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ZNAČKA A LOGOMANUÁL

základní kámen vytváření korporátního designu
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Je to nejvýraznější prvek vizuální komunikace firmy s veřejností, je to 
základní kámen v mozajce firemního designu. Značka je první stavební 
prvek na který se vrší další grafické prvky firemního vizuálního stylu.

Logomanuál – řeší veškeré zacházení s firemní značkou, veškerý výskyt 
a použití.

Design manuál – řeší (krom výše uvedeného) širší grafickou úpravu 
(písmo, firemní barvy, firemní dokumentaci...)
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KAPITOLY LOGOMANUÁLU:

Každý Logomanuál by měl definovat užití značky v těchto kapitolách:

Textová podoba značky

 − užití značky v textu, aby se vyloučilo užívání různých podob 
a chybných verzí

•	 Hewlett-Packard

•	 HewletPackard

•	 Hewlett Packard
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Obrazová podoba značky

 − ukázka plnobarevné verze

Společnost Česká pojišťovna používá pro své 

komunikační aktivity základní barevné pro-

vedení značky, podle disponibilního prostoru 

v jednořádkové, dvouřádkové nebo středové 

podobě.

Dvouřádková varianta značky v tomto pro-

vedení je používána v celoformátových nebo 

výškových formátech (layoutech) užívaných 

materiálů (komunikačních, tištěných, interních 

apod.), tedy tam, kde má prostor určený pro 

umístění značky výškový charakter.

2.3Dvouřádková	podoba	značky
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Ukázka jednobarevné verze 

 − méně náročná na tisk

Společnost Česká pojišťovna používá pro své 

komunikační aktivity základní barevné pro-

vedení značky, podle disponibilního prostoru 

v jednořádkové, dvouřádkové nebo středové 

podobě.

Dvouřádková varianta značky v tomto pro-

vedení je používána v celoformátových nebo 

výškových formátech (layoutech) užívaných 

materiálů (komunikačních, tištěných, interních 

apod.), tedy tam, kde má prostor určený pro 

umístění značky výškový charakter.

2.3Dvouřádková	podoba	značky
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Verze černobílá 

 − k použití na interních tiskovinách, pro černobílý denní tisk

Společnost Česká pojišťovna používá pro své 

komunikační aktivity základní barevné pro-

vedení značky, podle disponibilního prostoru 

v jednořádkové, dvouřádkové nebo středové 

podobě.

Dvouřádková varianta značky v tomto pro-

vedení je používána v celoformátových nebo 

výškových formátech (layoutech) užívaných 

materiálů (komunikačních, tištěných, interních 

apod.), tedy tam, kde má prostor určený pro 

umístění značky výškový charakter.

2.3Dvouřádková	podoba	značky
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Verze negativní 

 − použití značky na tmavém podkladě

Společnost Česká pojišťovna používá pro své 

komunikační aktivity základní barevné pro-

vedení značky, podle disponibilního prostoru 

v jednořádkové, dvouřádkové nebo středové 

podobě.

Dvouřádková varianta značky v tomto pro-

vedení je používána v celoformátových nebo 

výškových formátech (layoutech) užívaných 

materiálů (komunikačních, tištěných, interních 

apod.), tedy tam, kde má prostor určený pro 

umístění značky výškový charakter.

2.3Dvouřádková	podoba	značky
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Tvarové mutace 

 − řeší kombinace poloh loga a typografie, horizontální, vertikální

Společnost Česká pojišťovna používá pro své 

komunikační aktivity základní barevné pro-

vedení značky, podle disponibilního prostoru 

v jednořádkové, dvouřádkové nebo středové 

podobě.

Středová varianta značky v  tomto provedení 

je používána pro materiály výrazně výškové-

ho typu anebo pro některé speciální šířkové 

formáty, kde se prostor určený pro aplikaci 

značky blíží čtvercovému formátu a nelze zde 

pracovat s jednořádkovou verzí značky.

2.4Středová	podoba	značky
	

8



9

Ochranná zóna značky 

 − kodifikuje prostor, do kterého nesmí zasahovat okolní grafické prvky

 − definována jednotkou X (v tomto případě „V“)

Ochranná zóna značky vymezuje minimál-

ní velikost plochy v bezprostřední blízkosti 

značky, kam nesmí zasahovat žádný objekt, 

fotografie ani textové pole. Ochranné zóny 

jednotlivých typů značek jsou znázorněny na 

této straně.

