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ЧЕШСКИЙ  
И СЛОВАЦКИЙ ВЕК

1918 100 2018

1918 100 2018 SPOLEČNÉ STOLETÍ

1918 100 2018 SPOLOČNÉ STOROČIE

1918 100 2018 CZECH AND SLOVAK CENTURY

1918 100 2018 DAS TSCHECHISCHE UND SLOWAKISCHE JAHRHUNDERT

1918 100 2018 CZESKIE I SŁOWACKIE STULECIE

1918 100 2018 SIÈCLE TCHÈQUE ET SLOVAQUE

1918 100 2018 ЧЕШСКИЙИ СЛОВАЦКИЙ ВЕК
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1 0 0
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Manuál značky připomínek a oslav 
významných výročí roku 2018

Základní verzi značky tvoří vertikálně 
uspořádané letopočty 1918 a 2018 v modré 
barvě a číslovka 100 v červené barvě 
umístěná mezi nimi.

Tato verze je určena k užití v kontextu 
s dalšími značkami státních institucí, 
příspěvkových organizací a dalších veřejných 
subjektů, z jejichž názvu lze odvodit 
příslušnost k České/Slovenské republice.

V aplikacích, kde se značka vyskytuje 
samostatně, nebo kde není příslušnost 
k České/Slovenské republice patrná, 
použijeme značku s dodatkovým textem 
„Společné století“, resp. „Spoločné 
storočie“ a pro cizojazyčné verze 
ekvivalent „Czech and Slovak Century“. 

Základními jazyky dodatkového textu jsou 
čeština a slovenština. Pro aplikace v cizích 
jazycích existují příslušné jazykové verze. 

Překlad dodatkového textu pro jazyk, který 
tento manuál neuvádí, lze pořídit pouze 
se souhlasem správce značky — agentury 
CzechTourism  
(vyroci2018@czechtourism.cz)

Horizontální verze značky je vyhrazena 
pouze pro extrémní formáty, jako je 
například branding tužky, popřípadě banner. 
Dodatkový text je vysazen ve velikosti 
60 % velikosti číslic a vycentrovaný podle 
horizontální osy.

Všechny značky a symboly uvedené v manuálu jsou 
k dispozici ve formátech PDF, EPS a PNG.

Značka 

Brand manual for logos 
commemorating and celebrating 
important anniversaries in 2018

The basic version of the logo consists 
of the years “1918” and “2018” in blue and 
arranged vertically, and the number “100” in 
red and placed between them. 

This version is intended for use together with 
other logos of state institutions, state-funded 
organisations and other public bodies 
with names related to the Czech Republic/
Slovakia. 

In applications where the logo is displayed 
on its own, or where the connection with 
the Czech Republic/Slovakia is not obvious, 
a logo with the Czech words “Společné 
století” or Slovak words “Spoločné 
storočie”, is used. Alternatively, for foreign 
language versions, an equivalent, “Czech 
and Slovak Century”, is used.

The main languages of the text 
accompanying the logo are Czech and 
Slovak. A relevant version exists for 
applications in other languages. 

Translation of the text into a language not 
covered by this manual is possible only 
with the approval of the brand manager, i.e. 
CzechTourism (vyroci2018@czechtourism.
cz). 

The horizontal version of the logo is 
reserved only for exceptional formats, e.g. 
for branding pencils, or banners where 
appropriate. The accompanying text is set at 
60% of the size of the digits and is centred 
on the horizontal axis. 

All logos and symbols mentioned in the manual are 
available in PDF, EPS or PNG formats.

Logo 
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SPOLEČNÉ STOLETÍ
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CZECH AND SLOVAK 

CENTURY

1 9 6 8
 5 0
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SPOLOČNÉ STOROČIE
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 5 0
2 0 1 8

CZESKIE I SŁOWACKIE 
STULECIE 

1 9 6 8
 5 0
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SIÈCLE TCHÈQUE 
ET SLOVAQUE

1 9 6 8
 5 0
2 0 1 8
DAS TSCHECHISCHE 
UND SLOWAKISCHE 
JAHRHUNDERT

1 9 6 8
 5 0
2 0 1 8

ЧЕШСКИЙ  
И СЛОВАЦКИЙ ВЕК

1968 50 2018

1968 50 2018 SPOLEČNÉ STOLETÍ

1968 50 2018 SPOLOČNÉ STOROČIE

1968 50 2018 CZECH AND SLOVAK CENTURY

1968 50 2018 DAS TSCHECHISCHE UND SLOWAKISCHE JAHRHUNDERT

1968 50 2018 CZESKIE I SŁOWACKIE STULECIE

1968 50 2018 SIÈCLE TCHÈQUE ET SLOVAQUE

1968 50 2018 ЧЕШСКИЙИ СЛОВАЦКИЙ ВЕК

1 9 6 8
 5 0
2 0 1 8

Manuál značky připomínek a oslav 
významných výročí roku 2018

Rok 2018 je rokem také dalšího významného 
historického momentu — uplyne 50 let od 
pražského jara 1968 a následných událostí. 

