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Corporate identity (jednotná grafická

identita subjektu) vytváří celkový vizuální

styl, který se uplatňuje především při

prezentaci instituce na veřejnosti.

Základními prvky corporate identity jsou

logotyp, písmo a barva. Jejich podobu

a užití kodifikuje tento manuál. Hlavním

účelem corporate identity je orientovat,

informovat a upoutat cílovou skupinu

(odbornou i laickou veřejnost, média

a další subjekty) a vyjádřit jednotnost

a solidnost instituce.

Manuál je originální a neměnný návod

pro užití corporate identity – zejména

logotypů. Jeho nezbytnou součástí je

CD-ROM s veškerými daty. 

Užívat prostředků corporate identity smí

pouze osoba oprávněná, a to výhradně

v souladu se všemi pravidly obsaženými

v manuálu. Přesné dodržování pravidel

manuálu je ve vlastním zájmu instituce.

Všechny příklady, uvedené v manuálu,

jsou pouze návodem k tvorbě předloh.

Je zakázáno používat manuál jako předlohu

k reprodukci. Manuál plně nevyčerpává

všechny možnosti použití vizuálního

stylu. Při jeho aplikaci je vždy nutno dbát

na estetickou formu, řídit se obecně

platnými typografickými pravidly a při

tvorbě jednotlivých materiálů dodržovat

postupy tímto manuálem předepsané.

co je corporate identity?



Základním prvkem corporate identity je logotyp, který

je zároveň i registrovanou ochrannou známkou. Jeho

aplikace je přesně definována a řídí se pravidly

uvedenými v tomto manuálu.

Základní logotyp se používá ve dvou verzích, přičemž

konkrétní verzi určuje technologie realizace.

Pro ofsetový a kvalitní digitální tisk je určena

verze s rozostřeným stínem v pozadí. 

Pro ostatní technologie je určena verze s pevnými

obrysy stínu v pozadí logotypu.

Logotypy tvoří charakteristický grafický prvek ve

spojení s písmem Univers. Oba tyto prvky pak dotváří

celkový vizuální styl, popsaný v tomto manuálu.

Práva k užití logotypů jsou výhradním 

majetkem společnosti Stavitelství Knotek.

Bez výslovného svolení majitele práv k užití logotypu,

resp. jeho statutárního zástupce je zakázáno logotyp

jakkoli reprodukovat, užívat či s ním jinak manipulovat.

ZÁKLADNÍ LOGOTYP

Logotyp svým grafickým stvárněním symbolizuje

stavbu (zároveň střechu) v 3D prostoru, složenou 

z jednotlivých komponentů. V druhém plánu logotyp

ukazuje ke stavebním technologiím a svou barevností

evokuje stavební materiály. Logotyp záměrně

zvýrazňuje jméno firmy.

FILOZOFIE LOGOTYPU
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Alternativní verzí 1 je logotyp orientovaný na výšku,

tzv. “logotyp high”. Tento logotyp se používá

v případech, kdy je omezená plocha pro umístění

logotypu velikostně (malá plocha, např. v inzerci),

anebo proporcionálně (čtverec, obdélník

orientovaný na výšku). 

“Logotyp high”se používá ve dvou verzích, přičemž

konkrétní verzi určuje technologie realizace.

Pro ofsetový a kvalitní digitální tisk je určena

verze s rozostřeným stínem v pozadí. 

Pro ostatní technologie je určena verze

s pevnými obrysy stínu v pozadí logotypu.

ALTERNATIVNÍ VERZE LOGOTYPU 1
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Alternativní verzí 2 je logotyp orientovaný na šířku,

tzv. “logotyp long”. Tento logotyp se používá

v případech, kdy je omezená plocha pro umístění

logotypu proporcionálně (obdélník, výrazně

orientovaný na šířku) anebo v případech, kdy nelze

kompozičně použít základní logotyp na střed (např.

hlavičkový papír, obálka).

“Logotyp long”se používá ve dvou verzích, přičemž

konkrétní verzi určuje technologie realizace.

Pro ofsetový a kvalitní digitální tisk je určena

verze s rozostřeným stínem v pozadí. 

Pro ostatní technologie je určena verze

s pevnými obrysy stínu v pozadí logotypu.

ALTERNATIVNÍ VERZE LOGOTYPU 2
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Ochranná zóna je minimální velikost plochy

v bezprostřední blízkosti logotypu, do které nesmí

zasahovat text ani žádné grafické prvky. Ochranná

zóna zároveň určuje minimální vzdálenost od okraje

jakékoliv plochy, na kterou je logotyp aplikován.

Tato zóna zaručuje čitelnost a dostatečnou

působivost logotypu. Velikost ochranné zóny určuje

zobrazené schéma.

