
PŘÍLOHA II 

Grafické normy pro vytvoření znaku Unie a vymezení standardních barev 

OBRAZNÝ POPIS 

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. 

HERALDICKÝ POPIS 

Kruh dvanácti zlatých pěticípých hvězd na azurovém poli, jejich špičky se nedotýkají. 

GEOMETRICKÝ POPIS 

Znak má tvar modré obdélníkové vlajky, jejíž delší strana je jeden a půl násobkem strany kratší. 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 po obvodu pomyslného kruhu, 
jehož poloměr je roven jedné osmnáctině výšky kratší strany obdélníku. Všechny hvězdy směřují vzhůru, tzn. jeden cíp 
je vertikální a dva další jsou v přímé lince v pravých úhlech ke stožáru vlajky. Hvězdy jsou umístěny v pozici hodin na 
ciferníku. Jejich počet je neměnný. 

PŘEDEPSANÉ BARVY 

Znak má následující barevné provedení: 

—  PANTONE REFLEX BLUE pro povrch obdélníku; 

—  PANTONE YELLOW pro hvězdy. 

ČTYŘBAREVNÝ PROCES 

Použije li se čtyřbarevný proces, je nutné vytvořit dvě standardní barvy pomocí čtyř barev čtyřbarevného procesu. 

PANTONE YELLOW se získá použitím 100 % barvy „Process Yellow“. 

PANTONE REFLEX BLUE se získá smícháním 100 % barvy „Process Cyan“ a 80 % barvy „Process Magenta“. 
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INTERNET 

PANTONE REFLEX BLUE odpovídá na internetové paletě barvě RGB: 0/51/153 (hexadecimálně: 003399) a PANTONE 
YELLOW odpovídá na internetové paletě barvě RGB: 255/204/0 (hexadecimálně: FFCC00). 

POSTUP PŘI JEDNOBAREVNÉM ZOBRAZENÍ 

Při použití černé barvy ohraničte obdélník černě a vytiskněte hvězdy černě na bílém pozadí. 

Při použití modré barvy (reflexní modrá) ji aplikujte jako stoprocentní barvu a hvězdy zobrazte negativní bílou. 

ZOBRAZENÍ NA BAREVNÉM POZADÍ 

Musí li být použito vícebarevné pozadí, je třeba obdélník ohraničit bílým pruhem o tloušťce rovnající se 1/25 výšky 
obdélníku. 
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