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1. úvod 
Březové lístky (dále BL) jsou zavedeným a hodnotným symbolem s velkou morální hodnotou v celé České republice. 

Tento manuál se zabývá stanovením pravidel pro vyobrazení symbolu (loga) Březového lístku (dále také BL) a jeho použití. 

Stanovuje také barevnost jednotlivých stupňů BL. 

Jeho smyslem není restrikce nebo omezování udělování. Naopak. Jeho smyslem je stanovení správného zobrazování symbolu BL a 

jeho ochrana před jeho případným zneužitím. 

Cílem je tedy pomoci všem udělovatelům a držitelům BL, aby BL měly stále svoji vysokou hodnotu a nebyly znevažovány 

nevhodným používáním. 

Tvůrcem manuálu a držitelem práv je GN - Galénův nadační fond, Družstevní 1065/39, Třebíč, IČ: 271 91 524 (dále také GNF). 

  



2. vzhled loga / symbolu BL 

a. vyobrazení a popis 

Symbol Březového lístku je stylizovaným vyobrazením listu břízy bělokoré. 

 

Přesné zobrazení je v poměru stran 2:3 

 

 

b. symbolika 

Březová kůra je známá tím, že hoří i za mokra. Březový lístek je tak symbolem přátelství hřejícího za všech okolností, tedy i v 

časech, kdy je osud nepříznivý, kdy právě "slunce nesvítí". Březový lístek je zároveň symbolem nového a trvalého růstu. 

  



3. barevnost 
 

Stupeň CMYK # Poznámka 

okraj a žebrování C:25 M:9 Y:100 K:0 #d09910 pro všechny stupně s výjimkou olympijských a čestného 

1. zelený C:84 M:13 Y:100 K:3 #009900  

2. světle modrý C:50 M:3 Y:0 K:0 #66ccff  

3. tmavě modrý C:93 M:90 Y:31 K:20 #333366  

4. žlutý C:1 M:19 Y:100 K:0 #ffcc00  

5. červený C:0 M:99 Y:100 K:0 #ff0000  

6. karmínový C:13 M:100 Y:85 K:4 #cc0033  

7. bílý C:0 M:0 Y:0 K:0 #ffffff  

8. šedý C:43 M:35 Y:35 K:1 #999999  

9. černý C:75 M:68 Y:67 K:90 #000000  

10. bronzový C:15 M:71 Y:92 K:3 
včetně okraje a žebrování 

#cc6633 slouží pouze pro grafické znázornění, odznak je vyroben z drahého kovu 

11. stříbrný C:19 M:15 Y:16 K:0 
včetně okraje a žebrování 

#cccccc slouží pouze pro grafické znázornění, odznak je vyroben z drahého kovu 

12. zlatý C:0 M:30 Y:100 K:20 
včetně okraje a žebrování 

#d09910 slouží pouze pro grafické znázornění, odznak je vyroben z drahého kovu 

čestný C:44 M:28 Y:100 K:5 #d09910 okraj a žebrování: C:84 M:13 Y:100 K:3 
#009900 



4. kdy a kde je možné použít symbol BL 
 

a. dekrety 

Na udělovacích dekretech tvořených počítačovou grafikou doporučujeme používat pouze oficiální vyobrazení 

symbolu BL dané tímto manuálem. 

Na udělovacích dekretech tvořených ručně doporučujeme používat tento manuál podle možností tvůrce dekretu. 

 

b. on-line 

Na veškerých on-line materiálech - web, mailová rozesílka, sociální sítě atd. - doporučujeme používat pouze oficiální 

vyobrazení symbolu BL dané tímto manuálem. 

 

c. tiskové materiály 

Na veškerých tiskových materiálech - letáky, brožury, publikace atd. - doporučujeme používat pouze oficiální 

vyobrazení symbolu BL dané tímto manuálem. 

 

d. reklamní předměty 

Na veškerých reklamních předmětech - trička, hrnky, propisky, nášivky atd. - doporučujeme používat pouze oficiální 

vyobrazení symbolu BL dané tímto manuálem. 

  



5. příklady nevhodného použití symbolu BL 

a. příklady nevhodného vyobrazení 

Za nevhodné vyobrazení je považována jakékoli změna poměru stran nebo zkosení symbolu. 

Příklady nevhodného vyobrazení: 

         

b. nevhodná barevnost 

Za nevhodné použití barev jsou považovány jiné barevné kombinace, než jsou uvedeny v tabulce v bodě “3. 

barevnost”. 

Příklady nevhodné barevnosti: 

 

 



c. nevhodné použití podkladu 

Za nevhodné použití podkladu se považuje jakékoliv použití průhlednosti symbolu BL. 

Příklady nevhodného použití podkladu: 

 

  



6. výroba a distribuce odznaků 
Výrobu všech druhů odznaků zajišťuje výhradně GNF. 

Distribuci zajišťuje GNF ve spolupráci s pověřenými ambasadory. 

Kontakty jsou zveřejněny na www.brezovylistek.cz 

 

 

7. ochrana symbolu a názvu 
Název “Březový lístek” a grafický symbol BL jsou chráněny ochrannou známkou č. 382328 a 382327 

Držitelem ochranné známky je GN - Galénův nadační fond. 

 

 

 

příloha - materiály ke stažení 
na adrese https://www.brezovylistek.cz/ke-stazeni/ najdete: 

○ obrázky jednotlivých stupňů BL k volnému použití 

○ vzorové dekrety k volnému použití 

○ letáček 

○ plakát 

○ a další materiály 

http://www.brezovylistek.cz/
https://www.brezovylistek.cz/ke-stazeni/