K připomínce tohoto výročí je možné 
používat speciální značku s příslušnými 
letopočty a výročím. Značka se takto 
smí využívat pouze v případě, že nejsou 
komunikována žádná další souvztažná výročí, 
a o souhlas s jejím užití je nutné požádat 
správce značek – agenturu CzechTourism 
(vyroci2018@czechtourism.cz) 
 
Pro práci s touto značkou platí stejná pravidla 
jako pro pro základní značku a všechny 
popsané principy se aplikují analogicky.

Všechny značky a symboly uvedené v manuálu jsou 
k dispozici ve formátech PDF, EPS a PNG.

Značky dalších výročí I

Brand manual for logos 
commemorating and celebrating 
important anniversaries in 2018

The year 2018 is also significant because 
of another historic moment — exactly 50 
years since the Prague Spring of 1968 and 
subsequent events.

To mark this occasion, a special logo 
can be used with the relevant year and 
anniversary. The logo can only be used 
this way if no other anniversaries are 
being commemorated at the same time, 
and the approval of the brand manager, 
CzechTourism, (vyroci2018@czechtourism.
cz), must be granted. 

The rules governing this logo are the same as 
those for the basic logo and all the principles 
for using it likewise apply.

All logos and symbols mentioned in the manual are 
available in PDF, EPS or PNG formats.

Other anniversary 
logos: I
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CZESKIE I SŁOWACKIE 
STULECIE 

1 9 9 3
 2 5
2 0 1 8
SIÈCLE TCHÈQUE 
ET SLOVAQUE
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DAS TSCHECHISCHE 
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ЧЕШСКИЙ  
И СЛОВАЦКИЙ ВЕК

1993 25 2018

1993 25 2018 SPOLEČNÉ STOLETÍ

1993 25 2018 SPOLOČNÉ STOROČIE

1993 25 2018 CZECH AND SLOVAK CENTURY

1993 25 2018 DAS TSCHECHISCHE UND SLOWAKISCHE JAHRHUNDERT

1993 25 2018 CZESKIE I SŁOWACKIE STULECIE

1993 25 2018 SIÈCLE TCHÈQUE ET SLOVAQUE

1918 25 2018 ЧЕШСКИЙИ СЛОВАЦКИЙ ВЕК

1 9 9 3
 2 5
2 0 1 8

Manuál značky připomínek a oslav 
významných výročí roku 2018

Rok 2018 je rokem také dalšího významného 
historického momentu  — uplyne 25 let 
od vzniku samostatné České republiky 
a Slovenské republiky. 

K připomínce tohoto výročí je možné 
používat speciální značku s příslušnými 
letopočty a výročím. Značka se takto 
smí využívat pouze v případě, že nejsou 
komunikována žádná další souvztažná výročí, 
a o souhlas s jejím užití je nutné požádat 
správce značek – agenturu CzechTourism 
(vyroci2018@czechtourism.cz) 
 
Pro práci s touto značkou platí stejná pravidla 
jako pro pro základní značku a všechny 
popsané principy se aplikují analogicky.

Všechny značky a symboly uvedené v manuálu jsou 
k dispozici ve formátech PDF, EPS a PNG.

Značky dalších výročí II

Brand manual for logos 
commemorating and celebrating 
important anniversaries in 2018

The year 2018 is also significant because of 
another historic moment — exactly 25 years 
since the establishment of independent 
Czech and Slovak states. 

To mark this occasion, a special logo 
can be used with the relevant year and 
anniversary. The logo can only be used 
this way if no other anniversaries are 
being commemorated at the same time, 
and the approval of the brand manager, 
CzechTourism, (vyroci2018@czechtourism.
cz), must be granted. 

The rules governing this logo are the same as 
those for the basic logo and all the principles 
for using it likewise apply.

All logos and symbols mentioned in the manual are 
available in PDF, EPS or PNG formats.

Other anniversary 
logos: II
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9 mm

60 mm

20 mm

Manuál značky připomínek a oslav 
významných výročí roku 2018

Minimální velikost

Stanovená minimální velikost značky  
je 9 mm výšky.

