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Úvod
Následující stránky definují základní prvky vizuálního stylu Sčítání 2021 (tón komunikace, logotyp, typografie, barvy, grafické elementy) a seznamují s pravidly, jak
s těmito prvky pracovat v různých typech tištěných a digitálních médií. Dodržování
těchto pravidel je nezbytné k udržení jednoty vizuálního stylu a konzistentního působení Sčítání 2021 směrem k veřejnosti.
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01
Tón
komunikace

2

1) Přívětivý
1

Tón komunikace
Tón komunikace udává styl, jakým značka mluví
k lidem a jak na ně působí.
Definování tonality pomáhá udržet konzistenci
a zaručí sjednocené působení sčítání směrem
k veřejnosti.
Tón komunikace sčítání je definován těmito
klíčovými slovy: přívětivý, jednoduchý, hravý,
relevantní.

Přívětivost (vizuální i verbální) napříč komunikačními kanály pomůže odbourat
stigma z roku 2011, kdy bylo sčítání bráno jako obtěžování občanů ze strany státu
a zásah do soukromí.

2) Jednoduchý a hravý
Vizuální svět Sčítání 2021, založený na jednoduchých a hravých ilustracích, ukáže
pro lidi často abstraktní a „šedivý“ svět statistiky v atraktivnější a srozumitelnější
formě. Navíc pomůže efektivně komunikovat důležité informace.

3) Relevantní
Osvěta veřejnosti pomocí relevantních informací posílí důvěryhodnost a pomůže
přesvědčit lidi, že výsledky sčítání jsou nepostradatelnými daty s celospolečenským přínosem.
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Logotyp
2.1 Základní koncept značky
2.2 Konstrukce značky
2.3 Konstrukce logotypu – plná verze CZ
2.4 Konstrukce logotypu – zkrácené verze CZ
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2.6 Konstrukce logotypu – zkrácené verze EN
2.7 Ochranná zóna logotypu
2.8 Zakázané manipulace

2.9 Logotyp ve stupních šedi
2.10 Černobílá verze logotypu – pozitiv
2.11 Černobílá verze logotypu – negativ
2.12 Minimální velikost logotypu
2.13 Logotyp na barevném pozadí
2.14 Umístění logotypu na fotografii
2.15 Dynamické použití logotypu
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2.1

Základní koncept značky
Značka sčítání je stylizovanou číslovkou 2021.
Ta je tvořena jednoduchými geometrickými tvary
symbolizujícími vše, co sčítání zahrnuje – koláčový graf, který je zároveň stylizovaným smějícím
se člověkem, dále mapový pin a dům.

člověk

koláčový
graf

mapový
pin

dům
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Konstrukce značky

5x

Konstrukci značky definuje mřížka, jejíž základní
jednotka je „x“. Násobky nebo zlomky jednotky x
kodifikují proporce značky a vzdálenosti jednotlivých elementů od sebe. Je zakázáno je jakkoliv
měnit.
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2.3 Konstrukce logotypu CZ – plná verze
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Konstrukce logotypu
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Logotyp je tvořen grafickým symbolem – značkou
– a typografickým názvem. Konstrukci logotypu
definuje mřížka, jejíž základní jednotka je „x“. Násobky nebo zlomky jednotky x kodifikují proporce
logotypu a vzdálenosti jednotlivých elementů od
sebe. Je zakázáno je jakkoliv měnit.

4x
2x
16x

1,5x

7x

5x

1x

x

7

5x

1x
13,5x

2.4

0,5x
7,5x

Konstrukce logotypu CZ –
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Konstrukce logotypu EN –
plná verze
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Konstrukce logotypu EN –
zkrácené verze
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5x

2.7
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Definice ochranné zóny
logotypu
Ochranná zóna je minimální velikost plochy
v bezprostřední blízkosti logotypu, do které
nesmí zasahovat text, další grafické prvky
nebo jiné logo. Ochranná zóna je definována šířkou podstavy čísla „2“ na všechny
strany a platí pro všechny verze logotypu
včetně samotné značky.
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2.8

Zakázané manipulace
Logotypu se nesmějí prohazovat barvy nebo
jej přebarvovat úplně, je zakázáno logotypu
přidávat stín, jakkoliv ho natáčet nebo deformovat, měnit proporce písma vůči značce
nebo písmo měnit za jiné, logotyp zprůhledňovat nebo umisťovat na jinou barvu pozadí,
než je stanoveno v kapitole 3.

Sčítání lidu,
domů a bytů
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2.9

Logotyp – stupně šedi
Je-li nutné použít verzi logotypu ve stupních šedi,
jsou definovány šedé barvy Pantone Cool Gray 4,
Cool Gray 8 a černá Pantone Process Black. Pro
přesnou reprodukci těchto barev je doporučen
tisk těmito přímými barvami. Pokud to technologie
neumožňuje, jsou barvy dále definovány v režimu
CMYK. Pro elektronické materiály jsou definovány
barvy v režimu RGB.

PANTONE COOL GRAY 4
C:0 M:0 Y:0 K:33
R:178 G:180 B:181

PANTONE COOL GRAY 8
C:0 M:0 Y:0 K:60
R:120 G:124 B:130

PANTONE PROCESS BLACK
C:0 M:0 Y:0 K:100
R:0 G:0 B:0
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2.10

Logotyp – černobílý pozitiv
Jednobarevná verze logotypu je definována černou barvou Pantone Process Black. Pro přesnou reprodukci je
doporučen tisk přímou barvou. Pokud to technologie
neumožňuje, je barva dále definována v režimu CMYK.
Pro elektronické materiály je definována barva v režimu
RGB. Jednobarevnou pozitivní verzi logotypu umisťujeme na dostatečně kontrastní pozadí, obsahující maximálně 50 % černé.