Logotyp umísťujeme do klidného čistého prostoru,

který je v optimální situaci větší než minimální

povolená ochraná zóna.

OCHRANNÁ ZÓNA
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Rozměrová řada logotypu představuje logotyp ve

velikostech, které se doporučují přednostně

používat při jeho aplikaci. 

Pro většinu tiskovin formátu A4 až A5 se

doporučuje používat logotyp ve velikosti 20 %. 

Minimální velikost základního logotypu v tiskových

materiálech je 10 %.

Ve výjimečných případech lze použít samotný nápis

“stavitelství knotek” v minimální velikosti písma 

7 bodů a bez doprovodu grafického prvku logotypu.

Takovým příkladem užití může být potisk drobných

propagačních předmětů (např. tužka).

ROZMĚROVÁ ŘADA
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Barevné pozitivní provedení logotypu v corporate

barvách se aplikuje na všech barevných

materiálech. Logotyp je povolen umísťovat 

pouze na bílou plochu pozadí.

Barva grafického prvku v logotypu 

a barva části nápisu“knotek”

– v přímé barvě odstín PANTONE 7454 C

– v CMYK barevnosti  C=56 / M=31 / Y=0 / K=8

– v RGB barevnosti R=96 / G=138 / B=181

Barva stínu grafického prvku v logotypu

– v přímé barvě 50% PANTONE Cool Gray 6 C

– CMYK: C=0 / M=0 / Y=0 / K=25

– v RGB barevnosti R=198 / G=200 / B=202

Barva části nápisu“stavitelství”

– v přímé barvě PANTONE Cool Gray 6 C

– CMYK: C=0 / M=0 / Y=0 / K=40

– v RGB barevnosti R=167 / G=169 / B=172

BAREVNÉ POZITIVNÍ PROVEDENÍ 
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V černobílém tisku anebo v případech, kdy není

z objektivních příčin možné použít barevné provedení

logotypu, používá instituce černobílé provedení

logotypu.

Černobílé pozitivní provedení logotypu se aplikuje

na všech černobílých materiálech. Logotyp je

povolen umísťovat pouze na bílou plochu pozadí.

Barva grafického prvku v logotypu 

a barva části nápisu“knotek”

– ČERNÁ 100%

Barva stínu grafického prvku v logotypu

– ČERNÁ 25% v rastru

Barva části nápisu“stavitelství”

– ČERNÁ 40% v rastru

Ve vyjímečných případech, kdy tisková

technologie neumožňuje použít stupně šedi

tvořené tiskovým rastrem, lze použít logotyp v

kompletně černé verzi.

ČERNOBÍLÉ POZITIVNÍ PROVEDENÍ
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Razítko je tvořeno grafickým symbolem

v kompletní ČERNÉ verzi (bez použití rastru)

a typografií z písma Univers v ČERNÉ barvě. 

Toto spojení typografie a grafického symbolu

logotypu je povoleno pouze v případě razítka,

nelze jej v žádném případě použít na propagačních

materiálech, ať už tiskových či elektronických.

Rovněž je možné použít razítko vyrobené

technologií MCI – Multi Color Impresions. 

V takovém případě je grafický symbol a nápis

“knotek” otiskován SVĚTLOU MODROU barvou, co

nejblíže podobnou corporate barvě PANTONE 7454 C.

Ostatní typografie je otiskována v ČERNÉ barvě.

RAZÍTKO
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Logotyp se umístňuje do bílých ploch pozadí,

přičemž musí být dodržena minimální ochranná

zóna logotypu.

V případě použití fotografie s logotypem používáme

bílou grafickou plochu jako nosič logotypu. 

V případě fotografií/ilustrací s velkým bílým pozadím

je možné umístit logotyp bez grafické plochy.

Umístit logotyp do fotografie je zakázáno. 

POUŽITÍ LOGOTYPU
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KNOTEK MODRÁ

– v přímé barvě odstín PANTONE 7454 C

– v CMYK barevnosti  C=56 / M=31 / Y=0 / K=8

– v RGB barevnosti R=96 / G=138 / B=181

KNOTEK ŠEDÁ

– v přímé barvě PANTONE Cool Gray 6 C

– v CMYK barevnosti  C= / M=0 / Y= / K=40

– v RGB barevnosti R=167 / G=169 / B=172

ČERNÁ

– v přímé barvě odstín PANTONE Process Black EC

– v CMYK barevnosti  C=0 / M=0 / Y=0 / K=100

– v RGB barevnosti R=0 / G=0 / B=0

KNOTEK AKCENTOVÁ ČERVENÁ

– v přímé barvě odstín PANTONE 172 C

– v CMYK barevnosti  C=0 / M=60 / Y=80 / K=0

– v RGB barevnosti R=255 / G=100 / B=0

CORPORATE BARVY
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Pro texty, nadpisy, perexy, informace, popisky

a také pro texty v jiných než tiskových materiálech

(elektronické materiály apod.) se používá písmo

Univers v řezech light, roman bold a black. 

Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné

umístit rozsáhlejší text na malou plochu, je možné

použít kondenzovaný Univers Condensed Light či

Univers Condensed. Rovněž jej lze používat pro

tvorbu perexů a subheadlinů.

Pro účely korespondence se navíc používá

písmo Times, vřezech regular a bold.

Pro elektronické užití, zejména pro internetovou

prezentaci společnosti, je předepsáno systémové

písmo Arial a Arial Black.

PÍSMA
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Formát vizitky je 55 x 90 mm. Typografie je vytvořena

písmem Univers. Vizitky je možné tisknout pouze

ofsetovou technikou za použití 2 přímých barev

PANTONE 7454 C a černé (PANTONE Process

Black EC). 

Je zakázáno tisknout vizitky soutiskem 4 barev

(CMYK). Povolen je pouze matný bílý papír bez

struktury. Nejmenší povolená plošná hmotnost

papíru je 250g/m2. Nejnižší povolená hustota

tiskového rastru je 170 lpi. Je předepsaná finální

povrchová úprava matným lakem, který zabrání

otěru barev. Vizitky je zakázáno tisknout sítotiskem,

hlubotiskem, digitálním plotrem či rozmnožovat

pomocí barevných kopírek.

Vizitka s logotypem v základní verzi. Tato vizitka

je limitována místem, neumožňuje do budoucna

rozšíření údajů.

Doporučená verze vizitky je vytvořena za

použití modifikovaného logotypu “high”. 

Tato vizitka umožňuje do budoucna jednoduchou

změnu udajů, i jejich případné rozšíření.

Veškeré podrobnosti (velikosti písem, proklady,

rozpaly apod.) jsou archivovány v datech

v dokumentu na CDromu, jenž je nezbytnou

součástí tohoto manuálu corporate identity.

VIZITKY
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Hlavičkové papíry mají standardní formát A4 na

výšku. Barevnost vychází z corporate barev.

Typografie je vytvořena písmem Univers.

Hlavičkové papíry je možné tisknout pouze

ofsetovou technikou za použití 2 přímých barev

PANTONE Cool Gray 6 C a PANTONE 7454 C. 

Je zakázáno tisknout papíry soutiskem 4 barev

(CMYK). Povolen je pouze matný bílý papír bez

struktury. Nejmenší povolená plošná hmotnost

papíru je 100 g/m2. Nejnižší povolená hustota

tiskového rastru je 170 lpi. Hlavičkové papíry je

zakázáno tisknout sítotiskem, hlubotiskem,

digitálním plotrem či rozmnožovat pomocí

barevných kopírek.

Hlavičkový papír obsahuje logotyp v barevném

pozitivním provedení, drobný kosočtverec pro

vyznačení ohybu (pomůcka pro skládání

hlavičkového papíru na třetiny) a kontaktní údaje

společnosti. Jméno, adresa příjemce, věc, číslo

jednací, datum a vlastní text dopisu se dotiskují

pomocí textových šablon v osobních počítačích

pracovníků společnosti za použití písma Univers.

Alternativně je možné použít písma Arial a Times.

Veškeré podrobnosti (velikosti písem, proklady,

rozpaly apod.) jsou archivovány v datech

v dokumentu na CD-ROMu, jenž je nezbytnou

součástí tohoto manuálu corporate identity.

HLAVIČKOVÝ PAPÍR
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Vážený pane,

text sdělení je vhodné pro větší přehlednost rozdělit do více odstavců oddělených
jednořádkovou mezerou. Dodržování uvedených pravidel zaručí instituci dostatečně
elegantní a reprezentativní vzhled merkantilních tiskovin. Dokumenty vyplňované na
počítači se tisknou osobní tiskárnou na ofsetem předtištěné hlavičkové papíry. Text se
vyplňuje v textovém editoru do elektronické předlohy, která se vytvoří podle parametrů
popsaných v tomto manuálu corporate identity.

Velikost písma v textových rámečcích je 11 bodů, proklad mezi řádky je 15 bodů. Text je
zalomen na levou zarážku a nedělí se na konci řádku. Pro účely korespondence je
vyhrazeno použití písma Times v řezech roman a bold a v kurzívách roman a bold. Text je
možné tisknout pouze černou anebo tmavě modrou barvou; rozhodně je zakázáno
jakékoli užití dalších jiných barev. Pro účely zvýraznění různých informací v textu
používáme povolené řezy písma Times. V žádném případě není povoleno používat pro
písmo efekty nabízené počítačovými softwary (např.: stínování, obrysy písma,
podtrhávání textů apod.).

