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1. Úvod 1.1. Grafický manuál a jak s ním pracovat

Grafický manuál logotypu Filmové kanceláře Středočeské centrály 
cestovního ruchu slouží jako prvotní pomůcka při vytváření grafických 
materiálů spjatých s Filmovou kanceláří. Manuál definuje zásady, 
kterými se řídí používání logotypu a předkládá souhrn grafických 
pravidel, která je třeba při aplikaci logotypu dodržovat.

Logotyp tvoří základ jednotného vizuálního stylu (JVS) Filmové 
kanceláře. Vytváření JVS je neustálý a dlouhodobý proces, při kterém 
přirozeně vzniká i potřeba nových aplikací. Tyto nově vznikající aplikace 
by měly stanovená pravidla ctít a dodržovat. Průběžně je vhodné 
grafický manuál doplňovat, aby se zaručila jejich jednotnost.

Grafický manuál je rozdělen do kapitol (viz obsah), přičemž v každé 
kapitole jsou detailně rozebrány a popsány jednotlivé prvky a jejich 
specifické vlastnosti, včetně způsobu použití.

Pro správné a rychlé zavedení logotypu a jednotného vizuálního stylu 
Filmové kanceláře je nutné přesně dodržovat jednotlivá pravidla 
a vyvarovat se svévolné tvořivosti. Tím není omezena kreativita, 
pouze je stanovena stylová jednota všech aplikací.

O Středočeské filmové kanceláři

„Středočeská filmová kancelář je regionální filmová kancelář 
Středočeského kraje.

Jsme nekomerční subjekt začleněný pod Středočeskou centrálu 
cestovního ruchu. Naším cílem je poskytovat partnerskou pomoc 
produkcím hraných a dokumentárních filmů, televizních pořadů nebo 
jiných audiovizuálních děl. Dále pak podpora regionální ekonomiky, 
zviditelnění a propagace kraje a rozvoj středočeského regionu.

Středočeský kraj má výjimečný filmařský potenciál, a to hlavně díky 
velkému množství historických a industriálních lokací, stejně jako 
nezaměnitelnou přírodní krásu, kterou se pyšní. Další výhodou 
jsou kvalitní místní služby a blízkost hlavního města Praha.

Spolupracujeme s Czech Film Commission, která spadá pod Státní 
fond kinematografie a je členem mezinárodních asociací European 
Film Commissions Network (EUFCN) a Association of Film 
Commissioners International (AFCI).“

www.strednicechyfilm.cz
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2. Logotyp 2.1. Základní logotyp – česká jazyková varianta

Logotyp je hlavním prezentačním symbolem a základem jednotného 
vizuálního stylu (JVS) Filmové kanceláře (FK). Díky němu je rozpoznatelná 
mezi ostatními kancelářemi českými i zahraničními.

Při používání NESMÍ BÝT LOGOTYP NIKDY UPRAVOVÁN NEBO 
DEFORMOVÁN (viz kapitola 3.5. Příklady zakázaného použití logotypu). 
Vektorová i obrazová data jsou poskytnuta, a proto není třeba logotyp 
překreslovat. Zobrazený logotyp slouží k prezentaci FK jako celku, 
přičemž barevná pozitivní varianta na bílém podkladu (2.1.) je 
z barevných variant tou preferovanou.

Použití jednotlivých variant logotypu se odvíjí od prostorových 
a kompozičních možností, přičemž text logotypu musí být vždy dobře 
čitelný (viz kapitola 2.5. Velikostní řada a minimální velikost logotypu).

Základem logotypu je stylizovaná klasická
filmová kamera, jejíž částí jsou písmena tvořící název „Film Office“.

