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úvod

Jednotný vizuální styl 
Korporátní vizuální styl Sekyra Group vytváří osobnost značky. Má významnou roli při vnitřní i vnější komunikaci, 
usnadňuje identifi kaci společnosti. Snaží se vyjádřit hodnoty a ambice společnosti, obchodní cíle a její charakter.
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Firemní logotyp je základní fi remní 
grafi ckou značkou. Je tvořen grafi cky 
upraveným názvem společnosti 
Sekyra Group ve fi remních barvách. 
Logotyp je grafi ckou reprezentací 
fi remního jména, jeho aplikace je 
přesně defi nována a řídí se pravidly 
uvedenými v tomto manuálu.
Nelze jej deformovat, přebarvovat, 
upravovat ani použít samostatně jeho 
jednotlivé části.

logotyp

základní barevné 
provedení

PANTONE
7693 C

CMYK
100/57/9/47

RGB
0/73/118

WEB
#004976

modrá
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Firemní logotyp je základní fi remní 
grafi ckou značkou. Je tvořen grafi cky 
upraveným názvem společnosti 
Sekyra Group ve fi remních barvách. 
Logotyp je grafi ckou reprezentací 
fi remního jména, jeho aplikace je 
přesně defi nována a řídí se pravidly 
uvedenými v tomto manuálu.
Nelze jej deformovat, přebarvovat, 
upravovat ani použít samostatně jeho 
jednotlivé části.

logotyp

sekundární barevné 
provedení

PANTONE
7693 C

CMYK
100/57/9/47

RGB
0/73/118

WEB
#004976

PANTONE
485 C

CMYK
0/100/100/0

RGB
227/6/19

WEB
#e30513

modrá

červená
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Jednobarevné logo a bílé negativní 
jsou dalšími barevnými modifi kacemi 
loga. Pro snadnou aplikovatelnost loga 
na různé materiály a dokumenty byla 
vytvořena i varianta loga v černobílém 
provedení.

logotyp

alternativní barevné 
provedení

PANTONE
Black C

CMYK
0/0/0/100

RGB
0/0/0

WEB
#000000

černá

černá varianta

PANTONE
Black C

CMYK
0/0/0/100

RGB
0/0/0

WEB
#000000

černá

PANTONE
Cool gray 10 C

CMYK
0/0/0/75

RGB
99/99/98

WEB
#646363

černá

šedá varianta

PANTONE
Black C

CMYK
0/0/0/100

RGB
0/0/0

WEB
#000000

černá

inverzní varianta
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logotyp

Ochranná zóna zajišťuje viditelnost 
loga a jeho správné působení. 
Zachováním ochranné zóny mezi 
logem a jinými grafi ckými prvky, jako 
jsou textový blok, obrázky, jiná loga 
atd. se zajistí, že logo nebude ničím 
rušeno a bude výrazně odděleno od 
veškerých dalších grafi ckých prvků.

Výjimku může tvořit užití ve 
standardizovaných korporátních 
layoutech (ppt vzory, wordové šablony, 
www, promopředměty atd.). V těchto 
případech musí užití loga schválit 
kompetentní osoba.

ochranná zóna základní barevné provedení loga

sekundární barevné provedení loga
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Logo Sekyra Group projekty se skládá 
ze základního tvaru loga Sekyra Group, 
doplněného názevem konkrétního 
prokejtu. 

Veškeré merkantilie se musejí tisknout 
pantone barvami.

logo
projektu

základní barevné 
provedení

základní podoba loga SG název projektu

PANTONE
485 C

CMYK
0/100/100/0

RGB
227/6/19

WEB
#e30513

červená

PANTONE
7693 C

CMYK
100/57/9/47

RGB
0/73/118

WEB
#004976

modrá
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černá varianta

šedá varianta

PANTONE
Black C

CMYK
0/0/0/100

RGB
0/0/0

WEB
#000000

černá

PANTONE
Black C

CMYK
0/0/0/100

RGB
0/0/0

WEB
#000000

černá

PANTONE
Cool gray 10 C

CMYK
0/0/0/75

RGB
99/99/98

WEB
#646363

černá

Alternativní barevné provedení loga
by se mělo aplikovat, pouze pokud
není možné použít plnobarevné logo.
Nejčastěji se jedná o reklamní
předměty nebo novinovou inzerci.
Pokud je logo umístěno na tmavém
pozadí, používáme inverzní (bílou) 
variantu.

