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Úvod

…moderní přístup k tradičním hodnotám

Corporate Identity Manual
Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti Slavia Pojišťovna a.s.
Princip základního grafického manuálu

Co obsahuje grafický manuál?

Grafický manuál (Corporate identity manual) je souhrnem pravidel a předpisů pro
grafické zpracování firemních materiálů.
Prakticky od samého počátku grafické a reklamní tvorby vznikaly nejrůznější návrhy a nápady, jak sjednotit jednotlivé vizuální prvky společnosti tak, aby jejich
příslušnost dané společnosti byla zcela jednoznačná. V dobách, kdy byla grafická
činnost „v plenkách“ a velká většina tiskovin vlastně vznikala přímo v tiskárnách
jako takových to nebylo až tak složité. Tiskáren, které by byly schopné kvalitně graficky zpracovat obdržené materiály nebylo mnoho a tím pádem i „uhlídat“vizuální
styl nebylo těžké. Kromě toho v těchto dobách se na jednotnost vizuálního stylu
příliš nedbalo a obecně tak nějak platilo pravidlo „čím pestřejší, tím lepší“. Toto vše
se ale mělo změnit s příchodem technologie DTP (Desktop publishig) – tedy kompletního grafického zpracovávání zakázek na počítači.

Základním stavebním prvkem každé společnosti se stal logotyp – zkráceně
logo. Většinou jde o graficky zpracovaný název společnosti, doplněný o vizuální symbol. Grafický manuál zobrazuje logotyp, zejména jeho tvar, ve všech
povolených variantách. Důležitá je také definice barevnosti logotypu. Ta bývá
uváděna většinou v základních tiskových barvách (CMYK) a také v tzv. přímých
barvách – nejčastěji dle specifikace Pantone. Nutná je také specifikace tzv.
ochranných zón, tedy okrajů kolem logotypu, do kterých za žádných okolností
nesmí zasahovat žádná jiná část grafického layoutu. Dále bývá specifikována například minimální velikost z důvodů bezpečného zobrazení a čitelnosti
všech částí logotypu. Logotyp je ve všech případech nutné specifikovat co
možná nejpřesněji tak, aby se zamezilo jiné prezentaci logotypu, než je jeho
tvůrcem či společností, povolené. Další částí grafického manuálu je povolené
písmo společnosti. V současné době existují desetitisíce nejrůznějších písem
použitelných v DTP a pro jednoznačnou identifikaci společnosti je nutné přesně stanovit, jaké písmo je možné používat, případně definovat také náhradní
či doplňkovou variantu.

Všechny grafické práce od té doby začaly vznikat v pohodlí ateliérů, studií a reklamních agenturách a do tiskáren se dostávaly až v podobě přímých podkladů
pro tisk – PostScripty a v současné době formát PDF. O co se stalo grafické zpracování jednodušší o to komplikovanější se stalo udržení jednotného vizuálního stylu, protože každý grafik má, stejně jako malíř nebo sochař, svůj „rukopis“. A tak se
nejednou stalo, že společnost během několika měsíců či týdnů „poslala do běhu“
zcela odlišné reklamní letáky. Nikdo si pak nedokázal tyto letáky přiřadit k dané
společnosti. A v této chvíli bylo nutné vytvořit manuál jednotného vizuálního stylu
– zkráceně řečeno Grafický manuál.
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Logotyp společnosti

Logotyp společnosti
Základní (pozitivní) varianta logotypu
Tato varianta logotypu, ač je variantou základní, se používá výjimečně, není-li možné využít doplňující (negativní) variantu. Tuto
variantu je možné použít vždy jen se schválením odpovědné
osoby společnosti Slavia pojištovna a.s.
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Logotyp společnosti

