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Logotyp – idea vzniku

Proč vzniká logo centrály?
Středočeská centrála cestovního ruchu, jakožto jakákoliv jiná organice, potřebovala své vlastní logo, díky kterému by byla jednoduše rozpoznatelná 
a zapamatovatelná. Tento prvek tak může používat ke své propagaci, ediční činnosti a jiných aktivitách.

Díky důrazu na zpětnou použitelnost s logem Středočeského kraje, tj. územně správní jednotky, vzniklo logo fungující v absolutní symbióze se současnými 
prvky a doplňující jednoduchost a uchopitelnost celého Středočeského kraje pro širokou veřejnost. 

Význam 
V logu centrály jsou použity základní prvky Středočeského kraje které vytvářejí barevný i symbolický komplex korespondující se značkou Středočeský kraj. 
Tvar loga vychází z tvaru kraje, který tvoří pomyslné mezikruží okolo Prahy. Důležitý soutok největších českých řek Vltava a Labe je znázorněn modrými 
liniemi které plynule přecházejí do červených okrajů. Logo má návaznost na heraldický znak Středočeského kraje.



Logotyp – idea vzniku symbolu
V symbolu logotypu jsme se jednoduchým způsobem snažili znázornit hlavní stavební kameny Středočeského kraje. Tvar symbolu vychází z tvaru kraje, 
který tvoří pomyslné mezikruží okolo Prahy. Symbol jsme doplnili vlnkami, které vychází z důležitého soutoku největších českých řek, Labe a Vltavy. Sym-
bol má návaznost na heraldický znak Středočeského kraje a barevností je přizpůsoben vizuálnímu stylu, který dnes používá kraj pro svou komunikaci.



Symbol doplněný textem Středočeská centrála cestovního ruchu (Čj)

Středočeská centrála 
   cestovního ruchu



Symbol doplněný textem Central Bohemia Turist Board (Aj)



Logotyp – písmo
K logotypu je použito volně dostupné Opentype písmo Monserrat v řezu regular.

Monserrat regular
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Střední Čechy              Středočeská centrála 
             cestovního ruchu
Covering the area of 11,012 km 2 Central Bohemia is the largest region of the Czech Republic. Geographically it 
belongs to the Bohemian Massif, one of the most ancient massifs in Europe. The highest peak of the Central Bohe-
mia is Tok in the Brdy Mountains in Příbram District, the lowest point is Elbe river basin in Mělník District. Central 
Bohemia offers wide range of cultural, natural and technical monuments. Its most important cultural monuments 
are even listed among the UNESCO World Heritage Sites. The historical town center of Kutná Hora, St. Barbara’s 
Church and The Church of the Assumption of Our Lady in Sedlec are part of the UNESCO World Heritage Sites 
since 1995. Křivoklátsko Protected Landscape Area which was included among the UNESCO Biosphere Reserves 
in 1977 is the most important site of natural history interest.



Logotyp – specifikace barev
Při práci s barevností je potřeba respektovat přesné odstíny barev. Barvy logotypu jsou definovány pomocí barevné škály Pantone® a CMYK. 

Při výběru samolepicích fólií je třeba barvy porovnávat se vzorníkem škály Pantone®.

CMYK 0/100/100/0 RGB 237/28/36 
CMYK 100/100/0/0
RGB 46/49/146 

CMYK 0/0/0/50 RGB 157/157/156 
CMYK 0/0/0/70
RGB 99/100/102  Pantone 072 CPantone 485 C



Grafický motiv mapa České republiky
Mapa České republiky, využití liniové grafiky vhodné pod text například jako pozadí prezentace a hlavičkového papíru.



Grafické motivy mapa České republiky
Mapa České republiky doplněná textem.



Logotyp – pro Středočeskou centrálu cestovního ruchu
Následuje grafická úprava logotypu pro použití Středočeské centrály cestovního ruchu



Logotyp – barevné varianty
Preferovaná je plnobarevná varianta.



Logotyp – barevné varianty
V případě černobílého tisku bude použita šedoškálová varianta.



Logotyp – barevné varianty
Černá varianta je určena pouze pro tisk s technologickým omezením - např. razítko.

Případně lze využít  jednu ze dvou celobarevných variant. Jiné barevné provedení není dovoleno.

lze

nebo



Logotyp – barevné varianty
Pro použití na tmavém podkladě je určena inverzní varianta logotypu.

Inverzní varianta loga je také určena pro použití na šedém podkladu od sytosti 50 % a více. Pro méně než 50 % se používá standardní černá. Při použití loga na 
fotografii platí obdobné pravidlo – pro světlé fotografie s nejlépe jednolitou barvou je určeno standardní plnobarevné logo, pro tmavé fotografie inverzní varianta.



Logotyp –  Zakázané úpravy

Zakázané úpravy

Logotyp nelze měnit! Zakázáno je využívat jiných barev než jsou určené logomanuálem či měnit úhel symbolu oproti textu. 

nebo



Logotyp – použití s logotypem Středočeského kraje
Při použití obou logotypů společně je nutno zachovat vzdálenost mezi nimi o šířce ochranné zóny, u obou variant je shodná šířka obou logotypů.
Při horizontálním umístění jsou zarovnány na vertikální osu. Sazba s více logotypy (např. proužek se sponzory/partnery) se řídí stejnými pravidly.



Logotyp – použití s logotypem Středočeského kraje
Při použití obou logotypů společně je nutno zachovat vzdálenost mezi nimi o šířce ochranné zóny, u obou variant je shodná šířka obou logotypů. 
Při horizontálním umístění jsou zarovnány na vertikální osu. Sazba s více logotypy (např. proužek se sponzory/partnery) se řídí stejnými pravidly.



Socials
Grafické zpracování sociálních sítí - ukázka Facebook
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Navštívenka
Vybraná varianta standartní sazby

Jméno Příjmení
pozice / position

Husova 156/21 | Praha 1 - Staré Město | 110 00 | CZ
T: +420 000 000 000 | M: +420 000 000 000 
E: vzor@sccr.cz  
www.centralbohemia.cz

Střední Čechy 
/ Central Bohemia
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pozice
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Husova 156/21 | Praha 1 - Staré Město | 110 00 | CZ
T: +420 000 000 000 | M: +420 000 000 000 
E: vzor@sccr.cz  
www.centralbohemia.cz



Turistické razítko
Více variant