Stanovená minimální velikost značky 
s dodatkovým textem je 20 mm výšky po 
účaří první řádky dodatkového textu. Velikost 
dodatkového textu je 5 pt.

Pokud bude zachována čitelnost značky, lze ve 
výjimečných případech (např. na drobných reklamních 
předmětech) použít i menší velikost, než je definovaná 
minimální velikost značky.

Ochranná zóna je definována jako výška 
číslice 1 ve všech směrech. 

Smyslem ochranné zóny je zajistit dostatečný 
odstup značky od všech ostatních grafických 
prvků, které by mohly jedinečnost značky 
opticky narušit. 

Ochranná zóna slouží také ke správnému 
odsazení značky od okraje formátu. 
Značka nesmí být ke kraji formátu blíže, 
než definuje ochranná zóna.

Ochranná zóna značky umístěné na fotografiích 
v žádném případě není bílý nebo jinak barevný obdélník 
umístěný pod značkou. Značku je vždy nutné učinit 
součástí celkové kompozice.

Ochranná zóna

Brand manual for logos 
commemorating and celebrating 
important anniversaries in 2018

Minimum dimensions

The specified minimum size of the logo is 
a height of 9 mm. 

The specified minimum size of the logo with 
accompanying text is a height of 20 mm 
along the baseline of the first row of the text. 
The size of such text is 5 pt. 

If the legibility of the logo is to be preserved, under 
exceptional circumstances (e.g. on small promotional 
items), a size smaller than the defined minimum logo 
size may be used.

The logo protection zone is defined as 
the height of a number “1” in all directions. 
The protection zone is designed to ensure 
adequate spacing around all the other 
graphical elements that could have an 
adverse visual impact on the unique quality 
of the logo.

The protection zone also ensures the correct 
spacing from the edge of the format. The 
logo must not be closer to the edge of the 
format than the distance defined by the 
protection zone. 

In photographs, the logo protection zone should 
not under any circumstances be a white or coloured 
rectangular background around the logo. It is essential 
that the logo forms part of the overall composition. 

Protection zone
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CMYK 100–52–0–50 CMYK 0–100–91–0

Manuál značky připomínek a oslav 
významných výročí roku 2018

Základní barevné provedení ( 1 ) se používá 
všude tam, kde to dovoluje barevnost 
podkladu.

Inverzní barevná provedení se používají 
na  modré a obecně dostatečně tmavé 
(2a) podkladové barvě, resp. na červené 
podkladové barvě (2b).

Pozitivní černobílé provedení značky ( 1 ) 
vznikne převedením barevných prvků do 
černé barvy. 

Inverzní černobílé provedení značky ( 2 ) 
vznikne převedením barevných prvků 
do bílé barvy.

Barevné provedení

Černobílé provedení

( 1 ) základní barevné provedení

( 1 )  černobílé provedení

(2 )  černobílé inverzní provedení

( 2 a) inverzní jednobarevné provedení ( 2b ) inverzní jednobarevné provedení 

Brand manual for logos 
commemorating and celebrating 
important anniversaries in 2018

The basic colour version (1) is used 
everywhere where the background colour 
permits. 

The reversed colour version is used on 
a blue and a generally sufficiently dark (2a) 
base colour or, as appropriate, on a red base 
colour (2b)

The positive black and white form of the 
logo (1) is formed by converting the colour 
elements to black. 

Inversion of black and white of the logo (2) is 
formed by converting the colour elements to 
white.

Colour version

Black and white 
version

(1) Basic colour version

(1) Black and white version

(2) Reversed black and white version

(2a) Reversed unicolour version (2b) Reversed unicolour version
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Manuál značky připomínek a oslav 
významných výročí roku 2018

Jednobarevné 
provedení

V základním jednobarevném provedení je 
značka tmavě modrá ( 1 ). Toto provedení 
značky je určeno také k použití např. na 
dárkových předmětech, jestliže technologie 
zhotovení neumožňuje vícebarevný tisk.

Ve výjimečných případech, pokud nelze 
použít základní jednobarevné provedení 
(např. při aplikaci značky gravírováním nebo 
pískováním), lze použít alternativní barevné 
provedení ( 3 ) a ( 4 ).

Pokud je barva podkladu dostatečně světlá, 
použijte pozitivní variantu značky ( 1 ) a ( 3 ). 
Je-li barva podkladu příliš tmavá, použijte 
značku v inverzní podobě ( 2 ) a ( 4 ). 

Značka na klidném 
pozadí

Vyobrazení ukazují použití barevné značky 
(levý sloupec) a černobílé značky (pravý 
sloupec) na světlých a tmavých klidných 
plochách. 

