HLAVIČKOVÝ PAPÍR ČZU

L

3 mm

Funkce (útvar)
v případě dlouhého názvu lze psát na dva řádky
Česká zemědělská univerzita v Praze,
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol
Tel.: +420 224 384 338, Fax +420 224 384 456,
e-mail: info@czu.cz, www.czu.cz

A
Barva textu a prvků
Barva dle předpisu pro logo

Adresa, telefony a další kontakty
Calibri Regular
velikost písma 9 pt, proklad 11 pt

Formát A4
Obsah textových polí lze změnit dle
potřeby jednotlivých útvarů
Hlavičkový papír lze použít i v anglické
verzi za použití anglické verze loga a s
použitím anglických textů. Ostatní údaje
zústávají stejné.
pro vlastní text je doporučeno písmo
Calibri velikost 12 pt
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GRAFICKÝ MANUÁL ČZU

STRANA L1

HLAVIČKOVÝ PAPÍR ČZU

L

3 mm

Funkce (útvar)
v případě dlouhého názvu lze psát na dva řádky
Česká zemědělská univerzita v Praze,
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol
Tel.: +420 224 384 338, Fax +420 224 384 456,
e-mail: info@czu.cz, www.czu.cz
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Adresa, telefony a další kontakty
Calibri Regular a Calibri Bold
velikost písma 9 pt, proklad 11 pt

Pantone Coated
Cool Gray 9C

Formát A4
Obsah textových polí lze změnit dle
potřeby jednotlivých útvarů
Hlavičkový papír lze použít i v anglické
verzi za použití anglické verze loga a s
použitím anglických textů. Ostatní údaje
zústávají stejné.
pro vlastní text je doporučeno písmo
Calibri velikost 12 pt

-1-

GRAFICKÝ MANUÁL ČZU

STRANA L2

HLAVIČKOVÝ PAPÍR PEF

L

3 mm

Funkce (útvar)
v případě dlouhého názvu lze psát na dva řádky
Česká zemědělská univerzita v Praze,
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol
Tel.: +420 224 384 338, Fax +420 224 384 456,
e-mail: info@czu.cz, www.czu.cz

A
Barva textu a prvků
Barva dle předpisu pro logo

Adresa, telefony a další kontakty
Calibri Regular
velikost písma 9 pt, proklad 11 pt

Formát A4
Obsah textových polí lze změnit dle
potřeby jednotlivých útvarů
Je povolena barevná a černobílá varianta s
využitím loga dle předpisu pro loga ČZU.
Hlavičkový papír lze použít i v anglické
verzi za použití anglické verze loga a s
použitím anglických textů. Ostatní údaje
zústávají stejné.
pro vlastní text je doporučeno písmo
Calibri velikost 12 pt

-1-

GRAFICKÝ MANUÁL ČZU

STRANA L3

HLAVIČKOVÝ PAPÍR FAPPZ

L

3 mm

Funkce (útvar)
v případě dlouhého názvu lze psát na dva řádky
Česká zemědělská univerzita v Praze,
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol
Tel.: +420 224 384 338, Fax +420 224 384 456,
e-mail: info@czu.cz, www.czu.cz

A
Barva textu a prvků
Barva dle předpisu pro logo

Adresa, telefony a další kontakty
Calibri Regular
velikost písma 9 pt, proklad 11 pt

Formát A4
Obsah textových polí lze změnit dle
potřeby jednotlivých útvarů
Je povolena barevná a černobílá varianta s
využitím loga dle předpisu pro loga ČZU..
Hlavičkový papír lze použít i v anglické
verzi za použití anglické verze loga a s
použitím anglických textů. Ostatní údaje
zústávají stejné.
pro vlastní text je doporučeno písmo
Calibri velikost 12 pt

-1-

GRAFICKÝ MANUÁL ČZU

STRANA L4

HLAVIČKOVÝ PAPÍR TF

L

3 mm

Funkce (útvar)
v případě dlouhého názvu lze psát na dva řádky
Česká zemědělská univerzita v Praze,
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol
Tel.: +420 224 384 338, Fax +420 224 384 456,
e-mail: info@czu.cz, www.czu.cz

A
Barva textu a prvků
Barva dle předpisu pro logo

Adresa, telefony a další kontakty
Calibri Regular
velikost písma 9 pt, proklad 11 pt

Formát A4
Obsah textových polí lze změnit dle
potřeby jednotlivých útvarů
Je povolena barevná a černobílá varianta s
využitím loga dle předpisu pro loga ČZU.
Hlavičkový papír lze použít i v anglické
verzi za použití anglické verze loga a s
použitím anglických textů. Ostatní údaje
zústávají stejné.
pro vlastní text je doporučeno písmo
Calibri velikost 12 pt

