kapitola
1. Logo

základní varianta značky Czech Specials

horizontální varianta značky 100%

piktogram Czech Specials

Značka Czech Specials
Kapitola shrnuje základní zásady
zacházení se značkou Czech Specials.
Pravidla zde uvedená platí pro všechny
druhy použití značky a poskytují vodítko,
jak vytvořit aplikace, které manuál
výslovně nepředepisuje.
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Kodifikace
Produktovou značku Czech Specials tvoří piktogram a text
„CzechSpecials“ vysázené písmem Graphik Medium.
Odsazení piktogramu se rovná dvojnásobku výšky dolního
horizontálního tahu minusky písmene z.
Značka existuje v základní verzi a doplňkové horizontální
variantě. Pravidla pro jejich použítí naleznete v kapitole
Varianty značky – příklady užití (ODKAZ). Základní
varianta se používá i v kombinaci s pruhem s logy IOP.
(ODKAZ na IOP)
Pro dárkové aplikace či extrémní formáty tištěných výstupů
lze pracovat samostatně i s piktogramem. Pravidla použití
jsou definována v kapitole piktogram Czech Specials. V této
kapitole naleznete rovněž základní vodítko k užití značky
Czech Specials společně s logem agentury.
(ODKAZ)
!
Jakákoliv deformace značky (např. její zúžení nebo
rozšíření, použití jiného fontu) je zakázána.
Zobrazení konstrukce slouží pouze pro orientaci, značky
existují v datové podobě a není třeba je znovu konstruovat.
Můžete si je stáhnout ze stránek tohoto manuálu.

( 1 ) základní barevné provedení

( 2 ) inverzní barevné provedení – na klidném pozadí

( 3 ) piktogram barevné provedení

( 4 ) piktogram inverzní provedení
Barevné provedení
Základní barevné provedení – používejte všude
tam, kde to dovoluje barevnost podkladu (1)
a (3).
Inverzní barevné provedení – používejte na
dostatečně tmavé podkladové barvě (2) a (4).
!
Inverzní provedení značky má
průhlednou vnitřní kresbu v piktogramu.
Varianta je k dispozici ke stažení.

kapitola
Barvy
(stejné jako CzT)

kapitola
Písma
(stejné jako LoS)
kapitoly 3.1.1–3.1.3

( 1 ) základní černobílé provedení

( 2 ) inverzní černobílé provedení

( 3 ) piktogram černobílé provedení

( 4 ) piktogram inverzní provedení
Černobílé provedení
Pozitivní černobílé provedení značky (1) je unikátně
vytvořeno a k dispozici ke stažení.
Inverzní černobílé provedení značky (2) je stejné
jako inverzní barevná značka.
Pozitivní černobílé provedení piktogramu (3) je
unikátně vytvořeno a k dispozici ke stažení.
Inverzní černobílé provedení piktogramu (4) je
stejné jako inverzní barevný piktogram.
!
Inverzní provedení značky má průhlednou
vnitřní kresbu v piktogramu. Varianta je
k dispozici ke stažení.

( 1 ) jednobarevné provedení

( 2 ) inverzní jednobarevné provedení

( 3 ) doplňkové jednobarevné provedení

( 4 ) doplňkové inverzní jednobarevné provedení

(5)

(7)

(6)

(8)

Jednobarevné provedení
V základním jednobarevném provedení je logo tmavě modré (1).
Toto provedení značky je také určeno k použití např. na dárkových
předmětech, kde technologie neumožňují vícebarevný tisk.
Ve výjimečných případech, pokud nelze použít základní
jednobarevné provedení, např. při aplikaci loga na speciální
materiály (techniky gravírování, pískování apod.), lze použít
alternativní barevné provedení (3) a (4) .
Pokud je barva podkladu příliš tmavá, použijte logo v inverzní
variantě (2), (4).
Pokud je barva podkladu dostatečně světlá, použijte pozitivní
variantu loga (1), (3).
Stejná pravidla platí i pro samostatné užití piktogramu (5, 6, 7
a 8).
!
Všechny monochromatické provedení značky mají
průhlednou vnitřní kresbu v piktogramu. Užití těchto
variant doporučujeme pouze ve výjimečných případech,
kdy technologie neumožňuje jiné řešení.
Je zakázáno používat pozitivní monochromatickou verzi
značky na barevných fotografiích.