Logotyp společnosti
Doplňující (negativní) varianta logotypu
Logotyp společnosti Slavia pojišťovna a.s. tvoří text SLAVIA, stylizovaný podle secesního plakátu Alfonse Muchy s tím, že celková podoba písma byla mírně změněna a modernizována. Pod
slovem SLAVIA je menší – doplňující text POJIŠŤOVNA. Ten je
zarovnán na pravý okraj slova SLAVIA s tím, že kvůli celkové vyváženosti a celistvosti, vyplňuje prostor zbývající k levému okraji
slova SLAVIA tenká linka.
Logotyp se ve většině případech vždy používá jako bílý na podkladu korporátní barvy Slavia pojišťovny, případně na černé barvě. Není-li toto možné, lze využít základní (pozitivní) variantu,
nicméně je třeba to konzultovat přímo s odpovědnou osobou
společnosti Slavia pojišťovna a.s.
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Logotyp společnosti

Logotyp společnosti
Konstrukce logotypu na milimetrové síti
Pro snazší tvorbu logotypu v prostředí jiném, než je DTP – například při ruční kresbě, malbě atp. je zobrazen logotyp v čtvercové síti. Ta umožňuje co možná nejpřesnější přenesení logotypu
na místo jeho určení bez toho, aby byly porušeny celkové tvary
logotypu.
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Logotyp společnosti

Logotyp společnosti
Barevné varianty logotypu – barva

CMYK
5 / 84 / 100 / 27

Základní barevnost logotypu Slavia pojišťovna a.s. pro použití
v tisku, vychází z barvy Pantone 1675. Tato barva je určena pro
tisk přímou barvou. Pro soutiskovou technologii je definována
CMYK barevnost 5/84/100/27. Pro použití v elektronické prezentaci je specifikace základní barvy RGB 163/63/31. Uvedené barvy
není možné v žádném případě měnit nebo upravovat.

Přímá barva
Pantone 1675

RGB
163 / 63 / 31
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Logotyp společnosti
Barevné varianty logotypu – černobílé

Černá
0 / 0 / 0 / 100

Pro použití v černobílém tisku je povolena pouze varianta v bílé
barvě, případně v plném odstínu černé barvy. Pokud je třeba použít černou barvu jako složenou ze základních CMYK barev, pak
je definice 30/30/30/100. Není povoleno používat pro černobílý
tisk jinou než uvedenou barevnost. Zakázáno je tak používání
jiného odstínu logotypu než bílé, případně 100 % černé barvy.

Bílá
0/0/0/0

Černá soutisk
30 / 30 / 30 / 100
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Logotyp společnosti

Logotyp společnosti
Barevné varianty logotypu
– speciální barevné požadavky

HTML barva
A33F1F

Pro použití v internetové prezentaci je pro identické zobrazení
všem uživatelům definována barva A33F1F. Pro speciální tisk metalickými barvami je definována barva Pantone 8923.
Pro použití v tzv. řezané grafice, tedy v případě aplikace logotypu pomocí technologie řezacího plotteru je navržena folie Avery
513. V případě použití jiných výrobců folie je nutné si vyžádat
souhlas odpovědné osoby Slavia pojišťovny a.s.

Metalická přímá barva
Pantone 8923

Folie Avery
513
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Logotyp společnosti

2xB

Logotyp společnosti
Ochranná zóna logoypu

A

B

Je to přesná specifikace vzdálenosti od okrajů logotypu, do které
je možné umísťovat ostatní grafické prvky layoutu. Ta je v případě logotypu Slavia pojišťovna a.s. definována pomocí poměru
a násobku částí logotypu. Základní ochranná zóna je ½ výšky písmene „A“ ve slově SLAVIA. V případě, že není možné tuto vzdálenost dodržet, například v případě nedostatku celkového prostoru v layoutu nebo v jiných specifických případech, je povolena
výjimečná ochranná zóna, jejíž velikost je stejná jako výška slova
POJIŠŤOVNA.

Základní ochranná zóna
B

B

Výjimečná ohranná zóna
A
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Logotyp společnosti
Povolené varianty použití logotypu
Minimální velikost logotypu Slavia pojišťovna a.s. (šířka slova SLAVIA) při tisku soutiskem (CMYK) nebo soutiskovou černou je 30 mm.
Minimální velikost logotypu při tisku přímou barvou nebo černou
je 15 mm Tato velikost zaručuje dobrou čitelnost obou částí logotypu. V případě řezané grafiky je minimální velikost (šířka slova
SLAVIA) 150 mm. V tomto případě je ale nutné tuto velikost konzultovat s výrobcem řezané grafiky tak, aby bylo zajištěno kvalitní
a především čitelné vytvoření logotypu.

