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Definice logotypu
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Základní logotyp

Základní logotyp má horizontální orientaci prvků, skládá se ze značky a nápisu czechitas, který je umístěn vpravo od 
značky a napsán písmem Cocon-Pro. Jsou v něm použity dvě barvy, tmavomodrá a růžová (přesné hodnoty jsou uve-
deny na straně 13). Používá se na světlém nerušivém pozadí a vždy jako primární varianta. Pokud v konkrétní aplikaci 
ztrácí na čitelnosti, použijte některou z doplňkových verzí logotypu (strana 9). Pro umístění logotypu do plochy si 
projděte instrukce na straně 11, věnující se ochranné zóně.
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Základní logotyp 
s claimem

Logotyp lze doplnit o claim, grafické vyvedení existuje ve dvou verzích. Verze s šedým nápisem jako kompaktní verze 
s důrazem na logotyp, a dále dynamická s plnobarevností, která kolem sebe opticky vyžaduje více čistého prostoru a 
dostává claim do popředí na podobnou úroveň s logotypem.
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Značka z logotypu se dá používat i samostatně, vhodná je aplikace především pro sociální sítě (profilový obrázek) a 
jako grafický prvek. Nosič značky je kruhový.

Značka
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Vertikální verze

Vertikální verze logotypu je určena pro případy, kdy by základní verze působila subtilně až nečitelně pro daný nosič. 
Většinou se jedná o případy čtvercového a vertikálně orientovaného prostoru pro umístění logotypu. Vždy pečlivě 
zvažte, zda-li je nutné tuto verzi použít, základní horizontální verze má přednost.
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Vertikální verze 
s claimem

Nejčastější použití vertikální verze logotypu se váže k výrazné vizuální komunikaci claimu či webových stránek v jeho 
těsné blízkosti, to celé na bílém a nerušeném pozadí. Doplňkový text je zarovnaný na střed, pod nápis czechitas  
Grafické vyvedení existuje ve dvou verzích. Verze s šedým nápisem s důrazem na logotyp, a dále dynamická s plno-
barevností, která kolem sebe opticky vyžaduje více čistého prostoru a dostává claim do popředí na podobnou úroveň 
s logotypem.



9

Pokud je potřeba umístit logotyp na tmavý, barevný nebo nějakým způsobem rušivý podklad, použijte inverzní bílou 
verzi, docílí se tak dostatečného kontrastu mezi logotypem a pozadím. Pro účely černobílého tisku, razítka a dalších 
speciálních aplikací použijte verzi v černé barvě.

Jednobarevné verze
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Minimální velikost základního logotypu zaručující čitelnost a rozpoznatelnost značky je 17,2 × 5 mm (lze použít např. 
jako potisk tužky).

Minimální velikost

40 × 11,6 mm

30 × 8,7 mm

24 × 7 mm

17,2 × 5 mm
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Ochranná zóna logotypu je oblast, do které nesmí zasahovat žádné grafické prvky, další logotypy apod. Zároveň defi-
nuje tzv. optický střed logotypu – když vycentrujete do plochy logo včetně ochranné zóny, působí pak více přirozeně, 
že se nachází v jejím středu. Hodnota je odvozena od výšky písmene H v nápisu. Liší se pouze na pravé straně, jeho 
hodnota definuje posun oproti geometrickému středu.

Ochranná zóna
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Je zakázáno s prvky logotypu jakkoliv manipulovat mimo rámec stanovený tímto manuálem, ať už se jedná o posun, 
rotaci, zkosení, zrcadlení, změnu fontu, změnu vzájemné pozice nebo změnu barevnosti. Také je zakázáno používat 
původní verzi logotypu a jeho barevnost (vpravo dole).

Zakázané varianty

CZECHITAS
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Definice barev

Kdykoliv jsou v manuálu zmíněny slovně barvy tmavomodrá, růžová, případně šedá, jsou tím myšleny odstíny určené 
přesně těmito hodnotami. První dvě zmíněné jsou barvy základní, šedá funguje jako barva doplňková a může se 
užívat i ve světlejších odstínech (u textů pozor na čitelnost informace, je důrazně doporučeno pro texty užívat zde 
uvedenou sytost). Pokud to v případě tištěných publikací materiál umožňuje, je možné použít ještě doplňkovou bar-
vu stříbrnou.

Slovní označení

CMYK

RGB

HEX

PANTONE

růžová

0 / 100 / 0 / 0

230 / 0 / 126

#e6007e

Pantone 219 C

tmavomodrá

100 / 95 / 5 / 0

45 / 46 / 131

#2d2e83

Pantone 2372 C

šedá

0 / 0 / 0 / 50

157 / 157 / 157

#9d9d9d

Process Black

stříbro

Pantone 877 U
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Základní rodina písem používaných jak v tištěných, tak elektronických materiálech. Dle potřeby je možné střídmě 
použít všechny dostupné řezy.

Open Sans

Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Semibold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Light Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Semibold Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Bold Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
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Hlavní písmo logotypu, v grafických materiálech se používá jako písmo doplňkové. Používá se na sekundární nadpisy, 
krátké claimy apod.

CoconPro

Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
! „ # $ % & ‚ ( ) * + , - . / : ; < \ { | } 
@ [ \ ] ^ _ 
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Používá se jako hlavní nadpisové písmo. Je vhodné výhradně pro krátké texty ve větších velikostech, neobsahuje 
minusky (malá písmena).

