory. 
Na minimální velikost nemá vliv barva loga. Všechny velikosti jsou 
doporučené.
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Barevnost

Strana 13
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#dadada
R: 218 G: 218 B: 218
C: 17 M: 12 Y: 13 K: 0

Písmo

Písmo je dostupné na Google Fonts - 
https://fonts.google.com/specimen/Montserrat?preview.text_type=cu
stom
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Přidávání efektů Změna barvy

Nedodržení minimální velikosti Nedodržení doporučené 
varianty pro konkrétní pozadí

Chybná kompozice Narušení ochranné zóny

Deformace tvarů Změna fontu

Česká
Společnost
Realitní

Jak jsem logo vytvořil?
Symbol loga odkazuje především na název společnosti, její členy a Českou republiku. 

Pro samotný symbol bylo zvoleno písmeno R, které je nejčastější souhláska 

ve všech Vašich jménech a také odkazuje na to nejdůležitější - reality. Slovo ČESKÁ 

zase vyznačují tři pruhy na levé straně, které představují tři barvy státní vlajky, tři 

slova v názvu nebo stavbu - realitu.

Trikolóra / Budova Nejčastější samohláska 

ve Vašich jménech / Reality

Spojení obou symbolů

Kratší varianta
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Vodorovná varianta

Základní varianta loga České Společnosti Realitní je vodorovná. Tato 
varianta dává větší důraz na textovou část loga.

Variantu je vhodné použít například pro webové stránky nebo 
hlavičkový papír.
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Svislá varianta

Alternativní variantou loga České Společnosti Realitní je svislá 
varianta. Tato varianta nechává vyniknout symbol společnosti, jímž je 
písmeno R s trikolorou.
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Umístění na barevné pozadí

Barevná varianta loga díky trikoloře nejlépe funguje na bílém pozadí, 
nicméně lze jí umístit i na podklad jiné barvy.

Na ukázkách níže můžete vidět, že na světlých odstínech může být 
logo stále čitelné, ale rozhodně to není pravidlem, jak ukazuje první 
obrázek pravého sloupce, kde došlo k nečitelnosti jednoho pruhu 
trikolory.

Jak ukazuje varianta vpravo dole, tmavé odstíny zase znemožňují 
čitelnost textu. V tu chvíli je lepší využít jednobarevnou variantu loga 
pro tmavé pozadí (strana 6).

Nelze specifikovat všechny odstíny, na kterých bude logo čitelné, 
proto je potřeba spoléhat na vlastní intuici a řídit se tím, aby bylo 
logo vždy čitelné.
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Jednobarevná varianta 
pro tmavé pozadí

Bílou variantu loga většinou používáme jako vodoznak, ale u našeho 
loga po ní lze sáhnout u každého tmavého podkladu, kde 
vyhodnotíme barevnou variantu loga jako nečitelnou, nebo pokud 
chceme logo záměrně trochu ukrýt. Musíme si však dát pozor, aby 
bylo logo stále čitelné.
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Jednobarevná varianta 
pro světlé pozadí

I když jsme na plno světlých podkladech schopni použít barevnou 
variantu loga, nastane situace, kdy je potřeba pouze černou variantu 
- například razítka.

Taková varianta nemusí být použita pouze na bílém podkladu, ale 
na jakémkoli světlém podkladu, kde uznáme za vhodné.
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Samostatný znak

Samostatným znakem loga chápeme symbol, ve kterém je spojena 
trikolora s písmenem R.

Může nastat situace, kdy například pro nedostatek místa 
vyhodnotíme jako nejlepší řešení využít znak samostatně. I zde je 
však nutné dodržovat základní pravidla.

Ucelenost
Jelikož symbol není silný znak, který bychom zvládli jedním tahem, 
je dobré pod něj umístit pozadí, aby si zachoval svou ucelenost.

Pozadí je čtvercového tvaru, každá strana je tak stejně dlouhá.
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Minimální rozestup 4 mm

Samostatný znak

Tvar pozadí
Pozadí pod znakem může být pouze čtverec ve dvou variantách. 
První varianta má všechny hrany ostré. Druhá varianta má pravý 
horní roh zakulacený v poloměru 8 mm.