PANTONE PROCESS BLACK
C:0 M:0 Y:0 K:100
R:0 G:0 B:0
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2.11

Logotyp – černobílý negativ
Inverzní varianta logotypu je definována bílou
barvou Pantone Process White. Pro přesnou reprodukci je doporučen tisk přímou barvou. Pokud to technologie neumožňuje, je barva dále
definována v režimu CMYK. Pro elektronické
materiály je definována barva v režimu RGB.
Jednobarevnou negativní verzi logotypu umisťujeme na dostatečně kontrastní pozadí, obsahující 51–100 % černé.

PANTONE PROCESS WHITE
C:0 M:0 Y:0 K:0
R:255 G:255 B:255
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2.12

9 mm

6 mm

8 mm

4 mm

4 mm

Minimální velikost logotypu
Nejmenší použitelná velikost plné verze logotypu je 9 mm
na výšku, zkrácené verze 6 mm a nejkratší verze 8 mm.
Pokud je potřeba rozměr menší, používáme samotnou
značku, kde je nejmenší použitelná velikost v obou variantách (2021 i 21) 4 mm na výšku. Použití jakékoliv verze
v menší velikosti, než je stanoveno, bude na úkor čitelnosti a není doporučeno.

16

2.13

Umístění logotypu
na barevném pozadí
Povolené varianty logotypu a jejich umístění
na jednolitém barevném pozadí jsou následující:
Plnobarevný logotyp se smí umístit pouze na
bílé pozadí nebo na korporátní béžovou PANTONE 31-1 C, viz kapitolu 3.
Jednobarevný béžový logotyp v odstínech
PANTONE 31-1 C nebo PANTONE 45-1 je povoleno použít na korporátní červené PANTONE
52-8 C a modré PANTONE 100-8 C.
Jednobarevný modrý logotyp v odstínu PANTONE 100-8 C je povoleno použít na korporátní béžové PANTONE 31-1 C nebo PANTONE
45-1 a na bílé. Jiné barevné kombinace nejsou
povoleny.
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2.14

Umístění logotypu
na fotografii
Pro lepší čitelnost se na fotografiích doporučuje
používat zkrácená verze logotypu.
Plnobarevnou variantu logotypu volíme pouze
v případě užití na světlé a jednolitější ploše fotografie. Na opticky členitějším pozadí používáme
jednobarevné verze – buď černou, nebo inverzní
bílou. Na tmavé ploše fotografie užíváme inverzní
bílou variantu, na světlé fotografii volíme jednobarevnou pozitivní variantu. Vhodnou variantu
barvy a umístění logotypu odvozujeme od kontrastu mezi fotografií a samotným logotypem.
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2.15

Dynamické použití logotypu
Mapový pin je možné zaměnit za jiný vhodný symbol,
a to zejména v televizní grafice, gifech nebo animacích pro sociální sítě a webové stránky. Nahrazený
symbol musí být zpracován v duchu korporátních
ilustrací viz kapitolu 5.1 a musí vycházet z korporátních barev viz kapitolu 3. Reference takového použití
viz na následující straně.
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03
Barevnost
3.1 Základní barvy
3.2 Doplňkové barvy

21

PANTONE 2746 C

PANTONE 5285 C

C:100 M:94 Y:0 K:23

C:60 M:51 Y:15 K:0

R:36 G:28 B:135

R:117 G:124 B:165

PANTONE 192 C

PANTONE 701 C

C:0 M:97 Y:80 K:0

C:0 M:68 Y:35 K:0

R:235 G:44 B: 64

R:240 G:118 B:130

PANTONE 7415 C

PANTONE 7604 C

3.1

Základní barvy
Základními barvami vizuálního stylu jsou modrá,
červená a tělová a jejich odstíny. Používají se v
ilustracích nebo jako pozadí v propagačních
materiálech a webových prezentacích.
Pro přesnou reprodukci korporátních barev na
různých aplikacích je doporučen tisk přímými
Pantone barvami. Pokud to technologie neumožňuje, jsou barvy dále definovány v režimu CMYK.
Pro elektronické materiály jsou definovány barvy
v režimu RGB.
Tato paleta slouží pro jasnou identifikaci a integritu vizuálního stylu sčítání a proto je zakázáno
používat nebo ke stávajícím přidávat další barvy.

C:0 M:31 Y:32 K:0
R:249 G:187 B:165

C:0 M:9 Y:12 K:3
R:244 G:224 B:211
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C:100 M:94 Y:0 K:23

