Logomanuál a jednotný vizuální styl společnosti
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Konstrukce loga
Pomocí rozkresu je definován
tvar značky, rozmístění
jednotlivých částí, jejich
velikost a vzájemné poměry.
Jednotka X je definována
jako polovina výšky písmene
K. Ostatní rozměry jsou
odvozeny. Text loga vychází z
většiny tvarosloví písma Red
Hat Display.
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Varianty loga
Logo společnosti existuje ve
dvou hlavních a základních
verzích. Ve verzi s celým

Varianta loga s celým názvem společnosti.

názvem, které odpovídá
obchodnímu názvu
společnosti Kartografie
PRAHA, a.s., a které je
určeno pro oficiálnější
potřeby.
Pro běžné užití a marketing
je možné využít zkrácenou
jednoslovnou variantu.

Kratší jednoslovná verze loga.
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Ikonky a symbol.

Odvozené varianty
loga
Logo může být dále
variováno pro další různé
potřeby.

mapy pro školy a veřejnost
Verze loga s doplňkovým textem či mottem.

Pro užití loga v poměru stran
1:1 je zvolen samostatný
symbol glóbu (např. jako
ikonka na soc. sítě). Logo je
možno doplňovat různými
texty či motty.
Logo v jeho delší jednořádkové verzi.
Používáno je jen výjimečně a to hlavně v případech, kdy se aplikace
dvouřádkového loga vyloženě nehodí a je potřeba uvést celý obchodní název
společnosti. Typicky tomu můžu být užití na podlouhlých umístění (hřbet
publikace, propisovací tužka, štít prodejního stánku, ...).
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Loga internetových
služeb

Verze pro internetové stránky kartografie.cz.

Pro aplikaci na e-shopu a
jeho propagaci je možno
využít logo s koncovkou „.cz“,
čímž se z loga stává zárověň
i adresa.

Použití loga u firemního projektu.
Logo ŠkolníMapy.cz lze použít v samostatném tvaru, tj. bez loga Kartografie.
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Barevné provedení
loga
V základních barvách
společnosti se logo aplikuje
na všech barevných
materiálech s tonalitou barev,
která nezpůsobí zhoršenou
čitelnost značky. V této
podobě se značka používá na
všech světlých materiálech a
podkladech s tonalitou barev
nepřesahující určitou hranici.
Na tmavých podkladech je
doporučeno použití loga v
bílé barvě.
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Logo na bílém pozadí
ve stupních šedi
Nejmenší kontrasty lze použít
jen pro případ podtisku či
podobného grafického prvku.
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Logo na pozadích
ve škále šedi

9

Logo na pozadích
v odstínech světlé
modré
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Barevná paleta
– hlavní barva
Základní barvou loga je
tmavě modrá.

Tmavě modrá
CMYK 		

100 , 85 , 0 , 0

RGB		

33, 59, 135

HEX		

#213b87
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Barevná paleta
– doplňkové barvy
Hlavní doplňkovou barvou je
světle modrá.
Dále zelená a žlutá.
Ve vizuálním stylu je též
užívaná celá paleta odstínů
šedi.

Světle modrá

Zelená

Žlutá

CMYK 100 , 0 , 0 , 0

CMYK 70 , 0 , 100 , 0

CMYK 0 , 8 , 100 , 0

RGB

0 , 159 , 227

RGB

76 , 162 , 47

RGB

255 , 224 , 0

HEX

#009fe3

HEX

#52ae32

HEX

#ffe000
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Ochranná zóna loga
Ochranný prostor definuje
minimální plochu kolem
logotypu, ve které nesmí být
umístěny žádné grafické,
textové či jiné prvky. Určuje ji
pomyslný čtverec, jehož
strana odpovídá výšce
písmenen K.
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Aplikace loga
- mapy

Možné varianty umístění
autorství přímo do mapy. V
případě malého kontrastu
mezi podkladem a samotným
logem je možné užít bílou
konturu. Případně bílý oblý
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podklad.
© Kartografie Praha, a. s., 2020

© Kartografie Praha, a. s., 2020
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NÁZEV PUBLIKACE

NÁZEV PUBLIKACE

- publikace

NÁZEV PUBLIKACE

Aplikace loga

Užití loga na hřbetu titulu
lze ve třech variantách jednoslovné, dvojslovné
dlouhé či samostatný smybol.
Symbol ovšem nelze použít
nikdy jako samostatné
označení na tištěnou obálku
produktu, aniž by bylo
přítomno celé logo.

Použití samostatného symbolu
se provádí s otočením o 90° vůči
názvu titulu.
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A BCČĆ D Đ E FG HI J K L M NOPQR S ŠTU V WX Y Z Ž
a b cčćd đ efg h i j k l m n op q r s št u v w x z ž
1 2345 6789 0
Firemní písmo
- nadpisy

Red Hat Display Regular

Red Hat Display Bold

Jako firemní písmo pro
hlavní nadpisy byl zvolen
font Red Hat Display ve
dvou základních řezech.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed
do eiusmo.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit,
sed do eiusmo.

Jeho výhodou je volná
licence a podpora pro jeho
užití online (např. služba
Google Fonts).

LOREM IPSUM DOLOR
SIT AMET, CONSECTETUR
ADIPISCING ELIT, SED DO
EIUSMO.

LOREM IPSUM DOLOR SIT
AMET, CONSECTETUR
ADIPISCING ELIT, SED DO
EIUSMO.

https://fonts.google.com/specimen/
Red+Hat+Display
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A B CČĆ DĐ E FG H I J K L M NOPQ RSŠTUV WXY ZŽ
ab c č ć d đ efg h i j k l m n o p q rs štu v wxz ž
1234567890
Firemní písmo

Nunito Sans Light

Nunito Sans Regular

- obecný text

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

Jako firemní písmo pro

ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad

ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad

obecné užití byl zvolen

minim veniam.

minim veniam.

Nunito Sans SemiBold

Nunito Sans Bold

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Jeho výhodou je volná licence

adipiscing elit, sed do eiusmod tempor

adipiscing elit, sed do eiusmod tempor

a podpora pro jeho užití

incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut

incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut

online (např. služba Google

enim ad minim veniam.

enim ad minim veniam.

Nunito Sans ExtraBold

Nunito Sans Black

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

adipiscing elit, sed do eiusmod tempor

adipiscing elit, sed do eiusmod tempor

incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam.

Ut enim ad minim veniam.

font Nunito Sans, který je
k dispozici celkem ve 14
řezech.

Fonts).
https://fonts.google.com/specimen/
Nunito+Sans
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Nesprávné užití loga

Logo v jeho dvouřádkové verzi je vždy vystředěné.

Není dovoleno užívat značku
v uvedených případech, kdy
je logo různě upravováno,
doplňováno či deformováno.

Není dovoleno deformovat logo.

Velikost písma v logu je ve všech slovech stejná.

18

Nesprávné užití barev

Barva loga je doplňková a ne hlavní

Není použito bílé logo.

barva.

Není dovoleno aplikovat logo
v barevných variantách v
rozporu s manuálem.

Použití nefiremní barvy.

Užití efektů u loga.

Malý kontrast mezi logem a pozadím.

Nevhodné užití loga na pestrém pozadí.
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