Grundregeln für die äußere Form des Emblems und Hinweise zu den Originalfarben
Návod na vytvoření znaku a definice standardních barev
SINNBILDLICHE BESCHEIBUNG
OBRAZNÝ POPIS
Vor dem Hintergrund des blauen Himmels bilden zwölf Sterne einen Kreis als Zeichen der
Union der Völker Europas. Die Anzahl der Sterne ist unveränderlich, da die Zahl zwölf als
Symbol der Vollkommenheit gilt.
Dvanáct zlatých hvězd vytváří na pozadí modré oblohy kruh, který představuje jednotu
národů Evropy. Počet hvězd je pevně stanoven, číslo dvanáct je symbolem dokonalosti a
jednoty.
HERALDISCHE BESCHREIBUNG
HERALDICKÝ POPIS
Ein Kranz von zwölf goldenen fünfzackigen Sternen auf azurblauem Grund, die Spitzen der
Sterne berühren sich nicht.
Kruh dvanácti zlatých pěticípých hvězd na azurovém poli, jejich špičky se nedotýkají.

GEOMETRISCHE BESCHREIBUNG
GEOMETRICKÝ POPIS

Das Emblem besteht aus einer blauen rechteckigen Flagge, deren Breite eineinhalbmal die
Höhe misst. Auf einem unsichtbaren Kreis, dessen Mittelpunkt die Schnittstelle der
Diagonalen des Rechtecks bildet, sind in gleichen Abständen zwölf goldene Sterne
angeordnet. Der Kreisradius beträgt ein Drittel der Rechteckhöhe. Jeder Stern hat fünf
Zacken, deren Spitzen einen unsichtbaren Umkreis mit einem Radius von jeweils 1/18 der
Rechteckhöhe berühren. Alle Sterne stehen senkrecht, d.h. ein Zacken weist nach oben,
während zwei weitere auf einer unsichtbaren Linie ruhen, die die Senkrechte zum

Fahnenschaft bildet. Die Sterne sind wie die Stunden auf dem Zifferblatt einer Uhr
angeordnet. Ihre Zahl ist unveränderlich.
Znak má tvar modré obdélníkové vlajky, jejíž délka se rovná jeden a půl výšky vlajky.
Dvanáct zlatých hvězd je pravidelně rozmístěno do tvaru nevyznačeného kruhu, jehož střed je
průsečíkem úhlopříček obdélníku. Poloměr kruhu se rovná třetině výšky vlajky. Každá hvězda
má pět cípů, které jsou umístěny na obvodu nevyznačeného kruhu a jejich poloměr se rovná
osmnáctině výšky vlajky. Všechny hvězdy směřují vzhůru, tzn. jeden cíp je vertikální a dva
další jsou v přímé lince v pravých úhlech ke stožáru vlajky. Kruh je uspořádán tak, že hvězdy
jsou umístěny v pozici hodin na ciferníku. Jejich počet je neměnný.
FARBEN
PŘEDEPSANÉ BARVY
Das Emblem hat folgende Farben:
PANTONE REFLEX BLUE für die Rechteckfläche;
PANTONE YELLOW für die Sterne
Znak má následující barevné provedení:
PANTONE REFLEX BLUE pro povrch obdélníku;
PANTONE YELLOW pro hvězdy.
VIERFARBENDRUCK
ČTYŘBAREVNÝ PROCES
Beim Vierfarbendruck werden die beiden Originalfarben im Vierfarbenverfahren wiedergegeben.
PANTONE YELLOW erhält man mit 100 % „Process Yellow“.
PANTONE REFLEX BLUE entsteht durch Mischung von 100 % „Process Cyan“ mit 80 %
„Process Magenta“.
PANTONE YELLOW se získá použitím stoprocentní „Process Yellow“.
PANTONE REFLEX BLUE se získá smícháním stoprocentní „Process Cyan“ a
osmdesátiprocentní „Process Magenta“.
INTERNET
INTERNET
Auf der Web-Palette entspricht PANTONE REFLEX BLUE der Farbe RGB:0/0/153
(hexadezimal: 000099) und PANTONE YELLOW der Farbe RGB:255/204/0
(hexadezimal: FFCC00).
Barva PANTONE REFLEX BLUE odpovídá na internetové paletě barvě RGB:0/0/153
(hexadecimálně: 000099) a PANTONE YELLOW odpovídá na internetové paletě barvě
RGB:255/204/0 (hexadecimálně: FFCC00).

EINFARBIGE REPRODUKTION
POSTUP PŘI JEDNOBAREVNÉM ZOBRAZENÍ
Mit Schwarz: das Rechteck mit einer schwarzen Linie umgeben und die Sterne in Schwarz
auf weißem Untergrund einsetzen.
Při použití černé barvy ohraničte obdélník černě a vytiskněte hvězdy černě na bílém pozadí.

Mit Reflexblau: diese Farbe zu 100 % als Hintergrundfarbe verwenden. Die Sterne erscheinen
im Negativverfahren weiß.
Při použití modré barvy (reflexní modrá) ji aplikujte jako stoprocentní barvu a hvězdy
zobrazte negativní bílou.

REPRODUKTION AUF FARBIGEM HINTERGRUND
ZOBRAZENÍ NA BAREVNÉM POZADÍ
Falls ein farbiger Hintergrund nicht zu vermeiden ist, wird das Rechteck mit einer weißen
Linie umgeben, deren Stärke 1/25 der Rechteckhöhe entsprechen sollte.
Musí-li být vícebarevné pozadí použito, je třeba obdélník ohraničit bílým pruhem o tloušťce
rovnající se 1/25 výšky obdélníku.