C:70 M:66 Y:0 K:16

C:52 M:49 Y:0 K:12

C:33 M:31 Y:0 K:7

C:15 M:14 Y:0 K:4

R:36 G:28 B:135

R:91 G:86 B:150

R:130 G:123 B:175

R:172 G:168 B:205

R:216 G:215 B:233

C:0 M:97 Y:80 K:0

C:0 M:68 Y:35 K:0

C:0 M:51 Y:26 K:0

C:0 M:31 Y:15 K:0

C:1 M:14 Y:7 K:0

R:235 G:44 B: 64

R:240 G:118 B:130

R:243 G:154 B:158

R:248 G:198 B:199

R:251 G:231 B:230

C:100 M:94 Y:0 K:23

C:0 M:49 Y:42 K:0

C:0 M:31 Y:32 K:0

C:0 M:20 Y:21 K:0

C:0 M:9 Y:12 K:3

R:36 G:28 B:135

R:244 G:155 B:137

R:249 G:187 B:165

R:253 G:217 B:201

R:247 G:233 B:220

C:92 M:45 Y:67 K:57

C:69 M:34 Y:51 K:43

C:46 M:22 Y:33 K:29

C:28 M:13 Y:20 K:17

C:11 M:5 Y:8 K:7

R:1 G:64 B:56

R:65 G:98 B:91

R:121 G:140 B:136

R:172 G:182 B:181

R:220 G:224 B:225

C:30 M:20 Y:80 K:0

C:18 M:10 Y:76 K:0

C:10 M:0 Y:65 K:0

C:7 M:0 Y:45 K:0

C:4 M:0 Y:22 K:0

R:36 G:28 B:135

R:224 G:210 B:87

R:241 G:234 B:117

R:241 G:234 B:117

R:249 G:249 B:215

C:80 M:10O Y:10 K:0

C:65 M:75 Y:10 K:0

C:40 M:50 Y:5 K:0

C:24 M:30 Y:0 K:0

C:12 M:15 Y:0 K:0

R:92 G:38 B:122

R:128 G:83 B:148

R:167 G:138 B:186

R:201 G:185 B:221

R:227 G:220 B:238

3.2

Barvy pro grafy a kartogramy
Tato paleta, kodifikovaná pro účely zobrazování
grafů a kartogramů, slouží pro jasnou identifikaci
a integritu vizuálního stylu sčítání, a proto je zakázáno používat nebo ke stávajícím přidávat další
barvy.
V případě zobrazení grafů a kartogramů ve stupních šedi používáme 20%, 40%, 60%, 80% a
100% odstín černé a bílou.
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04

Typografie
4.1 Základní korporátní písmo
4.2 Doplňkové korporátní písmo
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4.1

Základní korporátní písmo

Urban
Grotesk

Korporátním fontem Sčítání 2021 je bezpatkové
písmo Urban Grotesk od českého typografa Tomáše Brousila v řezech Light, Light Italic, Regular, Italic,
Bold a Bold Italic. Na veškerých materiálech se používá s prostrkáním -20.
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4.2

Doplňkové korporátní písmo
Doplňkovým fontem Sčítání 2021 je systémové písmo Arial v řezech Regular, Italic, Bold a Bold Italic.
Arial se používá pouze na hlavičkovém papíře, obálce, v powerpointové prezentaci, v tiskové zprávě a
na webových stránkách. V ostatních materiálech,
kde je kodifikováno písmo základní, je vyloučeno
toto písmo Arialem nahrazovat (např. na plakátech,
vizitkách, letácích apod.).

Arial

Regular
Italic
Bold
Bold Italic
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Grafické
elementy
5.1 Ilustrace
5.2 Rastr
5.3 Charakter
5.4 Fotografie
5.5 Zakázaný styl
fotografií
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příklady ilustrací:

5.1

Ilustrace
Při tvorbě ilustrací vycházíme ze světa statistiky – pomocí různých typů grafů, šipek,
mapových pinů atp. vytváříme jednoduché
ikony, které nám pomáhají ilustrovat různá témata, jimiž se sčítání zabývá. Když například
komunikujeme téma plodnosti/porodnosti,
můžeme použít ikonu kočárku vytvořeného
z koláčových grafů (viz příklady ilustrací). Pro
tvorbu ilustrací používáme výhradně korporátní paletu (viz kapitolu 3). Použití jiných barev je zakázáno. Minimální velikost pro použití
takovýchto ilustrací je 15 mm.
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5.2

Rastr
Korporátní rastr je tvořen ilustracemi (viz kapitolu
5.1) umístěnými do čtvercových a obdélníkových
dlaždic. Používá se jednak na akcidenčních materiálech (vizitka, chlopňové desky), dále je možno rastr
použít k posílení brandingu na různých reklamních
materiálech, fotostěnách nebo v on-line užití.
Dlaždice je možné skládat libovolně do požadovaného formátu. Počet dlaždic není omezen. Minimální
velikost čtverce v tapetě je 18 mm.
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5.3

Již 26. března

Charakter
Symbol člověka obsažený v logotypu je dále
rozvíjen v aplikacích – doplněním rukou, dalších rekvizitních elementů a natáčením hlavy
do potřebných pozic vzniká charakter, který
se stává platformou pro komunikaci různých
informací a jako reprezentant sčítání pomáhá
budovat neformální kontakt s veřejností.
Charakteru je zakázáno dokreslovat jakékoliv
části obličeje, jako oči, vlasy, uši apod., nebo
těla (protahování trupu, dodělávání paží). Je
zakázáno měnit barvy charakteru. Doplňující
rekvizity musejí být vytvořeny výhradně ve
stylu ikon viz kapitolu 5.1, tzn. velmi zjednodušené, konstruované pomocí jednoduchých
geometrických tvarů bez detailů. Povolené je
použít pouze korporátní barvy. Charakter není
možné použít v jednobarevné variantě ani ve
stupních šedi. Minimální povolená velikost
charakteru je 18 mm.
Ukázka práce s charakterem v animaci viz na
následující straně.