Jakýkoli jiný tvar je nevhodný.

Strana 9

Samostatný znak

Barevnost
S barevností symbolu a jeho pozadí se zachází stejně jako s 
barevností celého loga.
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Ochranná zóna loga

Každá varianta loga má kolem sebe hranici (červené zvýraznění), 
do které nesmí zasahovat žádný jiný prvek.

Hranice má na každé straně velikost 10 % z celkové výšky loga. Pokud 
má logo výšku 40 mm, ochranná zóna loga bude na každé straně 
4 mm. U znaku se do celkové výšky loga počítá velikost včetně 
pozadí.

Výjimku tvoří například profilové fotky na sociálních sítích.
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Minimální velikost loga

Minimální velikost loga musí zajistit čitelnost textu a trikolory. 
Na minimální velikost nemá vliv barva loga. Všechny velikosti jsou 
doporučené.
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Písmo je dostupné na Google Fonts - 
https://fonts.google.com/specimen/Montserrat?preview.text_type=cu
stom
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Jak jsem logo vytvořil?
Symbol loga odkazuje především na název společnosti, její členy a Českou republiku. 

Pro samotný symbol bylo zvoleno písmeno R, které je nejčastější souhláska 

ve všech Vašich jménech a také odkazuje na to nejdůležitější - reality. Slovo ČESKÁ 

zase vyznačují tři pruhy na levé straně, které představují tři barvy státní vlajky, tři 

slova v názvu nebo stavbu - realitu.
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Spojení obou symbolů

Kratší varianta

Strana 3 / 5



Logomanuál
pro logo společnosti Česká Společnost Realitní

Obsah

Vodorovná varianta

Svislá varianta

Umístění na barevné pozadí

Jednobarevná varianta pro tmavé pozadí

Jednobarevná varianta pro světlé pozadí

Samostatný znak

Ochranná zóna loga

Minimální velikost loga

Barevnost

Písmo

Zakázaná použití

3

4

5

6

7

8

11

12

13

14

15

Vodorovná varianta

Základní varianta loga České Společnosti Realitní je vodorovná. Tato 
varianta dává větší důraz na textovou část loga.

Variantu je vhodné použít například pro webové stránky nebo 
hlavičkový papír.
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Svislá varianta

Alternativní variantou loga České Společnosti Realitní je svislá 
varianta. Tato varianta nechává vyniknout symbol společnosti, jímž je 
písmeno R s trikolorou.
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Umístění na barevné pozadí

Barevná varianta loga díky trikoloře nejlépe funguje na bílém pozadí, 
nicméně lze jí umístit i na podklad jiné barvy.

Na ukázkách níže můžete vidět, že na světlých odstínech může být 
logo stále čitelné, ale rozhodně to není pravidlem, jak ukazuje první 
obrázek pravého sloupce, kde došlo k nečitelnosti jednoho pruhu 
trikolory.

Jak ukazuje varianta vpravo dole, tmavé odstíny zase znemožňují 
čitelnost textu. V tu chvíli je lepší využít jednobarevnou variantu loga 
pro tmavé pozadí (strana 6).

Nelze specifikovat všechny odstíny, na kterých bude logo čitelné, 
proto je potřeba spoléhat na vlastní intuici a řídit se tím, aby bylo 
logo vždy čitelné.
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Jednobarevná varianta 
pro tmavé pozadí

Bílou variantu loga většinou používáme jako vodoznak, ale u našeho 
loga po ní lze sáhnout u každého tmavého podkladu, kde 
vyhodnotíme barevnou variantu loga jako nečitelnou, nebo pokud 
chceme logo záměrně trochu ukrýt. Musíme si však dát pozor, aby 
bylo logo stále čitelné.
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Jednobarevná varianta 
pro světlé pozadí

I když jsme na plno světlých podkladech schopni použít barevnou 
variantu loga, nastane situace, kdy je potřeba pouze černou variantu 
- například razítka.