Ochranná zóna
Ochranná zóna značky je definována
jako výška minusky písmene ‚h‘ ve všech
směrech.
Ochranná zóna piktogramu je
definována šířkou okraje talíře ve všech
směrech.
Smyslem ochranné zóny je, zajistit
dostatečný odstup značky od všech
ostatních grafických prvků, které by
mohly jedinečnost značky opticky
narušit. Ochranná zóna také slouží ke
správnému odsazení značky od okraje
formátu. Značka nesmí být od okraje
formátu blíže, než definuje ochranná
zóna.
U piktogramu omezení na vzdálenost
od kraje formátu neplatí. Odsazení
od ostatních grafických prvků
doporučujeme dodržovat.
Ochranná zóna značky umístěné na
fotografiích však není v žádném případě
bílý či jinak barevný podkladový
obdélník kolem značky. Značku je nutné
vždy učinit součástí celkové kompozice.
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Logo na klidném pozadí
Vyobrazení ukazují použití barevné (levý sloupec*) a černobílé (pravý
sloupec**) značky na světlých a tmavých klidných plochách.
* na podkladech s intenzitou 40–70% se používá pozitivní varianta
značky s bílým písmem. Na podkladech s intenzitou 80–100% se používá
standardní inverzní varianta značky.
**na podkladech s intenzitou 50–100% se používá inverzní varianta
značky.
Aplikace barevné verze loga na svítivých, pestrých či jinak rušivých
barvách nejsou žádoucí, ale mohou nastat situace, kdy se aplikaci značky
na takový podklad nelze vyhnout (např. ochranné pomůcky s barvou
definovanou předpisem). V takových případech použijte inverzní
provedení značky.

pro formát A2
200 % — 105,4 mm
odpovídá velikosti písma 50 bodů

pro formát A4, DL (kancelářské aplikace),
210 × 285 mm

100 % — 52,7 mm
odpovídá velikosti písma 25 bodů

pro formát A5, A6, B6, B5,105 × 150 mm
DL (marketingová komunkace)

64 % — 33,7 mm
odpovídá velikosti písma 16 bodů

minimální velikost (bez endorsementu CzechTourism)
36 % — 19 mm
odpovídá velikosti písma 9 bodů

Rozměrová řada
Základní varianta značky
Výchozí velikostí je značka o šířce 52,7 mm určená k použití na
formátu A4. Text Czech Specials je vysázen písmem o velikosti 25
bodů. Rozměrová řada definuje doporučené velikosti loga pro běžně
používané formáty až do minimální velikosti loga (šíře 19 mm).
Ve výjimečných případech lze použít i menší velikost, než je
definovaná minimální velikost značky, avšak za podmínky, že
bude zachována čitelnost značky (např. na drobných reklamních
předmětech).
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Logo na fotografii
Základním pravidlem při aplikaci značky na nehomogenní podkladovou
plochu různé barevnosti a tonality je zachování její čitelnosti.
Umístění značky na nehomogenním pozadí, jakým je např. fotografie,
se řídí základním pravidlem: značka tvoří přirozenou součást obrazové
kompozice tak, aby nebyla narušena její čitelnost. Zaručení čitelnosti
značky však nesmí v žádném případě vést k její modifikaci a ani
k podkládání značky bílou plochou nebo jinak barevnou plochou.
Upřednostňujte základní barevné provedení značky (1). Pokud kvůli
barevnosti nebo tmavé tonalitě fotografie nelze toto provedení použít,
volte barevné provedení značky s bílým textem (2) nebo inverzní
provedení (3). Je zakázáno používat průhledný piktogram v jiné než bílé
barvě (4).
Úpravou fotografie můžete docílit lepší čitelnosti loga, např. drobnou
retuší fotografie v podkladu, úpravou barevné saturace nebo změnou
výřezu. Přípustných způsobů řešení je ovšem daleko více.

neměňte barevnost piktogramu

neměňte barevnost typografie

neměňte kompozici

neměňte poměry

neměňte písmo

nepoužívejte stínovaní

nepoužívejte obrysovou verzi

nedeformujte značku

nepodkládat značku plochou

Zakázané varianty značky
Kapitola shrnuje základní zásady zacházení se
značkou Czech Specials.
Pravidla zde uvedená platí pro všechny
druhy použití značky a poskytují vodítko,
jak vytvořit aplikace, které manuál výslovně
nepředepisuje.

(1)u
 místění značky Czech Specials volně ve formátu nezávisle na pruhu s logy
IOP a CzechTourism v barevné variantě, česká verze

(2)u
 místění značky Czech Specials volně ve formátu nezávisle na pruhu s logy
IOP a CzechTourism v černobílé variantě, česká verze

Loga IOP a značka Czech Specials
Umístění log IOP na formát:
Loga IOP jsou umístěna do bílého pruhu v tomto pořadí: IOP, EU,
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Jsou přípustné dvě varianty
umístění bílého pruhu s logy IOP: do levého nebo pravého dolního
rohu formátu.
Umístění značky Czech Specials:
Značka Czech Specials je umístěna samostatně volně ve formátu
nezávisle na pruhu s logy IOP (inzerce). Pruh s logy IOP je v tomto
případě umístěn v levém nebo pravém dolním rohu formátu.
Velikost značky Czech Specials a pruhu s logy IOP:
Podle rozměrové řady (ODKAZ) zvolte správnou velikost značky Czech
Specials pro daný formát. K této velikosti značky pak ze stránek tohoto
manuálu stáhněte pruh s logy IOP.
Příklady užití naleznete v nasledující kapitole.
ODKAZ

Tahle ryba
vám splní víc
jak tři přání

Lepší pečená než zlatá

Jemné maso candáta je mezi labužníky vysoce
ceněno. Ulovte si jej v některé z prověřených českých
restaurací Czech Specials.

www.czechspecials.cz

Candát na červené čočce

Kančí?
Jedině se
šípkovou!
Nebo se zelím?