Minimální povolená velikost
tisk CMYK nebo soutiskovou černou

Minimální povolená velikost
tisk Přímou barvou nebo černou

30 mm

15 mm

Minimální povolená velikost řezaná grafika

150 mm
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Logotyp společnosti

Logotyp společnosti

100 % – 50 % základní barvy

49 % – 0 % základní barvy

Umístění na barevném podkladu
Logotyp Slavia pojišťovna a.s. je možné aplikovat pouze na základní barvu společnosti, případně na bílou barvu. Je zakázáno
používat logotyp Slavia pojišťovna a.s. na jinou než povolenou
barvu. Při aplikaci na 100–50 % barvy společnosti je používán logotyp v barvě bílé. Při použití logotypu na 49–0 % barvy společnosti je vždy používán logotyp ve 100 % barvy společnosti.
Je však více než vhodné se, s ohledem na čitelnost, pokud možno
vyvarovat umísťování logotypu Slavia pojišťovna a.s. na jinou než
100% firemní barvu, případně na bílou, to však vždy výjimečně,
se souhlasem odpovědné osoby Slavia pojišťovny a.s.
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Logotyp společnosti

Logotyp společnosti

100 % – 50 % černé barvy

49 % – 0 % černé barvy

Umístění na černobílém podkladu
Při aplikaci na 100–50 % černé barvy je používán logotyp v barvě
bílé. Při použití logotypu na 49–0 % černé barvy je vždy používán
logotyp ve 100 % černé barvy.
Je však více než vhodné se, s ohledem na čitelnost, pokud možno vyvarovat umísťování logotypu Slavia pojišťovna a.s. na jinou
než 100% černou barvu, případně na bílou, to však vždy výjimečně, se souhlasem odpovědné osoby Slavia pojišťovny a.s.
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Logotyp společnosti

Logotyp společnosti
Umístění na podkladu – barva
Jako podklad může též sloužit stylizovaná kresba Alfonse Muchy
– Slavia. Toto však platí pouze v případě firemní komunikace,
tedy komunikace společnosti jako takové. V žádném případě
není možné používat podkladu pro komunikaci jednotlivých
produktů, kdy by podkladová kresba zbytečně odváděla pozornost od komunikovaného produktu.
Tato kresba ale v žádném případě nesmí být v celobarevném provedení a nesmí zasahovat více než 50 % obličejové části kresby
do logotypu. Podkladová kresba je vždy stylizována jako „podtisk“, tedy 100–70 % barvy společnosti a její okraje jsou plynule
potlačeny do 100 % barvy společnosti. Výjimku tvoří dopisní papíry a merkantilní tiskoviny, kde je využita doplňková (pozitivní)
varianta logotypu a kde podkladová kresba tvoří součást sazebního obrazce – v tom případě je s ohledem na dodatečnou čitelnost možné použít 0–20 % základní barvy společnosti,
Ve zvláštních nebo netypických případech, kdy by nebylo možné
podmínky použití logotypu ve vztahu ke kresbě dodržet, je nutné při sestavování layoutu kontaktovat společnost pro schválení
umístění logotypu. Samotné umísťování na okraj kresby je ponecháno na citu a znalostech grafika.
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Logotyp společnosti