alternativní barevné 
provedení

logo
projektu

inverzní varianta

PANTONE
Black C

CMYK
0/0/0/100

RGB
0/0/0

WEB
#000000

černá



10

Rozkres logotypu slouží ke 
správné konstrukci značky. 
Defi nuje umístění jednotlivých 
prvků a jejich vzájemné poměry.

konstrukce

logo
projektu

a a
c

c
a

ab

90°

b
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ochranná zóna

logo
projektu

Ochranná zóna zajišťuje viditelnost 
loga a jeho správné působení. 
Zachováním ochranné zóny mezi 
logem a jinými grafi ckými prvky, jako 
jsou textový blok, obrázky, jiná loga 
atd., se zajistí, že logo nebude ničím 
rušeno a bude výrazně odděleno od 
veškerých dalších grafi ckých prvků.

Výjimku může tvořit užití ve 
standardizovaných korporátních 
layoutech (ppt vzory, wordové šablony, 
www, promopředměty atd.). V těchto 
případech musí užití loga schválit 
kompetentní osoba.
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Minimální velikost byla zvolena 
po pečlivém uvážení a jejím cílem 
je zajistit, aby bylo logo správně 
reprodukováno v menších velikostech. 
Logo v minimální velikosti je stále 
čitelné a velmi dobře identifi kovatelné. 
Při používání technologie s nižší 
kvalitou tisku (např. sítotisk) se 
doporučuje použít logo většího 
rozměru.

tisk

minimální velikost

logo
projektu

5 
m

m
22

 p
x

web
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změna barevnosti

deformace

změna fontu písma

aplikace na neklidném pozadí

aplikace na fotografi i

Podoba loga projektu je v tomto 
manuálu závazně defi nována a jiné 
způsoby úprav a aplikace loga nejsou 
povoleny.

Zde je několik příkladů nesprávného 
použití.

zakázané varianty

logo
projektu
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Písmo bylo zvoleno tak, aby ladilo 
k logu Sekyra Group. Jde o písmo 
Erbaum – regular z dílny The Northern 
Block Ltd. od známého designéra 
Jonathana Hilla. Erbaum byl navržen 
tak, by působil přehledně i esteticky. 

písmo 
pro název projektu

logo
projektu

Erbaum-Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789!?,@“&%()*
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Univers CE Light 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789!?,@“&%()*

Univers CE Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789!?,@“&%()*

Univers CE Bold 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789!?,@“&%()*

Základním písmem jenotného 
vizuálního stylu Sekyra Group je 
Univers CE od společnosti Linotype. 

Toto písmo je jedním z největších 
typografi ckých úspěchů druhé poloviny 
20. století. Má tu výhodu, že má různé 
řezy a styly, které dokonce, i když jsou 
kombinovány, vytvářejí pocit stálosti 
a homogenity. Jasné, objektivní formy 
Univers činí toto čitelné písmo vhodné 
pro téměř jakoukoli typografi ckou 
potřebu. V roce 1954 chtěl Adrian 
Frutiger, umělecký ředitel slévárny, 
vytvořit nové písmo, které by bylo 
především vhodné pro sázení dlouhých 
textů. Použil své staré náčrty ze 
studentských let a vytvořil rodinu typu 
Univers.

primární písmo

písmo
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Roboto Light 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789!?,@“&%()*

Roboto Regular 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789!?,@“&%()*

Roboto Bold 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789!?,@“&%()*

Sekundární písmo se používá ve 
výjimečných případech, kdy není 
k dipozici Univers CE, v textových
editorech a v mailové korespondenci.

Jedná se o písmo Roboto od 
designéra Christiana Robertsona. 

Volně ke stažení na: https://fonts.
google.com/specimen/Roboto

sekundární písmo

písmo
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barevnost

Škála primární barvy je určená pro 
hlavní vizuální styl. Užívá se zejména 
ve stěžejních fi remních materiálech, 
tiskovinách apod. Hlavní sdělení, 
pozadí, zvýraznění,...

základní barvy PANTONE
Black C

CMYK
0/0/0/100

RGB
29/29/27

WEB
#1c1c1b

PANTONE
7693 C

CMYK
100/57/9/47

RGB
0/73/118

WEB
#004976

PANTONE
485 C

CMYK
0/100/100/0

RGB
227/6/19

WEB
#e30513

modrá

červená

černá