30
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5.4

Fotografie
Aby byla koherence s vizuálním stylem a celková
hravá tonalita dodržena i ve fotografii, pracuje
se s ní následovně: používají se studiové fotografie s jednolitým pozadím, které se vždy doplňují jednoduchými geometrickými ilustracemi
(viz kapitolu 5.1) při dodržení korporátní barevné
palety (kapitola 3). Lidem se dají přidávat různé
ilustrované rekvizity, dotvářet prostředí, nebo
se takto může dokonce potkat náš ilustrovaný
charakter s „živými“ lidmi. Kromě lidí je možno
ve fotografii používat jakékoliv další objekty,
které aktuálně připravovaný materiál vyžaduje.

32

5.5

Zakázaný styl fotografií
Používají se výhradně přirozeně působící lidé.
Je nutno se vyhnout fotobankovým klišé
– křečovitě aranžovaným rodinám, grimasám
a žertovným kostýmům, deformacím (ať už vytvořeným počítačově, nebo objektivem – např.
hlava zvětšená rybím okem apod.). Zakázáno je
používat fotobankové montáže.
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06
Akcidence
6.1 Vizitka
kompoziční schéma
6.2 Hlavičkový papír
kompoziční schéma
6.3 Obálka formátu DL
kompoziční schéma
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6.1

Vizitka
Vizitky je doporučeno tisknout přímými PANTONE
barvami na natíraný bílý papír o gramáži minimálně 250 g/m2. Text vizitky – modrá PANTONE
2746 C. Barevnost značky a zadní strany se řídí
kodifikací barevnosti (viz kapitolu 3).
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6.1

Kompoziční schéma
vizitky
Sazba vizitky je určena následujícím způsobem:
jméno nositele Urban Grotesk Bold 9 b., ostatní
text Urban Grotesk Regular 7,5 b. Webové stránky Urban Grotesk Bold 7,5 b. Všechny texty mají
prostrkání -20. Výška logotypu je 18 mm.
Pro přesnou reprodukci vizitky prosím použijte
elektronický soubor „vizitka.indd“, který je přílohou tohoto manuálu.
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6.2

Hlavičkový papír
Hlavičkový papír tiskneme na bílý papír
o gramáži minimálně 80 g/m2.
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6.2

Kompoziční schéma
hlavičkového papíru
Sazba je určena následujícím způsobem:
Číslo jednací, spis. značka, počet stran, počet
příloh, vyřizuje, telefon, e-mail, datum – Arial
Bold 10 b. (údaje Arial Regular 10 b.)
Přemět dopisu – Arial Bold 12 b. Oslovení, tělo
dopisu, jméno, příjmení a funkce – Arial Regular
10 b. Nacionále adresáta – Arial bold 10 b.
Barevnost je určena následujícím způsobem:
logotyp ČSÚ – stupně šedi. Číslo jednací, spis.
značka, počet stran, počet příloh, vyřizuje, telefon, e-mail, datum – modrá C:100 M:94 Y:0
K:23 (údaje černá C:0 M:0 Y:0 K:100). Předmět
dopisu, oslovení, tělo dopisu, jméno, příjmení a
funkce, adresa ČSÚ – černá C:0 M:0 Y:0 K:100.
Nacionále adresáta – modrá C:100 M:94 Y:0
K:23.
Velikost logotypu je 20 mm.
Pro přesnou reprodukci hlavičkového papíru
prosím použijte wordovou šablonu „hlavickovy_papir“, která je přílohou tohoto manuálu.
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6.3

Obálka formátu DL
Potisk obálek se realizuje přímými Pantone barvami na bílé obálky o minimální gramáži 120 g/m2.
Barevnost obálek se řídí kodifikací barevnosti
(viz kapitolu 3). Barva textu – korporátní modrá
PANTONE 2746 C.
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6.3

Kompoziční schéma
obálky formátu DL
Sazba je určena následujícím způsobem:
Adresa – Arial Bold 9 b.
Velikost logotypu je 25 mm.
Pro přesnou reprodukci obálky prosím použijte wordovou šablonu „obalka“, která je
přílohou tohoto manuálu.
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07
Propagační
tiskoviny
7.1 Leták A4 – DL
kompoziční schéma
7.2 Leták A3
kompoziční schéma
7.3 Plakát
A3 – kompoziční schéma 3x
A1 – kompoziční schéma 3X

7.4 Chlopňové desky A4
raznice
7.5 Publikace s výsledky sčítání
kompoziční schéma CZ
kompoziční schéma CZ/EN
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7.1

Leták A4 – DL
Leták tiskneme na bílý papír o gramáži minimálně 90 g/m2.
Barevnost letáku se řídí kodifikací barevnosti (viz kapitolu 3). Leták je kompletně vysazen
základním korporátním písmem Urban Grotesk
a je vyloučeno, aby toto písmo bylo nahrazeno
písmem jiným.
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7.1

Kompoziční schéma
letáku A4 – DL
Sazba letáku je určena následujícím způsobem:
Nadpisy – Urban Grotesk Bold 25 b., perex – Urban Grotesk Bold 9,5 b., tělo – Urban Grotesk
Regular 9,5 b. Kontakt na zadní straně (pokud
je použit) – Urban Grotesk Regular 8 b., adresa
ČSÚ – Urban Grotesk Bold 7,5 b. Prostrkání textu -20
Barva textu – korporátní modrá C:100 M:94
Y:0 K:23.
Velikost logotypu sčítání je 20 mm.
Délka headlinu na přední straně může být 1, 2
nebo max. 3 řádky. Výška podvalu je flexibilní
a přizpůsobuje se délce headlinu při zachování
následujícího pravidla: mezi logotypem a účařím
headlinu musí být vždy mezera 14 mm, mezi
horní dotažnicí headlinu a hranou obrazového
doprovodu mezera 7 mm.
Pro přesnou reprodukci letáku prosím použijte
elektronický soubor „letakA4_DL.indd“, který
je přílohou tohoto manuálu. Tento soubor přesně definuje zrcadlo sazby a velikosti písma.
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7.1