-1-

GRAFICKÝ MANUÁL ČZU

STRANA L5

HLAVIČKOVÝ PAPÍR FLD

L

3 mm

Funkce (útvar)
v případě dlouhého názvu lze psát na dva řádky
Česká zemědělská univerzita v Praze,
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol
Tel.: +420 224 384 338, Fax +420 224 384 456,
e-mail: info@czu.cz, www.czu.cz

A
Barva textu a prvků
Barva dle předpisu pro logo

Adresa, telefony a další kontakty
Calibri Regular
velikost písma 9 pt, proklad 11 pt

Formát A4
Obsah textových polí lze změnit dle
potřeby jednotlivých útvarů
Je povolena barevná a černobílá varianta s
využitím loga dle předpisu pro loga ČZU.
Hlavičkový papír lze použít i v anglické
verzi za použití anglické verze loga a s
použitím anglických textů. Ostatní údaje
zústávají stejné.
pro vlastní text je doporučeno písmo
Calibri velikost 12 pt

-1-

GRAFICKÝ MANUÁL ČZU

STRANA L6

HLAVIČKOVÝ PAPÍR FŽP

L

3 mm

Funkce (útvar)
v případě dlouhého názvu lze psát na dva řádky
Česká zemědělská univerzita v Praze,
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol
Tel.: +420 224 384 338, Fax +420 224 384 456,
e-mail: info@czu.cz, www.czu.cz

A
Barva textu a prvků
Barva dle předpisu pro logo

Adresa, telefony a další kontakty
Calibri Regular
velikost písma 9 pt, proklad 11 pt

Formát A4
Obsah textových polí lze změnit dle
potřeby jednotlivých útvarů
Je povolena barevná a černobílá varianta s
využitím loga dle předpisu pro loga ČZU.
Hlavičkový papír lze použít i v anglické
verzi za použití anglické verze loga a s
použitím anglických textů. Ostatní údaje
zústávají stejné.
pro vlastní text je doporučeno písmo
Calibri velikost 12 pt

-1-

GRAFICKÝ MANUÁL ČZU

STRANA L7

HLAVIČKOVÝ PAPÍR ITS

L

3 mm

Funkce (útvar)
v případě dlouhého názvu lze psát na dva řádky
Česká zemědělská univerzita v Praze,
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol
Tel.: +420 224 384 338, Fax +420 224 384 456,
e-mail: info@czu.cz, www.czu.cz

A
Barva textu a prvků
Barva dle předpisu pro logo

Adresa, telefony a další kontakty
Calibri Regular
velikost písma 9 pt, proklad 11 pt

Formát A4
Obsah textových polí lze změnit dle
potřeby jednotlivých útvarů
Je povolena barevná a černobílá varianta s
využitím loga dle předpisu pro loga ČZU.
Hlavičkový papír lze použít i v anglické
verzi za použití anglické verze loga a s
použitím anglických textů. Ostatní údaje
zústávají stejné.
pro vlastní text je doporučeno písmo
Calibri velikost 12 pt

-1-

GRAFICKÝ MANUÁL ČZU

STRANA L8

HLAVIČKOVÝ PAPÍR IVP

L

3 mm

Funkce (útvar)
v případě dlouhého názvu lze psát na dva řádky
Česká zemědělská univerzita v Praze,
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol
Tel.: +420 224 384 338, Fax +420 224 384 456,
e-mail: info@czu.cz, www.czu.cz

A
Barva textu a prvků
Barva dle předpisu pro logo

Adresa, telefony a další kontakty
Calibri Regular
velikost písma 9 pt, proklad 11 pt

Formát A4
Obsah textových polí lze změnit dle
potřeby jednotlivých útvarů
Je povolena barevná a černobílá varianta s
využitím loga dle předpisu pro loga ČZU.
Hlavičkový papír lze použít i v anglické
verzi za použití anglické verze loga a s
použitím anglických textů. Ostatní údaje
zústávají stejné.
pro vlastní text je doporučeno písmo
Calibri velikost 12 pt
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GRAFICKÝ MANUÁL ČZU

STRANA L9

L

5,5 mm

4 mm

5 mm

VIZITKY

Ing. JMÉNO PŘÍJMENÍ
Fakulta
Katedra
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE
KAMÝCKÁ 129, 165 21 PRAHA-SUCHDOL
WWW.CZU.CZ

TEL: +420 000 000 000
MOBIL: +420 000 000 000
E-MAIL: jmeno@.czu.cz

5 mm

Vizitka základní se jménem
standardní rozměr 90x50 mm
Písmo Etelka Text
jméno a titul 9pt Regular
fakulta 7pt Regular
katedra 7pt Regular
kontakty 6pt Regular Kapitáky

GRAFICKÝ MANUÁL ČZU

STRANA L10