Linie písmen je zakončena „naznačenou“ vlaječkou vycházející 
z podoby loga Středočeského kraje.
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2.2. Mutace základního logotypu – anglická jazyková varianta 2.3. Konstrukce a ochranná zóna logotypu

Konstrukci logotypu – kompozici (umístění), velikosti všech prvků a poměry všech prvků vůči sobě – vyobrazuje a vysvětluje světle modrá linie. 
Vnější tmavomodré obdélníkové orámování kolem logotypu je jeho ochrannou zónou. Hranice byla odvozena násobením průměru „filmového 
kotouče“ kamery. Ochranná zóna kolem loga definuje prostor, do kterého nesmí zasahovat žádný jiný prvek, jenž by mohl způsobit snížení 
čitelnosti logotypu. ŽÁDNÝ GRAFICKÝ PRVEK (OBRÁZEK ANI JINÝ TEXT) NESMÍ BÝT UVNITŘ TÉTO ZÓNY! Zároveň není dovoleno umísťovat 
logotyp tak, aby do ochranné zóny zasahoval okraj média – přitom je nutné počítat s vůlí tiskařského prostoru = spadávkou 
(v závislosti na zvolené technologii, většinou 3 mm).

Anglická mutace logotypu je odvozeninou od jazykové varianty české, 
a proto pro ni platí stejná pravidla používání.

Červené ohraničení označuje centraci logotypu 
pro umísťování na materiál
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2.4. Význam a použití logotypu s ochrannou zónou 2.5. Velikostní řada a minimální velikost logotypu

Ochranná zóna kolem loga definuje prostor, do kterého nesmí zasahovat žádný jiný prvek, jenž by mohl způsobit snížení čitelnosti logotypu. 
Toto pravidlo se uplatňuje i tehdy, když umísťujeme logotyp mezi další logotypy. Žádný z logotypů by neměl zasahovat do ochrané zóny dalšího 
logotypu (ochranné zóny se protínat mohou). Zároveň je třeba dodržovat několik zásad: Logotypy se aplikují vedle sebe na řádek a jsou buď 
horizontálně vycentrované, nebo se jejich poloha odvozuje od výrazných vodících prvků (viz příklad výše). Dále je také důležité zvolit správnou 
velikost logotypu, aby opticky korespondoval s logotypy ostatními – výška našeho logotypu by neměla být výrazně větší, ani výrazně menší.

Velikostní řada znázorňuje pravděpodobně 
nejvíce používané velikosti logotypu. Rozměry 
se odvíjí od definované 100% podoby logotypu 
(70 mm), která je doporučena pro média 
formátu A4. Na média formátu A5 nebo A6 
je doporučeno používat značku o velikosti 
80% základního logotypu. Na obsahovou 
stranu vizitky je doporučeno používat značku 
ve velikosti 60% základního logotypu.

Minimální velikost definuje nejmenší možné  
zmenšení obou variant logotypů. Z HLEDISKA 
ČITELNOSTI JE ZAKÁZÁNO POUŽÍVAT 
LOGOTYPY MENŠÍ, NEŽ KTERÉ ODPOVÍDAJÍ 
40% ZÁKLADNÍHO LOGOTYPU! Zároveň je 
v takovém případě nutné používat pouze 
maximální kvalitu rozlišení.

100%
Základní velikost logotypu
pro administrativní a merkantilní
materiály formátu A4

80%
Základní velikost logotypu
pro materiály formátu
A5 a A6

60%
Doporučená velikost logotypu
pro obsahovou stranu
vizitky

40%
Minimální velikost logotypu!
Aplikace logotypu je možné pouze
v maximální kvalitě rozlišení.

70 mm

56 mm

42 mm

28 mm
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3. Barevnost 3.1. Pozitivní plnobarevná varianta logotypu

Barevnost je jedním ze základních prvků logotypu a jednotného 
vizuálního stylu. Barvy napomáhají si logotyp lépe a rychleji 
zapamatovat a zároveň usnadňují identifikaci.