Kompoziční schéma letáku
A4 DL – druhá strana
Obrazový materiál v letáku může být libovolných rozměrů – obdélník na výšku či šířku nebo
čtverec, a pokud to motiv umožňuje, může být
fotografie umístěna i do tvaru koláčového grafu z logotypu. Je možno použít i ilustrace viz
kapitolu 5.1. Kromě barvy papíru je možno jako
podklad použít i korporátní béžovou (C:0 M:9
Y:12 K:3).
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1)

2)

7.1

Kompoziční schéma letáku
A4 DL – zadní strana
Zadní strana má 3 možné varianty zpracování:
1) Při nadměrném penzu textu je možné využít
i zadní stranu, nicméně jen do povolené maximální délky.
2) Další variantou je nechat zadní stranu bílou,
pouze se spodním podvalem, obsahujícím logotyp a kontakty.

3)

3) Třetí možností je použití grafiky – buď se jedná
o protažení motivu z přední strany, nebo o libovolný výřez z rastru (viz kapitolu 5.2).
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7.2

Leták A3
Leták tiskneme na bílý papír o gramáži minimálně 90 g/m2.
Barevnost letáku se řídí kodifikací barevnosti (viz kapitolu 3). Leták je kompletně vysazen
základním korporátním písmem Urban Grotesk
a je vyloučeno, aby toto písmo bylo nahrazeno
písmem jiným.
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7.2

Kompoziční schéma
letáku A3
Sazba je určena následujícím způsobem:
Nadpisy – Urban Grotesk Bold 25 b., perex – Urban Grotesk Bold 9,5 b., tělo – Urban Grotesk
Regular 9,5 b. Kontakt na zadní straně (pokud
je použit) – Urban Grotesk Regular 8 b., adresa
ČSÚ – Urban Grotesk Bold 7,5 b. Prostrkání textu -20.
Barva textu – korporátní modrá C:100 M:94
Y:0 K:23.
Velikost logotypu sčítání je 27 mm.
Headline je povolen maximálně třířádkový a je
umístěn na střed v horní části letáku. Je součástí plochy pro obrazový materiál, nikoli podvalu. Podval může obsahovat pouze logotyp a
kontakt (podobně jako u plakátu – viz kapitolu
7.3) nebo krátké body copy. Podle délky body
copy se flexibilně mění výška podvalu při zachování následujícího pravidla: mezi dotažnicí
webových stránek a účařím body copy musí být
vždy mezera 15 mm, mezi horní dotažnicí headlinu a hranou obrazového doprovodu mezera
10 mm. Body copy je vysazeno Urbanem Grotesk Regular 12 b. s prostrkáním -20.
Pro přesnou reprodukci letáku prosím použijte
elektronický soubor „letak_A3.indd“, který je
přílohou tohoto manuálu. Tento soubor přesně
definuje zrcadlo sazby a velikosti písma.
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7.2

Kompoziční schéma letáku
A3 – druhá strana
Obrazový materiál v letáku může být libovolných rozměrů – obdélník na výšku či šířku nebo
čtverec, a pokud to motiv umožňuje, může být
fotografie umístěna i do tvaru koláčového grafu z logotypu. Je možno použít i ilustrace viz
kapitolu 5.1. Kromě barvy papíru můžeme jako
podklad použít i korporátní béžovou (C:0 M:9
Y:12 K:3).
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7.3

Plakát
Layout plakátu je navržen tak, aby vyhověl různým délkám textu a různým formám sdělení při
zachování jednotné struktury zajišťující vizuální
jednotu a koherenci s vizuálním stylem.
Výška podvalu je flexibilní – podval může obsahovat buď pouze logotyp a kontakt, nebo různě
dlouhé body copy. Objem body copy by však
měl být maximálně takový, aby výška podvalu
nepřesáhla 1/3 výšky plakátu.

Varianta s textem v podvalu v kombinaci
s fotografií

Největší možná velikost podvalu 1/3 plakátu (kombinace s rastrem)

Varianta s textem v kombinaci s ikonou

Varianty obrazové části jsou následující:
1) fotografie (podle konstrukce – viz kapitolu 5.4)
2) ilustrace v rastru (viz kapitolu 5.2)
3) jedna centrální ilustrace/ikona na jednolitém
pozadí (viz kapitolu 5.1)
4) celoplošná ilustrace
5) celoplošný text
Používáme výhradně barevnou paletu kodifikovanou v kapitole 3.

Varianta pouze s headlinem bez body copy
v kombinaci s celoplošnou ilustrací.