A

Logotyp společnosti
Umístění v layoutu
V layoutech společnosti Slavia pojišťovna a.s. se v drtivé většině umísťuje negativní logotyp do pravého horního rohu s tím,
že je využíván jako podklad obdélních v základní barvě společnosti. Tento obdélních je vždy umístěn tak, že jeho horní a levá
část přechází až do kraje layoutu. Pravý dolní roh je zaoblený.
Poloměr rádiusu zaoblení je vždy takový, aby výška písmene „A“
ve slově SLAVIA byla 2,5 x R. Tedy pokud je výška písmene „A“
ve slově SLAVIA 10 mm, bude poloměr zaoblení podkladového
obdélníku 4 mm.
Umístění logotypu od okrajů obdélníku je definováno výškou
písmene „A“ ve slově SLAVIA. Minimální vzdálenost od pravého či levého okraje obdélníku je shodná s výškou písmene „A“
ve slově SLAVIA. Vzdálenost od spodního či horního okraje je
3/4 výšky písmene „A“ ce slově SLAVIA. Upozorňujeme ale, že
tyto hodnoty jsou minimální. V mnoha případech tak může být
vzdálenost od okrajů nepatrně větší.
Ve zvláštních nebo netypických případech, kdy by nebylo možné
podmínky použití logotypu ve vztahu ke kresbě dodržet, je nutné při sestavování layoutu kontaktovat společnost pro schválení
umístění logotypu. Samotné umísťování na okraj kresby je ponecháno na citu a znalostech grafika.
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Logotyp společnosti

Logotyp společnosti
Umístění na podkladu – černobílé
Jako podklad může opět sloužit stylizovaná kresba Alfonse Muchy – Slavia. Tato kresba ale v žádném případě nesmí být v celobarevném provedení a nesmí zasahovat více než 50 % obličejové
části kresby do logotypu.
Podkladová kresba je vždy stylizována jako „podtisk“, tedy 100–
50 % černé barvy, případně 0–30 % černé barvy při použití doplňkové (pozitivní) varianty logotypu, a její okraje jsou plynule
potlačeny.

Hlavní (negativní)
varianta
ve stupních šedé

Ve zvláštních nebo netypických případech, kdy by nebylo možné
podmínky použití logotypu ve vztahu ke kresbě dodržet, je nutné při sestavování layoutu kontaktovat společnost pro schválení
umístění logotypu. Samotné umísťování na okraj kresby je ponecháno na citu a znalostech grafika.
I zde však platí pravidlo o používání podtisku pouze v případě
firemní komunikace, tedy komunikace společnosti jako takové.
V žádném případě není možné používat podkladu pro komunikaci jednotlivých produktů, kdy by podkladová kresba zbytečně
odváděla pozornost od komunikovaného produktu.
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Logotyp společnosti

Logotyp společnosti
Výjimečné případy použití logotypu

Varianta logotypu
pro gravírování

Mezi výjimečné případy tvorby a použití logotypu patří například gravírování či jiná „plastická“ úprava, kdy je nemožné nebo
neefektivní používat základní verzi logotypu. V tomto případě
povoluje grafický manuál používat logotyp, kde je jeho hlavní
část (text SLAVIA) složen pouze z obrysu. Šířka tohoto obrysu je
definována jako 1/5 výšky „patky“ u jednotlivých písmen.
Slovo POJIŠŤOVNA je zachováno v původní – plné variantě, stejně jako doplňující linka v logotypu.

1/5 B

B
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Logotyp společnosti

Logotyp společnosti

Nepřípustný barevný podklad

Nepřípustný motiv podkladu

Zakázané varianty použití logotypu
Je zakázáno používat logotyp na jiné podkladové barvě, než je
povoleno. Je-li nutné používat logotyp na jiné než firemní, černé
či bílé barvě, je třeba kolem logotypu vytvořit podkladovou plochu v povolené barevnosti, dodržující ochrannou zónu logotypu.
Výjimku v umísťování na barevný podklad tvoří formuláře společnosti Slavia pojišťovna a.s., viz. strana 77. Dále také není možné používat logotyp v jeho barevné podobě na tmavé podkladové barvě.
Kromě povoleného „podtisku“ kresbou Alfonse Muchy není povoleno používat jako podklad jakoukoliv jinou kresbu či fotografii, případně používat logotyp na plné – 100% barevnosti podkladové kresby Alfonse Muchy a také jeho umísťování do obličeje
postavy na kresbě. Rovněž je zakázáno přidávat logotypu jakýkoliv efekt, například stínování atp.
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Logotyp společnosti