Aplikace barevné verze značky na svítivých, 
pestrých či jinak rušivých barvách nejsou 
žádoucí, ale mohou nastat situace, kdy se 
aplikaci značky na takový podklad nelze 
vyhnout – např. ochranné pomůcky s barvou 
definovanou předpisem. V takových 
případech použijte inverzní černobílé 
provedení značky.

( 1 ) jednobarevné provedení ( 2 ) inverzní jednobarevné provedení 

( 3 ) doplňkové jednobarevné provedení ( 4 ) doplňkové inverzní jednobarevné provedení 

Brand manual for logos 
commemorating and celebrating 
important anniversaries in 2018

Unicolour version

In the basic unicolour version, the logo is 
dark blue (1). This version is also intended for 
use for example on small promotional items, 
if the technology involved does not allow 
colour printing. 

Under exceptional circumstances, if a basic 
unicolour cannot be used (e.g. when the 
logo is applied by engraving or sanding), 
alternative colours can be used (3) and (4). 

If the background colour is sufficiently light, 
the positive variant of the logo (1) and (3) 
should be used. If the background colour is 
too dark, the reverse version of the logo (2) 
and (4) should be used.

Logo against a plain 
background

The illustrations show the use of colour logos 
(left-hand side) and logos in black and white 
(right-hand side), against light and dark plain 
surfaces.

Applications of the colour versions of the 
logo against luminous, mixed or other 
distracting colours are not desirable, but 
certain situations could arise in which a logo 
applied to such a base cannot be avoided, 
e.g. for protective equipment, for which the 
colour is determined by regulations. In such 
instances, the inverted black and white form 
of the logo should be used.

(1) unicolour version (2) reverse unicolour version

(3) alternative unicolour version (4) alternative inverted unicolour version
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( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 1 )

( 2 )

( 3 )

Manuál značky připomínek a oslav 
významných výročí roku 2018

Základním požadavkem při aplikaci značky 
na nehomogenní podkladovou plochu 
různé barevnosti a tonality je zachování její 
čitelnosti.

Umístění značky na nehomogenním pozadí, 
jakým je např. fotografie, musí být provedeno 
tak, aby značka tvořila přirozenou součást 
obrazové kompozice a nebyla narušena 
její čitelnost. Zaručení čitelnosti značky 
nesmí v žádném případě vést k její modifikaci 
ani k podkládání značky bílou nebo jinak 
barevnou plochou. 

Je preferováno základní barevné provedení 
značky ( 1 ). Pokud kvůli barevnosti 
nebo tmavé tonalitě fotografie nelze 
toto provedení použít, doporučuje se 
barevné inverzní provedení ( 2 ) nebo 
jednobarevné / černobílé inverzní provedení 
( 3 ).

Úpravou fotografie (např. drobnou retuší 
fotografie v podkladu, úpravou barevné 
saturace nebo změnou výřezu) je možno 
docílit lepší čitelnosti značky. Přípustných 
způsobů řešení je ovšem daleko více.

Značka na fotografii

Použití značky 
s logy institucí

Pro užití značky s logy institucí jsou 
doporučena následující pravidla, pokud 
nejsou v konfliktu s manuálem loga dané 
instituce:

Loga institucí, jako jsou např. ministerstva, se 
umísťují vlevo od značky připomínek a oslav 
významných výročí roku 2018 (1918, 1968, 
1993).

Loga institucí jsou od značky oslav 
odsazena min. na vzdálenost, která se rovná 
dvojnásobku výše číslice 1. 

Loga se vůči sobě zarovnají na optický 
horizontální střed. 

Přesný poměr velikosti log institucí vůči 
značce oslav je ponechán na rozhodnutí 
grafika. Je možné značku oslav opticky 
zvětšit o cca 50 % nebo ponechat opticky 
stejně vysoké.

Jako příklad je uvedeno použití značky 
s destinačním logem.

Brand manual for logos 
commemorating and celebrating 
important anniversaries in 2018

Ensuring legibility is the basic requirement 
for applying the logo to a non-homogeneous 
background with a different colour and 
tonality. 

Placing the logo on a non-homogeneous 
background, such as a photograph, must 
be done in such a way that the logo forms 
a natural part of the image composition 
and that the logo legibility is not impaired. 
Ensuring that the logo is clear must not result 
in its alteration in any way. Ensuring legibility 
also means that the logo must not be shown 
against a white or differently coloured 
surface. 

The basic colour of the logo (1) is preferred, 
but if it cannot be used because of the 
colour scheme or dark tonality of the 
photo, the inverse colour version (2) or 
unicolour/black-and-white inversion (3) is 
recommended. 