Varianta s celoplošným textem – zde využíváme element Charakteru v pozadí.
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7.3

Kompoziční schéma plakátu
A3 (varianta bez body copy)
Výška podvalu u varianty bez body copy je 70 mm,
vzdálenost horní hrany logotypu od spodní hrany obrazového doprovodu je 15 mm. Do spodního levého rohu podvalu umisťujeme kontakt
ve velikosti 10 b. v korporátní modré barvě. Logotyp sčítání je na plakátu A3 vždy ve velikosti
40 mm.
Headline je povolen maximálně třířádkový a je
umístěn na střed v horní části plakátu. Je součástí plochy pro obrazový materiál. Velikost písma v headlinu není fixní, nesmí však být menší
než 60 b.
Pro přesnou reprodukci plakátu prosím použijte
elektronický soubor „plakat_A3.indd“, který je
přílohou tohoto manuálu. Tento soubor přesně
definuje zrcadlo sazby a velikosti písma.
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7.3

Kompoziční schéma plakátu
A3 (varianta s body copy)
Podle délky body copy se flexibilně mění výška podvalu při zachování následujícího pravidla:
mezi kontaktem ve spodním levém rohu a účařím body copy musí být vždy mezera 20 mm,
mezi horní dotažnicí headlinu a hranou obrazového doprovodu mezera 15 mm. Objem body
copy by však měl být maximálně takový, aby
výška podvalu nepřesáhla 1/3 výšky plakátu.
Body copy je vysazeno Urbanem Grotesk Regular 19 b. s prostrkáním -20.
Do spodního levého rohu podvalu umisťujeme
kontakt ve velikosti 9 b. v korporátní modré barvě.
Headline je povolen maximálně třířádkový a je
umístěn na střed v horní části plakátu. Je součástí plochy pro obrazový materiál. Velikost písma v headlinu není fixní, nesmí však být menší
než 60 b.
Pro přesnou reprodukci plakátu prosím použijte
elektronický soubor „plakat_A3.indd“, který je
přílohou tohoto manuálu. Tento soubor přesně
definuje zrcadlo sazby a velikosti písma.

51

7.3

Kompoziční schéma plakátu
A3 (varianta s maximální
velikostí podvalu)
Podle délky body copy se flexibilně mění výška podvalu při zachování následujícího pravidla:
mezi kontaktem ve spodním levém rohu a účařím
body copy musí být vždy mezera 20 mm, mezi
horní dotažnicí headlinu a hranou obrazového
doprovodu mezera 15 mm. Objem body copy by
však měl být maximálně takový, aby výška podvalu nepřesáhla 1/3 výšky plakátu. Body copy
je vysazeno Urbanem Grotesk Regular 19 b.
s prostrkáním -20. Pro případy nesouvislého
textu (odrážky apod.) není sazba fixně stanovena a řídí se podle aktuálních potřeb, velikost
textu by však neměla být menší než 11 b.
Do spodního levého rohu podvalu umisťujeme
kontakt ve velikosti 9 b. v korporátní modré barvě.
Headline je povolen maximálně třířádkový a je
umístěn na střed v horní části plakátu. Je součástí plochy pro obrazový materiál. Velikost písma v headlinu není fixní, nesmí však být menší
než 60 b.
Pro přesnou reprodukci plakátu prosím použijte
elektronický soubor „plakat_A3.indd“, který je
přílohou tohoto manuálu. Tento soubor přesně
definuje zrcadlo sazby a velikosti písma.
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7.3

Kompoziční schéma plakátu
A1 (varianta bez body copy)
Layout plakátu je totožný s layoutem plakátu
A3 – je navržen tak, aby vyhověl různým délkám
textu a různým formám sdělení při zachování
jednotné struktury zajišťující vizuální jednotu
a koherenci s vizuálním stylem.
Výška podvalu u varianty bez body copy je
140 mm, vzdálenost horní hrany logotypu od
spodní hrany obrazového doprovodu je 30 mm.
Do spodního levého rohu podvalu umisťujeme
kontakt ve velikosti 23 b. v korporátní modré
barvě. Logotyp sčítání je na plakátu A1 vždy ve
velikosti 80 mm.
Headline je povolen maximálně třířádkový a je
umístěn na střed v horní části plakátu. Je součástí plochy pro obrazový materiál. Velikost písma v headlinu není fixní, nesmí však být menší
než 130 b.
Používáme výhradně barevnou paletu kodifikovanou v kapitole 3.
Pro přesnou reprodukci letáku prosím použijte
elektronický soubor „plakat_A1.indd“, který je
přílohou tohoto manuálu. Tento soubor přesně
definuje zrcadlo sazby a velikosti písma.
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7.3

Kompoziční schéma plakátu
A1 (varianta s body copy)
Podle délky body copy se flexibilně mění výška
podvalu při zachování následujícího pravidla: mezi
kontaktem ve spodním levém rohu a účařím body
copy musí být vždy mezera 40 mm, mezi horní
dotažnicí headlinu a hranou obrazového doprovodu mezera 30 mm. Objem body copy by však měl
být maximálně takový, aby výška podvalu nepřesáhla 1/3 výšky plakátu. Body copy je vysazeno
Urbanem Grotesk Regular 34 b. s prostrkáním
-20.
Do spodního levého rohu podvalu umisťujeme
kontakt ve velikosti 21 b. v korporátní modré
barvě.
Headline je povolen maximálně třířádkový a je
umístěn na střed v horní části plakátu. Je součástí plochy pro obrazový materiál. Velikost písma v headlinu není fixní, nesmí však být menší
než 130 b.
Pro přesnou reprodukci letáku prosím použijte
elektronický soubor „plakat_A1.indd“, který je
přílohou tohoto manuálu. Tento soubor přesně
definuje zrcadlo sazby a velikosti písma.
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7.3