Logotyp společnosti

Nepřípustné barevné modifikace

Nepřípustné tvarové deformace

Zakázané varianty použití logotypu
Logotyp Slavia pojišťovna a.s. není možné používat v jiné
než povolené barevnosti (firemní barva, černá a bílá), přidávat jakýkoliv efekt pro zvýraznění logotypu, vytvářet obrysy logotypu (s výjimkou případu, kdy jde o technologii gravírování uvedenou na straně 20) či jakýmkoliv způsobem
vytvářet barevné přechody v samotném logotypu. Rovněž je
zcela nepřípustné jakkoliv deformovat logotyp, natáčet jej
či používat jiné písmo v jakékoliv části logotypu.

POJIŠŤOVNA
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Základní barvy společnosti

Základní barvy společnosti
Základní - tmavě červená barva
Základní barevnost společnosti Slavia pojišťovna a.s. pro použití
v tisku, vychází z barvy Pantone 1675. Tato barva je určena pro
tisk přímou barvou. Pro soutiskovou technologii je definována
CMYK barevnost 5/84/100/27. Pro použití v elektronické prezentaci je specifikace základní barvy RGB 163/63/31. Uvedené barvy
není možné v žádném případě měnit nebo upravovat.

Doplňující - žlutá barva
Jako doplňující barva společnosti Slavia pojišťovna a.s. je zvolena žlutý barva. Tato se používá pro zvýraznění částí layoutu.
Pro použití v tisku, vychází z barvy Pantone 116 - tato barva je
určena pro tisk přímou barvou. Pro soutiskovou technologii je
definována CMYK barevnost 0/20/95/0. Pro použití v elektronické prezentaci je specifikace této barvy RGB 242/203/42. Uvedené barvy není možné v žádném případě měnit nebo upravovat.

Ostatní barvy
Dále je samozřejmě možné využívat černou či bílou barvu.

Základní - tmavě červená barva
CMYK
5 / 84 / 100 / 27

Přímá barva
Pantone 1675

RGB
163 / 63 / 31

HTML barva
A33F1F
Doplňující - žlutá barva

CMYK
0 / 20 / 95 / 0

Přímá barva
Pantone 116

RGB
242 / 203 / 42

HTML barva
F2CB2A
Ostatní barvy

Černá
0 / 0 / 0 / 100

Černá sytá
30 / 30 / 30 / 100

Černá RGB
0/0/0
Bílá
0/0/0/0
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Písmo společnosti a typografie

Písmo společnosti
Základní písmo společnosti
Základním písmem společnosti Slavia pojišťovna a.s. je Myriad
Pro. Toto písmo je používáno ve všech tiskových materiálech,
které jsou připravovány v grafických studiích, reklamních agenturách a podobně a nejde o materiály, do jejichž textové části by
bylo potřeba jakkoliv technicky zasahovat přímo ve společnosti
Slavia pojišťovna a.s. Většinou jde o materiály typu letáku, brožur,
inzerce a ostatní tiskoviny, které nemohou a nemají být fyzicky
upravovány přímo ve společnosti Slavia pojišťovna a.s. Jako hlavní řezy jsou definovány Minion Pro Regular a Minion Pro Bold.
Oba řezy písma je samozřejmě v nutných případech možné používat i v řezech Italic. Řez Italic není povoleno používat v nadpisech, headlinech či názvech produktů.

Myriad Pro Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 ĚŠČŘŽÝÁÍÉÚŮŤŇ ěščřžýáíéúůťň
Myriad Pro Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 ĚŠČŘŽÝÁÍÉÚŮŤŇ ěščřžýáíéúůťň
Myriad Pro Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 ĚŠČŘŽÝÁÍÉÚŮŤŇ ěščřžýáíéúůťň
Myriad Pro Bold Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 ĚŠČŘŽÝÁÍÉÚŮŤŇ ěščřžýáíéúůťň
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Písmo společnosti
Základní písmo společnosti
další povolené řezy
Základní písmo společnosti Slavia pojišťovna a.s. – Myriad Pro lze
ve výjimečných případech – především tam, kde není z prostorového důvodu možné používat základní řezy písma – používat
i v tzv. kondensovaných řezech.

