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Filosofie

Logotyp má hravý charakter pracující 
s transparentností barevných ploch, které 
se vzájemně překrývají a svým stupňovitým 
pootáčením vytváří jakýsi dynamický vějíř.
Tímto způsobem je vyjádřena akce. 
Svou roli hraje také zvolená barevnost. 
Červený a oranžový tón má veselý, pozitivní 
náboj. Šedá barva pak dodává logotypu 
seriózní patinu.

Minimální velikost

Vymezení minimální velikosti loga 
je nezbytnou součástí manuálu. Každé logo 
je různě technicky složité a od jistého 
zmenšení dochází k jeho zkreslení. 

Minimální velikost loga pro tiskové účely 
je v tomto případě 40 mm u logotypu 
s claimem a 15 mm pro samotný znak. 15 mm40 mm
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Ochranná zóna

Ochranná zóna (vyznačena  ) nesmí být 
viditelně pokryta žádnými dalšími prvky. 
Určuje se pro udržení jedinečnosti loga tak, 
aby logo působilo odlehčeně a volně jako 
svébytný grafický prvek. 

Ochranná zóna znaku je vymezena 1 dílkem X 
od horního, dolního i bočních okrajů loga. 
X = 60 % výšky písmene „L“ slova Living.
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Barevné varianty

Základní variantou provedení značky 
je varianta barevná. 

Značka musí být prezentována zásadně
v definovaných barvách, tvarech a proporcích. 

Korporátní barvy (viz str. 8) jsou použity 
při 100% sytosti se sníženou transparencí 
na 55 % u pozitivní varianty loga a na 65 % 
v případě negativu.

Název Living Party je vyseknut ve vrchním 
bílém čtverci a jeho barevnost odpovídá součtu 
překrytých barevných čtverců ve spodních 
vrstvách. 

Claim „… a život je zábava“ je u pozitivní 
varianty logotypu napsán 100% červenou 
barvou. U negativu pak pro lepší čitelnost 
100 % oranžovou barvou.
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Černobílé varianty

Značka se může vyskytovat i v černobílém 
provedení, pokud z technologických důvodů 
není možné použít preferované základní 
barevné provedení. 

U černobílého pozitivu činí průhlednost 70 % 
a sytost tmavých čtverců odpovídá 60 %, 40 % 
a 30 % černé. 
V případě negativu je transparence 50 % 
a sytost čtverců 35 %, 50 % a 65 % černé.
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Doplňkové varianty

V případě užití plotrovacích fólií, nátěrových 
hmot nebo tisku s nízkým rastrem nelze 
při zobrazování logotypu uplatnit 
transparentnost jednotlivých barev. Proto 
jsou barvy použity bez tohoto efektu. 
Odstín barev je však snížen na 70 % 
u barevného pozitivu a 80 % u negativu. 

U černobílého pozitivu odpovídá sytost 
tmavých čtverců 55 %, 40 % a 25 % černé. 
Pro negativ platí hodnoty 65 %, 50 % 
a 35 % černé.
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Zakázané varianty

Zde jsou uvedeny některé příklady 
nepovoleného užití či zásahu do loga: 

1. 
Nelze měnit předepsanou barevnost loga. 

2. 
Cizí grafické prvky či text nesmí vstupovat 
do ochranné zóny loga.  

3. 
Nelze proporčně měnit jednotlivé části loga 
ani jejich vzájemné umístění. 

4. 
Logo nesmí být jakkoli deformováno. 

5. 
Logo lze umístit pouze na podklady, které 
nebrání jeho čitelnosti. Důležitý je správný 
výběr podkladu i povolené barevné či ČB 
varianty loga na něm. 

6. a 7. 
Uplatnění efektů (např. vržený stín, obrys tahu, 
úkos a reliéf ap.) není u logotypu povoleno. 

8. 
Logo nesmí být použito v nevhodném rozlišení 
a velikosti.

1.

2.

3.

4.

5.
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7.
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Barevnost

Korporátními barvami jsou: 
červená Pantone 1797 C, 
oranžová Pantone 171 C,
šedá Pantone 431 C. 

Všechny 3 barvy v logu jsou použity s 55% 
transparencí u pozitivní varianty a s 65% 
transparencí u negativu (s výjimkou claimu).

Kodifikace barev pro různé způsoby použití: 
Pantone pro tisk přímými barvami, 
CMYK pro tisk soutiskem, 
RGB pro zobrazení na monitoru, 
RAL pro plotrovací fólie.
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