Barvy logotypu Filmové kanceláře jsou odvozeny od logotypu 
Středočeského kraje, které „záměrně vychází z barevnosti heraldického 
znaku, tím se vztahuje také k oficiálním barvám české státnosti. Dvě 
základní barvy loga jsou červená a modrá, k nim se váže doplňková 
šedá barva vhodná zvláště pro tisk textových údajů na osobních 
a akcidenčních tiskovinách, černá barva je pro jednobarevnou 
reprodukci.“ (– Grafický manuál jednotného vizuálního stylu 
Středočeského kraje).

U každé barevnostní varianty logotypu FK jsou uvedeny přesné definice 
základních barev: CMYK pro soutisk, RGB pro elektronické zobrazení 
na monitoru, Pantone pro přímý barevný tisk 
a HEX pro tvorbu webových stránek.

100% 
PANTONE 1795 C 

CMYK: 5 | 100 | 100 | 0 
RGB: 227 | 31 | 38 
HEX/HTML: E31F26

100% 
PANTONE 2747 C 

CMYK: 100 | 86 | 0 | 15 
RGB: 24 | 65 | 149 
HEX/HTML: 184195
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3.3. Použití logotypu dle tmavosti pozadí3.2. Polotónové a jednobarevné varianty logotypu

100% 
BÍLÁ 

CMYK: 0 | 0 | 0 | 0 
RGB: 225 | 255 | 255 
HEX/HTML: FFFFFF

50% 
PANTONE process Black C 

CMYK: 0 | 0 | 0 | 50 
RGB: 157 | 157 | 157 
HEX/HTML: 9D9D9D

100% 
PANTONE process Black C 

CMYK: 0 | 0 | 0 | 100 
RGB: 0 | 0 | 0 
HEX/HTML: 000000
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Prvním krokem při aplikaci logotypu na podklad je vyhodnocení tmavosti pozadí (platí pro obě jazykové varianty logotypu). Základním 
pravidlem je pak používání pozitivních variant logotypu na podkladech o tmavosti 0–50% 
a negativních variant logotypu na podkladech o tmavosti 51–100%.

0%

30%

51%

80%

10%

40%

60%

90%

20%

50%

70%

100%

 
0–20% tmavosti používáme varianty: 
Pozitivní barevná varianta 
Pozitivní polotónová varianta 
Pozitivní jednobarevná varianta 
 

 
21–50% tmavosti používáme varianty: 
Pozitivní jednobarevná varianta 
 
 
 

 
51–79% tmavosti používáme varianty: 
Negativní jednobarevná varianta 
 
 
 

 
80–100% tmavosti používáme varianty: 
Negativní polotónová varianta 
Negativní jednobarevná varianta 
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3.5. Příklady zakázaného použití logotypu3.4. Použití logotypu dle charakteru pozadí

Při aplikaci logotypu na podklad se grafik do jisté míry řídí citem, přičemž ve všech případech musí být důraz kladen na to, aby byl logotyp 
vůči podkladu v dostatečném kontrastu, a tím bylo dosaženo adekvátní čitelnosti! Pokud si grafik není čitelností jistý, umístí pod logotyp 
jednobarevný podklad s docílením dostatečného kontrastu, a to v minimálních rozměrech ochranné zóny logotypu.

Vzhledem k jednotnosti prezentace nesmí být podoba logotypu měněna, a to jak z hlediska tvaru, barevnosti, písma, tak i vzájemných 
proporčních vztahů (výjimkou jsou povolené varianty logotypu popsané v předchozích kapitolách – CZ/AJ verze). Pro všechny varianty logotypu 
platí stejná pravidla, a to znamená, že jsou totožná i pravidla zakázaného užití logotypu! VŽDY JE TŘEBA DBÁT NA TO, ABY BYL LOGOTYP VŮČI 
PODKLADU V DOSTATEČNÉM KONTRASTU, A TÍM BYLO DOSAŽENO ADEKVÁTNÍ ČITELNOSTI!

 
Nedeformujte logotyp! 
Dodržujte minimální velikost! 
Nepoužívejte v nedostatečném rozlišení!