Kompoziční schéma plakátu
A1 (varianta s maximální
velikostí podvalu)
Podle délky body copy se flexibilně mění výška podvalu při zachování následujícího pravidla:
mezi kontaktem ve spodním levém rohu a účařím
body copy musí být vždy mezera 40 mm, mezi
horní dotažnicí headlinu a hranou obrazového
doprovodu mezera 30 mm. Objem body copy by
však měl být maximálně takový, aby výška podvalu nepřesáhla 1/3 výšky plakátu. Body copy
je vysazeno Urbanem Grotesk Regular 34 b. s
prostrkáním -20. Pro případy nesouvislého textu (odrážky apod.) není sazba fixně stanovena
a řídí se podle aktuálních potřeb, velikost textu
však nesmí být menší než 21 b.
Do spodního levého rohu podvalu umisťujeme
kontakt ve velikosti 21 b. v korporátní modré
barvě.
Headline je povolen maximálně třířádkový a je
umístěn na střed v horní části plakátu. Je součástí plochy pro obrazový materiál. Velikost písma v headlinu není fixní, nesmí však být menší
než 130 b.
Pro přesnou reprodukci plakátu prosím použijte
elektronický soubor „plakat_A1.indd“, který je
přílohou tohoto manuálu. Tento soubor přesně
definuje zrcadlo sazby a velikosti písma.
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7.4

Chlopňové desky A4
Chlopňové desky využívají na přední a zadní straně a na chlopních korporátní rastr – výrazný prvek
identity, který pomáhá posilovat vnímání značky.
Vnitřní strana desek je bílá, nepotištěná.
Pro přesnou reprodukci desek prosím použijte
elektronický soubor „raznice_desky.ai“, který je
přílohou tohoto manuálu. Náhled raznice v 50%
velikosti je na následujících stranách.
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7.4

Chlopňové desky A4 –
raznice
Náhled raznice – vnější strana desek.
Pro přesnou reprodukci desek prosím použijte
elektronický soubor „raznice_desky.ai“, který je
přílohou tohoto manuálu.
Český statistický úřad
Na padesátém 81
100 82 Praha 10
www.czso.cz
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7.4

Chlopňové desky A4 –
raznice
Náhled raznice – vnitřní strana desek.
Pro přesnou reprodukci desek prosím použijte
elektronický soubor „raznice_desky.ai“, který je
přílohou tohoto manuálu.
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umístění typu analýzy
umístění názvu publikace

7.5

Publikace s výsledky
sčítání
Pro udržení konzistence s vizuálním stylem vychází layout publikace principiálně z ostatních
propagačních materiálů – ve spodní části je
podval s logotypem sčítání, název publikace je
zalomen na střed v horní třetině obrazové části, uprostřed je místo pro ilustraci. Ilustrace (viz
kapitolu 5.1) by měla reflektovat téma publikace (např. publikace o plodnosti – použijeme
kočárek z koláčových grafů apod.). V případě
absence tematické ilustrace je možno použít
generický motiv Charakteru (viz kapitolu 5.3).
Barva pozadí, a podle toho i sponky, může být
jakákoliv z korporátní palety viz kapitolu 3.

umístění lokality
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7.5

Kompoziční schéma
publikace s výsledky
sčítání – CZ
Výška podvalu publikace je 60 mm, logotyp
sčítání je na titulní straně publikace vždy ve
velikosti 37 mm.
Sazba je určena následujícím způsobem:
Typ analýzy – Urban Grotesk Bold 15 b., název
publikace – Urban Grotesk Bold, velikost podle
délky názvu, nicméně nesmí být menší než 25
b., lokalita – Urban Grotesk Regular 23 b.,
Copyright, letopočet, cena, a kód – Urban Grotesk Bold 8 b. Logotyp ČSÚ s adresou – velikost 9 mm. Všechny tyto infomrace jsou
výhradně bílou barvou. Umístění v modrém
boxu (C:100 M:94 Y:0 K:23).
Sazba textu je výhradně základním korporátním písmem Urban Grotesk a je zakázáno jej
jakkoliv nahrazovat.
Zadní strana může být buď ponechána v jednolité barvě přebalu, nebo zde může být použit
korporátní rastr v libovolném výřezu.
Pro přesnou reprodukci publikace prosím použijte elektronický soubor „publikace.indd“,
který je přílohou tohoto manuálu. Tento soubor přesně definuje zrcadlo sazby a velikosti
písma.
Zadní strana

Přední strana
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7.5

Kompoziční schéma
publikace s výsledky
sčítání – CZ/EN
Výška podvalu publikace je 60 mm, logotyp
sčítání je na titulce publikace vždy ve velikosti
37 mm.
Sazba je určena následujícím způsobem:
Typ analýzy CZ – Urban Grotesk Bold 15 b.,
typ analýzy EN – Urban Grotesk Regular 15 b.,
název publikace CZ – Urban Grotesk Bold, velikost podle délky názvu, nicméně nesmí být
menší než 25 b., název publikace EN – Urban
Grotesk Regular ve velikosti dvou třetin českého názvu, lokalita CZ – Urban Grotesk Regular
23 b., lokalita EN – Urban Grotesk Regular 16 b.
Copyright, letopočet, cena, a kód – Urban Grotesk Bold 8 b. Logotyp ČSÚ s adresou – velikost 9 mm. Všechny tyto infomrace jsou
výhradně bílou barvou. Umístění v modrém
boxu (C:100 M:94 Y:0 K:23).
Sazba textu je výhradně základním korporátním písmem Urban Grotesk a je zakázáno jej
jakkoliv nahrazovat.
Pro přesnou reprodukci publikace prosím použijte elektronický soubor „publikace.indd“,
který je přílohou tohoto manuálu. Tento soubor přesně definuje zrcadlo sazby a velikosti
písma.
Zadní strana

