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1. Úvod, závaznost
Tento komunikační manuál stanovuje zásady práce s logem AVZO TSČ ČR, stanovuje zásady
používání názvu AVZO a používání zkratek a věnuje se jazykovým aspektům názvu.
Manuál je závazný pro všechny dokumenty vydávané jménem AVZO TSČ ČR z.s. Výjimku může
v konkrétních případech schválit předsednictvo AVZO. Pro dokumenty vydávané jménem pobočných
spolků AVZO TSČ ČR z.s. má pouze doporučující charakter.

2. Logo AVZO
2.1 Vzhled loga
Logo AVZO má podobu přerušeného modrého kruhu, ve kterém jsou tři páry částečných soustředných
kruhů se stylizovaným nápisem TSČ – ČESKÉ / AVZO / REPUBLIKY. Zkratkové slovo AVZO je
uvedeno větším písmem v tučném řezu ve stylizovaném vodorovném žlutém pruhu. Pozadí loga je bílé.
Barvy:
barva
modrá
červená
žlutá
černá

0
255
255
0

RGB
0 255
0
0
255
0
0
0

CMYK
88 77
0
0 99 100
6 0 97
černá

0
0
0

Doporučená Pantone
2736 C / 293 C / 2728 C
2347 C
Yellow C / 102 C
Black C

Užívání jiných barev je nepřípustné. Za užívání jiných barev se nepovažuje nevýznamná odlišnost
způsobená technologií tisku či zobrazení. Žlutá barva může být nahrazena zlatou.
Černobílé varianty:
barva
modrá
červená
žlutá
černá

stupně šedi přibližně
75 %
50 %
0–5 %
100 %

monochromatická
černá
černá
bílá
černá

Monochromatická varianta může být aplikována i na barevné pozadí. Podmínkou je dostatečný
kontrast mezi barvou loga a barvou pozadí. Monochromatická varianta může být také inverzní – bílá
grafika na černém nebo jednobarevném tmavém pozadí.

2.2 Tvar loga
Logo má tvar kruhu. Změna proporcí, která by vedla k elipsovitému tvaru, je nepřípustná.
Nesprávný tvar loga
Správný tvar loga

2.3 Umístění loga
Logo lze libovolně zarovnávat v textu. Logo lze zarovnávat s jinými logy do řádku i do sloupce.
Logo lze umístit do řady nebo do sloupce s logy jiných organizací a s logy pobočných spolků AVZO.
Logo lze použít v dokumentech jako vodotiskový podklad.

2.4 Pozadí loga, kombinace loga s jinými prvky
Pozadí loga je bílé. Bílou barvu pozadí nelze měnit ani doplňovat jinými prvky.
Je nepřípustné doplňovat logo jinými grafickými prvky či texty.
Nepřípustné doplnění loga

2.5 Ochranná zóna
Kolem loga je nutné zachovat ochrannou zónu, ve které nesmí být text ani jiné prvky. Tato ochranná
zóna má tvar kruhu o velikosti, který je přibližně o 10 % větší, než je průměr loga. (Např. při průměru
loga 10 cm je průměr ochranné zóny 11 cm, tvoří kolem loga okraj o šířce 1 cm.
Nedodržená ochranná zóna

text

Dodržená ochranná zóna

text

text

2.6 Umístění loga v barevné ploše
Pokud je logo umístěno na barevném pozadí, musí být ohraničeno bílým okrajem kopírujícím kruhový
tvar loga. Logo nesmí být ohraničeno bílým čtvercem. Při tvorbě dokumentů je nejjednodušším
řešením využití loga např. ve formátu GIF nebo PSD s průhledným okrajem, které je k dispozici na
webu www.avzo-cr.cz. Použití loga ve formátu JPG neumožňuje kruhové ohraničení.
Při umístění loga v barevné ploše není nutné dodržovat pro barevnou plochu ochrannou zónu dle odst.
2.5. Stačí ohraničení loga bílým okrajem s minimální šířkou stejnou, jako je šířka modré čáry, která
tvoří vnější kruh loga.
Nesprávné ohraničení

Správné ohraničení

3. Název AVZO
3.1 Název organizace
Dle platných stanov je název organizace:
Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností České republiky z. s.
Je nepřípustné měnit v názvu velká a malá písmena, ale je možné psát celý název velkými písmeny.
Před zkratkou z. s. je jedna mezera. Mezi písmeny zkratky z. s. je mezera.
Před zkratkou z. s. není čárka.
Při skloňování názvu se mění pouze slovo Asociace a toto slovo se skloňuje podle běžných pravidel.
Před název se nepřidávají žádné další výrazy označující právní formu, jako např. spolek, zapsaný spolek
a podobně.

3.2 Zkratka názvu organizace
Dle platných stanov je zkratka názvu organizace: AVZO TSČ ČR z. s.
Ve zkratce jsou jednoduché mezery, před zkratkou z. s. je jedna mezera a není tam čárka. Písmena
zkratky z. s. jsou oddělena mezerou.
Zkratka AVZO TSČ ČR z. s. se neskloňuje. Neskloňuje se ani žádná z jejích částí: např. tvar „bez
AVZA TSČ ČR z. s.“ je nepřípustný.
Před zkratku se nepřidávají žádné další výrazy označující právní formu, jako např. spolek, zapsaný
spolek a podobně.
Je-li to účelné, lze v zájmu srozumitelnosti a plynulého toku textu používat zkratku i bez dodatku z.s.,
tedy ve znění AVZO TSČ ČR. (Také viz dále.)

3.3 Jednoslovná zkratka AVZO
V zájmu srozumitelnosti a stručnosti lze místo celého názvu nebo zkratky uvádět pouze zkratkové
slovo AVZO. Uvádí-li se v psaném nebo mluveném textu slovo AVZO, má se za to, že je tím myšlen
celý zapsaný spolek. Za zkratkové slovo AVZO se nepřidává zkratka z. s.
Dle rozhodnutí mluvčího nebo autora textu lze ke skloňování zkratkového slova AVZO přistupovat
dvojím způsobem:
A) Neskloňovat
Se zkratkovým slovem AVZO lze pracovat jako s nesklonným, tedy: bez AVZO, k AVZO, od
AVZO a podobně.
B) Skloňovat
Zkratkové slovo AVZO je středního rodu a lze je skloňovat podle vzoru město. Při skloňování je
pak nutné psát slovo malými písmeny s počátečním velkým písmenem: bez Avza, k Avzu,
s Avzem apod. Jiné způsoby jsou nepřípustné. (AVZA, AVZa, AVZem, AVZ-u, AVZO-em apod.)
Pouze v případech, kdy je slovo součástí textu, který je celý napsán velkými písmeny, lze je také
psát velkými písmeny i při skloňování.

3.4 Zvláštní případy užívání názvu a zkratky
Zejména zkratka AVZO či AVZO TSČ ČR se může stát součástí jiného názvu nebo jiné zkratky:
Mistrovství republiky AVZO TSČ ČR
VV AVZO
předsednictvo AVZO
V těchto složených názvech a zkratkách se neuvádí zkratka z. s.