Taková varianta nemusí být použita pouze na bílém podkladu, ale 
na jakémkoli světlém podkladu, kde uznáme za vhodné.
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Samostatný znak

Samostatným znakem loga chápeme symbol, ve kterém je spojena 
trikolora s písmenem R.

Může nastat situace, kdy například pro nedostatek místa 
vyhodnotíme jako nejlepší řešení využít znak samostatně. I zde je 
však nutné dodržovat základní pravidla.

Ucelenost
Jelikož symbol není silný znak, který bychom zvládli jedním tahem, 
je dobré pod něj umístit pozadí, aby si zachoval svou ucelenost.

Pozadí je čtvercového tvaru, každá strana je tak stejně dlouhá.
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Minimální rozestup 4 mm

Samostatný znak

Tvar pozadí
Pozadí pod znakem může být pouze čtverec ve dvou variantách. 
První varianta má všechny hrany ostré. Druhá varianta má pravý 
horní roh zakulacený v poloměru 8 mm.

Jakýkoli jiný tvar je nevhodný.
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Samostatný znak

Barevnost
S barevností symbolu a jeho pozadí se zachází stejně jako s 
barevností celého loga.

Strana 10

Ochranná zóna loga

Každá varianta loga má kolem sebe hranici (červené zvýraznění), 
do které nesmí zasahovat žádný jiný prvek.

Hranice má na každé straně velikost 10 % z celkové výšky loga. Pokud 
má logo výšku 40 mm, ochranná zóna loga bude na každé straně 
4 mm. U znaku se do celkové výšky loga počítá velikost včetně 
pozadí.

Výjimku tvoří například profilové fotky na sociálních sítích.
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Minimální velikost loga

Minimální velikost loga musí zajistit čitelnost textu a trikolory. 
Na minimální velikost nemá vliv barva loga. Všechny velikosti jsou 
doporučené.
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Barevnost
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Symbol loga odkazuje především na název společnosti, její členy a Českou republiku. 

Pro samotný symbol bylo zvoleno písmeno R, které je nejčastější souhláska 

ve všech Vašich jménech a také odkazuje na to nejdůležitější - reality. Slovo ČESKÁ 

zase vyznačují tři pruhy na levé straně, které představují tři barvy státní vlajky, tři 

slova v názvu nebo stavbu - realitu.
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Vodorovná varianta

Základní varianta loga České Společnosti Realitní je vodorovná. Tato 
varianta dává větší důraz na textovou část loga.

Variantu je vhodné použít například pro webové stránky nebo 
hlavičkový papír.

Strana 3

Svislá varianta

Alternativní variantou loga České Společnosti Realitní je svislá 
varianta. Tato varianta nechává vyniknout symbol společnosti, jímž je 
písmeno R s trikolorou.
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Umístění na barevné pozadí

Barevná varianta loga díky trikoloře nejlépe funguje na bílém pozadí, 
nicméně lze jí umístit i na podklad jiné barvy.

Na ukázkách níže můžete vidět, že na světlých odstínech může být 
logo stále čitelné, ale rozhodně to není pravidlem, jak ukazuje první 
obrázek pravého sloupce, kde došlo k nečitelnosti jednoho pruhu 
trikolory.

Jak ukazuje varianta vpravo dole, tmavé odstíny zase znemožňují 
čitelnost textu. V tu chvíli je lepší využít jednobarevnou variantu loga 
pro tmavé pozadí (strana 6).

Nelze specifikovat všechny odstíny, na kterých bude logo čitelné, 
proto je potřeba spoléhat na vlastní intuici a řídit se tím, aby bylo 
logo vždy čitelné.
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Jednobarevná varianta 
pro tmavé pozadí

Bílou variantu loga většinou používáme jako vodoznak, ale u našeho 
loga po ní lze sáhnout u každého tmavého podkladu, kde 
vyhodnotíme barevnou variantu loga jako nečitelnou, nebo pokud 
chceme logo záměrně trochu ukrýt. Musíme si však dát pozor, aby 
bylo logo stále čitelné.
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Jednobarevná varianta 
pro světlé pozadí

I když jsme na plno světlých podkladech schopni použít barevnou 
variantu loga, nastane situace, kdy je potřeba pouze černou variantu 
- například razítka.