Přední strana
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8.1

E-mailový podpis
E-mailový podpis sčítání spočívá v přidání části
rastru (viz kapitolu 5.2) se zkrácenou verzí logotypu
v režimu RGB do stávajícího korporátního podpisu ČSÚ.
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8.1

E-mailový podpis s claimem
V případě nutnosti je možné použít e-mailový podpis s claimem (např. „Moderně. Online. Raz dva.“),
nebo jiným sdělením podle aktuální potřeby.
Claim je vysazen Urbanem Grotesk Bold v korporátní tělové barvě (R:249 G:187 B:165) na červené (R:235 G:44 B:64), v maximální délce 3 řádků.
Velikost červeného boxu se může přizpůsobovat
délce textu, stejně tak velikost písma. Ta by však
neměla být menší než 12 b.
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8.2

Tisková zpráva
Sazba tiskové zprávy je určena následujícím způsobem:
Nadpis Tisková zpráva – Arial Bold 29 b., datum
– Arial Regular 10 b., titulek – Arial Bold 18 b., perex – Arial Bold 10 b., kontakt – Arial Bold 8 b. Vše
korporátní modrá R:36 G:28 B:135. Tělo – Arial
Regular 10 b. (černá C:0 M:0 Y:0 K:100).
Velikost logotypu sčítání je 25 mm.
Velikost logotypu ČSÚ je 8 mm a je ve stupních
šedi.
Pro přesnou reprodukci tiskové zprávy prosím použijte wordovou šablonu „tiskova_zprava“, která
je přílohou tohoto manuálu.
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8.2

Kompoziční schéma
tiskové zprávy
Sazba tiskové zprávy je určena následujícím způsobem:
Nadpis Tisková zpráva – Arial Bold 29 b., datum
– Arial Regular 10 b., titulek – Arial Bold 18 b., perex – Arial Bold 10 b., kontakt – Arial Bold 8 b. Vše
korporátní modrá R:36 G:28 B:135. Tělo – Arial
Regular 10 b. (černá C:0 M:0 Y:0 K:100).
Velikost logotypu sčítání je 25 mm.
Velikost logotypu ČSÚ je 8 mm a je ve stupních
šedi.
Pro přesnou reprodukci tiskové zprávy prosím použijte wordovou šablonu „tiskova_zprava“, která
je přílohou tohoto manuálu.
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8.2

Kompoziční schéma
tiskové zprávy (další strana)
Pro přesnou reprodukci tiskové zprávy prosím použijte wordovou šablonu „tiskova_zprava“, která
je přílohou tohoto manuálu.
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8.3

Powerpointová prezentace
Powerpointová prezentace slouží k informování
o projektu Sčítání lidu, domů a bytů 2021.
Rozměry prezentace jsou 1920x1080px, k sazbě
se používá výhradně systémové písmo Arial. Používají se barvy v režimu RGB z korporátní palety
kodifikované v kapitole 3.
Detailní kompoziční schémata a sazbu viz na následujících stranách.
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8.3

Kompoziční schéma –
úvodní slajd powerpointové
prezentace
Sazba úvodního slajdu powerpointové prezentace je určena následujícím způsobem:
Název prezentace – Arial Bold 125 b., název akce,
autor, datum, místo konání a adresa – Arial Bold
22 b.
Název prezentace je povolen maximálně třířádkový. V takovém případě je možno použít menší
velikost písma než 125 b., minimálně však 100 b.
Barva textu – korporátní modrá R:36 G:28 B:135.
Velikost logotypu sčítání je 165 px.
Velikost logotypu ČSÚ je 66 px.
Velikost a umístění Charakteru (viz kapitolu 5.3)
jsou fixní a nelze je jakkoliv měnit.
Pro přesnou reprodukci prezentace prosím použijte dokument „powerpoint.pptx“, který je přílohou tohoto manuálu.
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8.3

Kompoziční schéma –
běžná strana powerpointové
prezentace
Sazba běžné strany powerpointové prezentace je
určena následujícím způsobem:
Nadpis – Arial Bold 75 b. (maximálně dvouřádkový), podnadpis – Arial Bold 65 b., běžný text –
Arial Regular 54 b., odrážka 1. stupně – Arial Bold
54 b., odrážka 2. stupně – Arial Bold 51 b., odrážka 3. stupně – Arial Bold 48 b., odrážka 4. stupně
– Arial Bold 44., odrážka 4. stupně – Arial Bold 41.
Barva textu – korporátní modrá R:36 G:28 B:135.
Barva podnadpisu – korporátní doplňková R:240
G:118 B:130.
Na běžném slajdu je namísto logotypu sčítání
pouze značka umístěná v levém dolním rohu.
Její velikost je 63 px.
Běžná strana má dvě varianty – varianta s Charakterem se používá v případech menšího objemu textu nebo obrazového materiálu. V případě,
že je potřeba na stránku umístit velké penzum
informací a Charakter by působil rušivě nebo by
zabíral místo na úkor textu, volíme druhou variantu – bílou stránku pouze se značkou v levém
dolním rohu.
Pro přesnou reprodukci prezentace prosím použijte dokument „powerpoint.pptx“, který je přílohou tohoto manuálu.
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