2.7Ochranná	zóna	značky	
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Použití sloganu 

 − řeší umístění a použití claimu a značky pro zvýraznění hlavních 
benefi tů značky (příklad: AUDI  a slogan „náskok díky technice“) 

 − poloha sloganu vůči značce je ustálená (má pevnou pozici)

Společnost Česká pojišťovna používá pro své 

komunikační aktivity základní dvoubarev-

né provedení značky, podle disponibilního 

prostoru v jednořádkové, dvouřádkové nebo 

středové podobě. Užívání této podoby značky 

je vhodné pro komunikaci k jednotlivcům.

V elektronické verzi manuálu jsou na této 

straně znázorněny všechny čtyři verze značky 

ve spojení s claimem, které jsou součástí zdro-

jových dat. Není povoleno značky konstruo-

vat, je nutné použít přiložená data. 

Poslední varianta značky s claimem je užívána 

pouze ve vyjímečných případech.

2.5Značka	s	claimem	Retail	
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Minimální velikost značky 

 − každá značka má svou kritickou minimální velikost, ve které už 
přestává být čitelná

 − zajišťuje minimální možnou velikost při tisku běžnými 
technologiemi, při užití např. slepotisku se definuje minimální 
velikost speciálně pro tuto techniku

Aby nebyla narušena čitelnost značky na men-

ších formátech aplikací, je třeba definovat její 

minimální velikost. Tato velikost pro značku 

České pojišťovny je určena na 6 mm (šířka 

pavézy), 8 mm pak značky s claimem. Při užití 

menších velikostí značky nelze zaručit kvalitní 

čitelnost.

6 mm 8 mm

2.11Minimální	velikost	značky	a	značky	s	claimem
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Aplikace značky na různých barevných plochách a fotografiích

 − určí rozsah tmavosti podladu pro použití pozitivní a negativní 
značky

Značka
Barevné podklady – povolené A.2.13

Správné užití značky na barevných
podkladových plochách musí zachovat
její dobrou čitelnost a zabránit nesou-
ladu základní barevnosti značky
s barvou podkladové plochy. Tato
strana znázorňuje příklady užití značky
na různých podkladových plochách.

Nejvhodnějším podkladem značky je
barva bílá pro pozitivní variantu loga,
pro negativní variantu loga pak
firemní modrá. Plnobarevnou značku
není možné umístit na podkladovou
plochu, jejíž barevnost je jiná než bílá
nebo firemní modrá. 

V případech, kdy nelze zajistit dopo-
ručené podkladové plochy, se na
jiných než doporučených barevných
podkladových plochách o sytosti
barvy větší než 40 % aplikuje značka
v bílém provedení.

Pokud je nutné umístit značku na
nevhodný a obtížně měnitelný pod-
klad (např. šedá či zelená fasáda
domu), je nutné požádat o posouzení
individuálního řešení marketingové
oddělení České pojišťovny a. s.
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Zakázané varianty

 − ukázka nevhodných aplikací

 − takové varianty, u ktarých hrozí riziko špatného použití značky

Správná aplikace značky je základem tvorby 

layoutů tiskovin, nebo jiných materiálů, na 

kterých se značka vyskytuje.

Při práci se značkou však nesmí dojít k její 

deformaci, či jiné nežádoucí transformaci. 

V této kapitole jsou demonstrovány mož-

né chyby, ke kterým by mohlo dojít v rámci 

aplikace značky, a které jsou tudíž zakázány. 

Výčet ukázek není konečný, slouží pouze 

k ilustraci a k zamezení některým chybám při 

práci se značkou.

2.12Zakázané	varianty
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Dobrá značka by měla sama tlumočit (zrcadlit) nejméně jeden 
z následujících bodů:

 − zaměření firmy, obor činnoti (základní motiv, atribut,rekvizita, 
symbol)

 − jméno firmy

 − emocionální polohu či povahu (barva)

 − základní filozofii (užitím tvarosloví – racionální–organické)

Jinými slovy to je čitelná a jednoduchá zkratka firmy. 
V miniaturní značce by se měla odrážet filozofie či zaměření celé 
korporace. 
„Značka je jakousi miniaturní kapslí nesoucí v sobě firemní DNA“
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Dobrá zmačka by měla splňovat následující požadavky:

 − měla by být funkční a stálá, neokoukatelná, nadčasová (nevyžadjící 
redesign každé dva roky). Neměla by být poplatná době svého 
vzniku.

 − měla by být originální a nezaměnitelná s jinou značkou 
(napomáhá identifikovat značku s firmou)

 − měla by snést krajní zmenšení na cca 0,5 cm bez bez ztráty 
čitelnosti

 − neměla by tedy obsahovat žádné zbytečné prvky a detaily, které 
rozřeďují a znečitelňují hlavní ideu značky