Photo editing (for example, slight retouching 
of the photograph background, colour 
saturation adjustment, or cropping 
adjustment) is possible in order to ensure 
that the logo is more legible. Naturally, there 
are many other acceptable options.

Logo in photographs

Application with 
the logos of other 
organisations

The following rules are recommended 
for using the logo with those of other 
organisations, if they do not conflict with 
the brand manual guidelines of such 
bodies.

The logos of organisations such as ministries 
are placed to the left of the logo of the 2018 
anniversary or commemoration (“anniversary 
logo”, 1918, 1968 and 1993). 

The minimum distance between these logos 
equal twice the height of the digit “1”. 

The logos are aligned with each other 
visually in the horizontal centre. 

The exact size ratio between the organisation 
logo and the anniversary logo is left to the 
discretion of the graphic designer. The 
anniversary logo can be increased by about 
50% visually or left at the same height 
visually. 

An example is the use of a destination logo.
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Manuál značky připomínek a oslav 
významných výročí roku 2018

Barvy značky

Základními barvami jsou pestré barvy 

CZ modrá barva PANTONE 7694 C 
CZ červená barva PANTONE 1795 C

Barvy PANTONE volte vždy podle druhu 
potiskovaného materiálu – C označuje tisk 
na lesklý natíraný papír (coated) a U ozna -
čuje tisk na nenatíraný papír (uncoated), 
např. bezdřevý ofsetový papír.

Pro barvy CMYK použijte uvedené definice 
namísto převodů barev PANTONE do CMYK 
v grafických programech. 

Barvy CMYK byly stanoveny pro ofsetový tisk na lesklý 
nebo matný natíraný papír v souladu s ISO 12647-2/
Amd. 1:2007. Ostatní definice byly určeny odvoze ním 
od tisku podle tohoto standardu, jak ho lze simulovat 
ICC profilem ISO Coated (v2) od ECI. 

CZ modrá  

PANTONE+ 7694 C / 294 U
CMYK 100 % 52 % 0 % 50 %
sRGB (256) 0 / 60 / 120
HTML 14 46 78
RAL  5003 (saphir blue)
3M  30-890

CZ červená  

PANTONE+ 1795 C / Red 032 U
CMYK 0 % 100 % 91 % 0 %
sRGB (256) 230 / 0 / 30
HTML E3 08 1F
RAL  3020 (traffic red)
3M  30-4640

CZ černá  

PANTONE+ Process Black C / U
CMYK 0 % 0 % 0 % 100 %
sRGB (256) 0 / 0 / 0
HTML 00 00 00
RAL 9017 (traffic black)
3M 30-120

CZ bílá  

PANTONE+ —
CMYK 0 % 0 % 0 % 0 %
sRGB (256) 255 / 255 / 255
HTML FF FF FF
RAL 9003 (signal white)
3M 30-100

Brand manual for logos 
commemorating and celebrating 
important anniversaries in 2018

Logo colours

The basic colours used are: 

CZ blue: PANTONE 7694 
CZ red: PANTONE 1795 C 

PANTONE colours: the colour should always 
be selected based on the printed material. 
“C” indicates print on coated paper and “U” 
indicates printed on uncoated paper.

For CMYK colours, the definitions indicated 
should be used instead of a transfer of 
PANTONE colours to CMYK in graphics 
programmes.

The CMYK colours were intended for offset printing 
on shiny or matt coated paper in accordance with ISO 
12647-2/ Amd. 1:2007. The other definitions were derived 
from a print based on this standard for simulating it 
using ECI ISO Coated (v2) ICC profile.

CZ blue (sapphire blue)  

PANTONE+ 7694 C / 294 U
CMYK 100 % 52 % 0 % 50 %
sRGB (256) 0 / 60 / 120
HTML 14 46 78
RAL  5003 (saphir blue)
3M  30-890

CZ red  

PANTONE+ 1795 C / Red 032 U
CMYK 0 % 100 % 91 % 0 %
sRGB (256) 230 / 0 / 30
HTML E3 08 1F
RAL  3020 (traffic red)
3M  30-4640

CZ black  

PANTONE+ Process Black C / U
CMYK 0 % 0 % 0 % 100 %
sRGB (256) 0 / 0 / 0
HTML 00 00 00
RAL 9017 (traffic black)
3M 30-120

CZ white  

PANTONE+ —
CMYK 0 % 0 % 0 % 0 %
sRGB (256) 255 / 255 / 255
HTML FF FF FF
RAL 9003 (signal white)
3M 30-100