Myriad Pro Condensed
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 ĚŠČŘŽÝÁÍÉÚŮŤŇ ěščřžýáíéúůťň
Myriad Pro Bold Condensed
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 ĚŠČŘŽÝÁÍÉÚŮŤŇ ěščřžýáíéúůťň
Myriad Pro Condensed Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 ĚŠČŘŽÝÁÍÉÚŮŤŇ ěščřžýáíéúůťň
Myriad Pro Bold Condensed Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 ĚŠČŘŽÝÁÍÉÚŮŤŇ ěščřžýáíéúůťň
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Písmo společnosti

Myriad Pro Light

Základní písmo společnosti
další povolené řezy

Myriad Pro Light Italic

V případě nutnosti nebo požadavku grafického odlišení nebo
zvýraznění layoutu je možné používat také další řezy písma Myriad Pro. Při použití těchto řezů písma je ale třeba postupovat
opatrně a citlivě, aby nedošlo k celkové „destrukci“ základního
layoutu společnosti. V případě, kdy jsou tyto řezy písma použity,
je třeba toto konzultovat přímo s odpovědnou osobou společnosti Slavia pojišťovna a.s.

Myriad Pro Light Condensed
Myriad Pro Light Condensed Italic
Myriad Pro Semibold
Myriad Pro Semibold Italic
Myriad Pro Semibold Condensed
Myriad Pro Semibold Condensed Italic
Myriad Pro Black
Myriad Pro Black Italic
Myriad Pro Black Condensed
Myriad Pro Black Condensed Italic
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Písmo společnosti
Doplňkové písmo společnosti I.
Doplňkovým písmem společnosti Slavia pojišťovna a.s. je Arial
CE. Toto písmo lze používat pouze v základních řezech – Regular, Bold, Italic a Bold Italic. Toto písmo je určeno především v interní a externí komunikaci společnosti, tam, kde není z hlediska
kompatibility používat hlavní písmo společnosti. Jde především
o vyplňování formulářů, elektronickou poštu, dopisy, tabulky
a ostatní. Pouze toto písmo mohou využívat přímo zaměstnanci a pracovníci společnosti Slavia pojišťovna a.s. ve své písemné
komunikaci.

Arial CE Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 ĚŠČŘŽÝÁÍÉÚŮŤŇ ěščřžýáíéúůťň
Arial CE Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 ĚŠČŘŽÝÁÍÉÚŮŤŇ ěščřžýáíéúůťň
Arial CE Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 ĚŠČŘŽÝÁÍÉÚŮŤŇ ěščřžýáíéúůťň
Arial CE Bold Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 ĚŠČŘŽÝÁÍÉÚŮŤŇ ěščřžýáíéúůťň
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Písmo společnosti
Doplňkové písmo společnosti II.
V případě že z jakéhokoliv důvodu není možné používat písmo
Arial CE, lze jej nahradit písmem Helvetica CZ, opět ale pouze v základních řezech – Regular, Bold, Italic a Bold Italic. Toto
písmo je určeno především v interní a externí komunikaci společnosti, tam, kde nelze z hlediska kompatibility používat hlavní písmo společnosti. Jde především o vyplňování formulářů,
elektronickou poštu, dopisy, tabulky a ostatní. Pouze toto písmo
mohou využívat přímo zaměstnanci a pracovníci společnosti
Slavia pojišťovna a.s. ve své písemné komunikaci.