Taková varianta nemusí být použita pouze na bílém podkladu, ale 
na jakémkoli světlém podkladu, kde uznáme za vhodné.

Strana 7

Samostatný znak

Samostatným znakem loga chápeme symbol, ve kterém je spojena 
trikolora s písmenem R.

Může nastat situace, kdy například pro nedostatek místa 
vyhodnotíme jako nejlepší řešení využít znak samostatně. I zde je 
však nutné dodržovat základní pravidla.

Ucelenost
Jelikož symbol není silný znak, který bychom zvládli jedním tahem, 
je dobré pod něj umístit pozadí, aby si zachoval svou ucelenost.

Pozadí je čtvercového tvaru, každá strana je tak stejně dlouhá.
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Tvar pozadí
Pozadí pod znakem může být pouze čtverec ve dvou variantách. 
První varianta má všechny hrany ostré. Druhá varianta má pravý 
horní roh zakulacený v poloměru 8 mm.

Jakýkoli jiný tvar je nevhodný.
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Barevnost
S barevností symbolu a jeho pozadí se zachází stejně jako s 
barevností celého loga.
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Ochranná zóna loga

Každá varianta loga má kolem sebe hranici (červené zvýraznění), 
do které nesmí zasahovat žádný jiný prvek.

Hranice má na každé straně velikost 10 % z celkové výšky loga. Pokud 
má logo výšku 40 mm, ochranná zóna loga bude na každé straně 
4 mm. U znaku se do celkové výšky loga počítá velikost včetně 
pozadí.

Výjimku tvoří například profilové fotky na sociálních sítích.
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Minimální velikost loga musí zajistit čitelnost textu a trikolory. 
Na minimální velikost nemá vliv barva loga. Všechny velikosti jsou 
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Jak jsem logo vytvořil?
Symbol loga odkazuje především na název společnosti, její členy a Českou republiku. 

Pro samotný symbol bylo zvoleno písmeno R, které je nejčastější souhláska 

ve všech Vašich jménech a také odkazuje na to nejdůležitější - reality. Slovo ČESKÁ 

zase vyznačují tři pruhy na levé straně, které představují tři barvy státní vlajky, tři 

slova v názvu nebo stavbu - realitu.
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Vodorovná varianta

Základní varianta loga České Společnosti Realitní je vodorovná. Tato 
varianta dává větší důraz na textovou část loga.

Variantu je vhodné použít například pro webové stránky nebo 
hlavičkový papír.
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Svislá varianta

Alternativní variantou loga České Společnosti Realitní je svislá 
varianta. Tato varianta nechává vyniknout symbol společnosti, jímž je 
písmeno R s trikolorou.
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Umístění na barevné pozadí

Barevná varianta loga díky trikoloře nejlépe funguje na bílém pozadí, 
nicméně lze jí umístit i na podklad jiné barvy.

Na ukázkách níže můžete vidět, že na světlých odstínech může být 
logo stále čitelné, ale rozhodně to není pravidlem, jak ukazuje první 
obrázek pravého sloupce, kde došlo k nečitelnosti jednoho pruhu 
trikolory.

Jak ukazuje varianta vpravo dole, tmavé odstíny zase znemožňují 
čitelnost textu. V tu chvíli je lepší využít jednobarevnou variantu loga 
pro tmavé pozadí (strana 6).

Nelze specifikovat všechny odstíny, na kterých bude logo čitelné, 
proto je potřeba spoléhat na vlastní intuici a řídit se tím, aby bylo 
logo vždy čitelné.
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Bílou variantu loga většinou používáme jako vodoznak, ale u našeho 
loga po ní lze sáhnout u každého tmavého podkladu, kde 
vyhodnotíme barevnou variantu loga jako nečitelnou, nebo pokud 
chceme logo záměrně trochu ukrýt. Musíme si však dát pozor, aby 
bylo logo stále čitelné.
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