 
Užití na podkladu v barvě logotypu: 
0–20% Pozitivní barevný a pozitivní 
 jednobarevný logotyp 
21–50% Pozitivní jednobarevný logotyp 
51–100% Negativní jednobarevný logotyp

 
1. 
2. 
3. 

 
Neměňte barvy! 
Nenahrazujte typ a velikost písma! 
Respektujte ochrannou zónu!

 
Užití na jiném jednobarevném podkladu: 
0–20% Pozitivní polotónový a pozitivní 
 jednobarevný logotyp 
21–79% Poz./neg. jednobarevný logotyp 
80–100% Poz./negativní polotónový 
 a jednobarevný logotyp

 
4. 
5. 
6. 

 
Nepřidávejte efekty! Nepoužívejte světlé 
logo na světlém podkladu! 
Neodstraňujte výplň, nepřidávejte 
lineární ohraničení logotypu! 
Nevkládejte na ČB rušivý motiv bez 
jednobarevného podkladu!

 
Užití na černobílém obrazovém podkladu: 
Na rovnoměrně klidném motivu (A1 a A2) 
A1 Poz. barevný a jednobarevný 
A2 Neg. jednobarevný logotyp 
A3 Na rušivý motiv umísťujeme pod 
 logotyp jednobarevný podklad

 
7. 
 
8. 
 
9. 

 
Neměňte kompozici ani proporce! 
Nepoužívejte tmavé logo 
na tmavém podkladu! 
Nevkládejte na barevný rušivý motiv 
bez jednobarevného podkladu!

 
Užití na barevném obrazovém podkladu: 
Na rovnoměrně klidném motivu (B1 a B2) 
B1 Poz. barevný a jednobarevný 
B2 Neg. jednobarevný logotyp 
B3 Na rušivý motiv umísťujeme pod 
 logotyp jednobarevný podklad

 
10. 
11. 
 
12. 

20%

20%

A1

B1

50%

65%

A2

B2

100%

100%

A3

B3

1
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7
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4. Písmo 4.1. Základní písmo

Logotyp Filmové kanceláře se skládá ze tří prvků – specifického 
symbolu – stylizované filmové kamery, názvu „Film Office“ 
a podnadpisu „Střední Čechy“.

Název i podnadpis je vytvořen charakteristickým písmem, které je 
definováno v této kapitole a stává se tak nedílnou součástí vizuální 
identity kanceláře.

V rámci JVS je doporučeno používat font jak pro akcidenční užití (písmo pro sazbu příležitostných tiskovin – titulky v novinách a časopisech,
slogany atd.), tak i jako doplňkový font pro sazbu ve všech kratších a středně dlouhých textových a publikačních materiálech kanceláře. V takovém 
případě je pak mimo volbu správného písma a jeho řezu kladen velký důraz i na dodržování základních pravidel hladké sazby.

Font volně ke stažení zde: https://fonts.google.com/specimen/Montserrat

FILM Office
STŘEDNÍ ČECHY | CENTRAL BOHEMIA

Montserrat Thin 
Montserrat ExtraLight 
Montserrat Light 
Montserrat Regular 
Montserrat Medium 
Montserrat SemiBold 
Montserrat Bold 
Montserrat ExtraBold 
Montserrat Black

Montserrat Thin Italic 
Montserrat ExtraLight Italic 
Montserrat Light Italic 
Montserrat Italic 
Montserrat Medium Italic 
Montserrat SemiBold Italic 
Montserrat Bold Italic 
Montserrat ExtraBold Italic 
Montserrat Black Italic

MONTSERRAT Regular
MONTSERRAT REGULAR | VERZÁLKY | PROSTRKÁNÍ -9

ABČDEFGHÍJKLMNÖPQRSTŮVWXYZ 
abčdeffghíjklmnöpqrstůvwxyz

0123456789,.;>“()&@%/{|}?!›
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5. Ukázky aplikace logotypu
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