Tahle ryba vám splní
víc jak tři přání
Lepší pečená než zlatá

www.czechspecials.cz

Kančí?
Jedině se
šípkovou!

Ochutnejte obojí, abyste přišli na to, který z receptů
je ten „váš“. Objednejte si v některé z prověřených
českých restaurací Czech Specials.

Nebo se zelím?

www.czechspecials.cz

Ochutnejte obojí, abyste přišli na to, který z receptů
je ten „váš“. Objednejte si v některé z prověřených
českých restaurací Czech Specials.

www.czechspecials.cz

Kančí se šípkovou omáčkou

Příklady umístění log IOP
Výjimka! Na extrémně úzkých nebo
malých formátech (např. roll-up) se
pruh s logy IOP proporčně zmenšuje
na šířku formátu.

základní varianta značky pro užití v marketingové komunikaci

Kančí?
Jedině se
šípkovou!

Tahle ryba
vám splní víc
jak tři přání

Nebo se zelím?

Lepší pečená než zlatá

Jemné maso candáta je mezi labužníky vysoce
ceněno. Ulovte si jej v některé z prověřených českých
restaurací Czech Specials.

Candát na červené čočce

www.czechspecials.cz

Ochutnejte obojí, abyste přišli na to, který z receptů
je ten „váš“. Objednejte si v některé z prověřených
českých restaurací Czech Specials.

www.czechspecials.cz

Gastrofestival

Menu

ilustrace možného umístění značky (1)

doplňková horizontální varianta značky

Foodfestival

10.—12.9.2014

příklady užití horizontální značky (2)
Varianty značky – příklady užití
Značku umísťujeme primárně do levého horního rohu formátu. Je přípustné
i umístění do ostatních rohů formátu, vždy záleží na kompozici podkladové
fotografie (1). Základní varianta značky Czech Specials je výchozí pro všechny
typy výstupů. Velikost značky se řídí rozměrovou řadou. (ODKAZ)
Doplňkovou horizontální variantu značky používáme u výrazně horizontálních
formátů, jako jsou například webové stránky, internetové bannery (2) atd.

výška minimálně 2y

y

velikost x

velikost 1/2x nebo menší

piktogram Czech Specials v kombinaci s typografií a logy partnerů

CzechSpecials
Certifikovaná
restaurace

ilustrace možného umístění piktogramu

Piktogram Czech Specials
Pro dárkové aplikace, samolepky, případně
extrémní formáty tištěných výstupů lze pracovat
s piktogramem Czech Specials v tzv. volném
uspořádání spolu s textem „Czech Specials“
a logem agentury CzechTourism a logy dalších
partnerů projektu. Vzájemný vztah objektů
není přesně definován a je ponechán na uvážení
grafika. Doporučujeme dodržet základní pravidlo
– piktogram je na výšku minimálně 2× větší než
typografie.

Ikona aplikace CzechSpecials

Where
to eat well?
We present Czech cuisine with its diversity among the
regions, various unique meals as well as wide range
of their preparation. Czech restaurants can definitely
oﬀer their customers good-quality service.

Download
Free app

www.czechspecials.cz

Where
to eat well?
Download
Free app

ukázka aplikace ikony v inzerci

Piktogram Czech Specials
Pro aplikaci CzechSpecials byla vytvořena
speciální ikona. V záložce ilustrace vidíte její
podobu i příklady užití v inzerci.

doplňková varianta značky s endosementem agentury CzechTourism

2x

x
2x

doplňková varianta značky s logy partnerů

Doplňková značka Czech Specials
Tato speciální varianta značky CzechTourism
se používá pouze společně s logy partnerů a
to v případě, že není použito logo agentury
CzechTourism. Použití této značky je spíše
výjimečné.
Zobrazení konstrukce slouží pouze pro
orientaci, loga existují v datové podobě a není
třeba je znovu konstruovat. Můžete si je
stáhnout ze stránek tohoto manuálu.

varianta značky s logem agentury CzechTourism

x

2x

Značka CzechTourism – Czech Specials
Tato speciální varianta značky CzechTourism
se používá v případech, kdy budou použita
další loga partnerů agentury CzechTourism
a bude potřeba akcenovat CzechTourism.
Použití této značky je spíše výjimečné.
Zobrazení konstrukce slouží pouze pro
orientaci, loga existují v datové podobě a není
třeba je znovu konstruovat. Můžete si je
stáhnout ze stránek tohoto manuálu.