Perfograma

Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789
! „ # $ % & ‚ ( ) * + , - . / : ; < \ { | } 
@ [ \ ] ^ _ 



Grafické prvky
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Významnou roli ve vizuálním stylu hraje negativní prostor grafických materiálů. Důraz je na volné plochy, vzájemný 
prostor prvků a okrajů, jemnost; výsledná grafika tak působí čistým a svěžím dojmem. 

Vzdušná grafika
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Barevné plochy tvoří kontrast k čistým bílým plochám a fotografiím. Nejčastěji jsou použity pod nadpisy, názvy sekcí, 
nebo jako nosič pro důležité informace.

Barevné plochy
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Kromě jednolitých barevných ploch lze užívat také gradienty mezi růžovou a modrou (1), případně libovolnou pod-
část tohoto hlavního gradientu (2, 3). Nejčastěji se používá částečně průhledný gradient, pod který se umístí fotogra-
fie. V příkladu je využit prostřední gradient (2), s úhlopříčnou orientací zleva nahoře doprava dolů.

Gradienty

3

2

1
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Klademe velký důraz na fotografie, použity jsou buď jako hlavní prvek přes velkou část plochy, nebo pak v bublinách, 
doplněných o barevné kruhy s různou průhledností a pozicí. Medailonek osoby je vždy na kulatém nosiči. 

Práce s fotografiemi
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Pokud to fotka a realizace dovolí, lze puntíky využít pro dosažení vícedimenzionálního grafického efektu. 

Práce s fotografiemi
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Dokreslování grafických prvků a ilustrací do fotek přidává vizuálu na zajímavosti a hravosti. Nejčastěji se ve fotkách 
vyskytují jednoduché kresby bílými linkami s šířkou tahu reflektující přítlak pera.

Dokreslování
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Kromě jednoduchých bílých linek lze fotografie doplnit i složitější grafikou. Zde uvedený případ pomohl více komu-
nikovat klíčovou aktivitu akce, Ozoboty.

Dokreslování
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Ikony jsou primárně vyvedeny v linkách, je možné je použít na kulatých nosičích (plocha pod ikonou), vždy však kon-
zistentně skrze daný dokument či grafiku. Je-li potřeba použít ikony pro složitější nebo vrstvené objekty (piktogramy 
osob), případně ve velmi malých velikostech, využívá se pak plošného stylu ikon.

Základní ikony
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Každé téma má pro lepší orientaci v portfoliu svou vlastní ikonu, kterou je možné používat společně s již zavedenými. 
Dříve používané barevné kódování produktů bylo zrušeno a využívá se již pouze základní brandové škály. 

Ikony produktů

Potykej si s IT Nauč se ovládat digitální 
technologie, které ti 
usnadní život

Poznej svět kódu 
a nauč se programovat

Vytvoř si svůj web Poznej, co všechno 
se skrývá v datech

Otestuj appku 
nebo web

Zlepši svou pozici 
na trhu práce

Staň se IT profíkem

Základy IT
Digitální 
dovednosti Programování

Tvorba webu Datová analýza Testování

Kariérní rozvoj IT v praxi
Komunitní 
akce a ostatní 
aktivity
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Komunikace hodnot je vyvedena ve třech grafických variantách, jejich použití se odvíjí od prostoru, který je k dispo-
zici. Pokud to lze, využijte jejich barevné provedení. V případě tmavého pozadí a nutnosti využít verze bez barevných 
nosičů se použije vyvedení grafiky monochromaticky – v bílé barvě.

hodnoty



28

Barevné kruhy různých velikostí a průhledností se používají buď jako dekorativní prvek u fotek a medailonků, nebo 
i samostatně. Jsou nastaveny a umístěny pocitově, jejich použití se neřídí žádným exaktním pravidlem. Je-li žádoucí 
mít bubliny v nějaké konkrétní barvě, vymění se za růžovou, tmavomodrá zůstává vždy zachována.

Barevné kruhy
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Puntíky jsou umístěny na mřížce, jejich vzdálenost je stejná jak horizontálně, tak vertikálně. Nemají pevně daný okraj, 
střídání barev plných puntíků ani druhů (plný, obrysový), jejich užití a přizpůsobení vzoru je řízeno citem, aby působil 
dojmem náhodnosti. Na tmavém pozadí je možné využít variantu s růžovými puntíky, nebo monochromatickou.

Puntíky
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K lepší rozpoznatelnosti a vymezení Czechitas brandu dále slouží slogan. Užívejte jej buď v kombinaci s logotypem 
(více informací najdete na straně 5) nebo samostatně, v takovém případě je možné použít verzi vyvedenou v jednom 
z nadpisových fontů. Anglické znění je pak IT is the future. Yours too 

Slogan

IT je budoucnost.
I Tvoje.

IT je budoucnost.
I Tvoje.



Příklady užití
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Hlavičkový papír 
a vizitky
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Leták
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Rollup
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Šablona prezentace



36

Book
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Diplomy Digitální 
akademie



OTEVŘÍT

Odkaz na materiály

czechitas.cz/manual

Stažením materiálů se zavazujete k jejich užívá-
ní v souladu s pravidly danými tímto manuálem. 
Pokud budete materiály postupovat další oso-
bě, vždy zajistěte, aby společně se zdrojovými 
soubory dostala do rukou také tento manuál. 
V  případě pochybností nebo dotazů se ozvěte 
na e-mail: grafika@czechitas.cz

https://www.czechitas.cz/manual
https://www.czechitas.cz/manual
https://www.czechitas.cz/manual
https://www.czechitas.cz/manual
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