Text sdělení je vhodné pro větší přehlednost rozdělit do více odstavců oddělených
jednořádkovou mezerou. Dodržování uvedených pravidel zaručí instituci dostatečně
elegantní a reprezentativní vzhled merkantilních tiskovin. Dokumenty vyplňované na
počítači se tisknou osobní tiskárnou na ofsetem předtištěné hlavičkové papíry. Text se
vyplňuje v textovém editoru do elektronické předlohy, která se vytvoří podle parametrů
popsaných v tomto manuálu corporate identity.

S pozdravem

Ing. Jan Novák
senior researcher

Jméno Příjmení

Název Firmy

Ulice 123, 123 45 Město

Věc: Stavební úpravy bytu

Č. j.: 0123 – 08

Dne 1. ledna 2008

Ing. Jaromír Knotek – Stavitelství / Ičo: 184 63 495 / Dič: CZ 491 107 193 / Číslo účtu: 1900828369/0800

790 52 Velké Kunětice 173

Tel./Fax: 584 432 181

info@stavitelstviknotek.cz

www.stavitelstviknotek.cz
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S pozdravem

Ing. Jan Novák
senior researcher

Jméno Příjmení

Název Firmy

Ulice 123, 123 45 Město

Věc: Stavební úpravy bytu

Č. j.: 0123 – 08

Dne 1. ledna 2008

Ing. Jaromír Knotek – Stavitelství / Ičo: 184 63 495 / Dič: CZ 491 107 193 / Číslo účtu: 1900828369/0800

790 52 Velké Kunětice 173

Tel./Fax: 584 432 181

info@stavitelstviknotek.cz

www.stavitelstviknotek.cz

Rozkresem na této straně jsou definovány velikosti 

a umístění zrcadel textu, velikosti písem a proklady

mezi řádky.

Údaje vlevo (pod logotypem) se tisknou písmem

Univers Bold (Arial Bold) ve velikosti 9 bodů,

proklad mezi řádky je 15 bodů.

Text vlastního dopisu se tiskne písmem Univers Light

(Arial anebo patkový Times) ve velikosti 11 bodů,

proklad mezi řádky je 15 bodů. Text je zalomen na

levou zarážku a nedělí se na konci řádku. Text je

možné tisknout pouze černou barvou; rozhodně je

zakázáno jakékoli užití dalších jiných barev. Pro

účely zvýraznění různých informací v textu

používáme kurzivní anebo bold řezy zvoleného

písma. V žádném případě není povoleno používat

pro písmo efekty nabízené počítačovými softwary

(např.: stínování, obrysy písma, apod.).

Text sdělení je vhodné pro větší přehlednost

rozdělit do více odstavců oddělených jednořádkovou

mezerou. Dodržování uvedených pravidel zaručí

instituci dostatečně elegantní a reprezentativní

vzhled merkantilních tiskovin. Dokumenty

vyplňované na počítači se tisknou osobní tiskárnou

na ofsetem předtištěné hlavičkové papíry. Text se

vyplňuje v textovém editoru do elektronické

předlohy, která se vytvoří podle parametrů

popsaných v tomto manuálu corporate identity.

PŘEDPIS POUŽITÍ
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OBÁLKY
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Nejčastěji používané obálky mají formát DL.

Barevnost vychází z corporate barev. Typografie je

vytvořena písmem Univers. Tisk obálek může být

realizován ofsetovou technikou jako přítisk na

hotovou standardní bílou obálku. Používají se

2 přímé barvy PANTONE Cool Gray 6 C a

PANTONE 7454 C. Je zakázáno tisknout obálky

soutiskem 4 barev (CMYK). Nejmenší povolená

plošná hmotnost papíru obálky je 80 g/m2. Nejnižší

povolená hustota tiskového rastru je 170 lpi.

Předtištěnou adresu příjemce je vhodné umístit na

samolepícím štítku bílé barvy.

Další používané formáty obálek jsou B4 a C5, kde

se logotyp s adresou umistí ve stejné velikosti a ve

stejných vzdalenostech od levého a horního okraje

obálky. Www adresa se umístí ve stejné velikosti

do stejných vzdaleností od levého a dolního okraje..

Veškeré podrobnosti (velikosti písem, proklady,

rozpaly apod.) jsou archivovány v datech

v dokumentu na CD-ROMu, jenž je nezbytnou

součástí tohoto manuálu corporate identity.
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