Helvetica CE Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 ĚŠČŘŽÝÁÍÉÚŮŤŇ ěščřžýáíéúůťň
Helvetica CE Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 ĚŠČŘŽÝÁÍÉÚŮŤŇ ěščřžýáíéúůťň
Helvetica CE Obligue
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 ĚŠČŘŽÝÁÍÉÚŮŤŇ ěščřžýáíéúůťň
Helvetica CE Bold Obligue
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 ĚŠČŘŽÝÁÍÉÚŮŤŇ ěščřžýáíéúůťň
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Základní typografie
Základní principy typografie společnosti
Pro zarovnávání jednotlivých odstavců je primárně definováno
tzv. zarovnání „do bloku“ s posledním řádkem zarovnaným k levému okraji. V případě, že toto není možné použít z hlediska
technického nebo kreativního, je možné využívat další základní
druhy zarovnávání – na levý nebo na pravý okraj. Zarovnávání
na pravý okraj je ale výrazným grafickým prvkem a doporučuje
se jen zkušeným grafikům. Povoleno je rovněž zarovnání odstavce „na střed“.
Platí však pravidlo, že v okamžiku, kdy je text zarovnáván jinak
než „do bloku“, v žádném případě není možné používat rozdělování slov na konci řádků.

Zarovnání k oběma okrajům (do bloku), poslední řádek k levému okraji
Ukázkový text pro použití firemního písma, základní odstavec. Ukázkový text pro použití firemního písma, základní odstavec zarovnaný „do bloku“. Ukázkový text pro použití
firemního písma, základní odstavec zarovnaný „do bloku“.
Zarovnání k levému okraji (na levý praporek)
Ukázkový text pro použití firemního písma, základní odstavec. Ukázkový text pro použití
firemního písma, základní odstavec zarovnaný „na levý praporek“. Ukázkový text pro
použití firemního písma, základní odstavec základní odstavec zarovnaný „na levý
praporek“.

Zarovnání k pravému okraji (na pravý praporek)
Ukázkový text pro použití firemního písma, základní odstavec. Ukázkový text pro použití
firemního písma, základní odstavec zarovnaný „na pravý praporek“. Ukázkový text pro
použití firemního písma, základní odstavec základní odstavec zarovnaný „na pravý
praporek“.
Zarovnání na střed
Ukázkový text pro použití firemního písma, základní odstavec. Ukázkový text pro
použití firemního písma, základní odstavec zarovnaný „na střed“. Ukázkový text
pro použití firemního písma, základní odstavec zarovnaný „na střed“.
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Písmo společnosti
Zakázané písmo
Je zcela zakázáno používat jakékoliv jiné písmo, než bylo definováno. Platí to zejména pro interní použití zaměstnanců a spolupracovníků společnosti Slavia pojišťovna a.s., kdy je zcela nepřípustné používat jakékoliv jiné písmo než definovaný Arial CE či
Helvetica CE - platí zejména pro jakékoliv „patkové písmo“ (Times,
Garamond atp.). Pro reklamní agentury a grafická studia, kde jsou
zpracovávány materiály společnosti Slavia pojišťovna a.s. platí
pravidlo používání výhradně písma Myriad Pro v jeho povolených řezech uvedených na stranách 23–25 tohoto manuálu.
Výjimku tvoří používání písma jako samostatného exkluzivního
grafického prvku, například v materiálech typu „Pojistka“, „Certifikát“, „Diplom“ a podobné materiály. I zde se však zmíněná
výjimka týká pouze názvu tiskoviny - „Pojistka“, „Certifikát“, „Diplom“ atp. Je nepřípustné používat ozdobná písma jako součást
hlavního textu dané tiskoviny. Doporučujeme obdobné případy
nejprve konzultovat s odpovědnou osobou společnosti Slavia
pojišťovna a.s.

Patkové písmo

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Ozdobné či scriptové písmo

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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Písmo společnosti
Zakázaná manipulace s písmem
Při použití povoleného písma (Myriad Pro CE, Arial CE či Helvetica CE) je ale zakázána jeho jakákoliv tvarová deformace. Rovněž
není dovolené příliš zmenšovat prostrkání jednotlivých znaků
písma či příliš zmenšovat proklady jednotlivých řádků. Opačná
způsob, tedy rozšiřování prostrkání znaků či prokladů řádků je
dovoleno, ale je třeba postupovat opatrně s citem. Tyto povolené
úpravy jsou ponechány na grafickém cítění či osoby, která tyto
materiály připravuje či navrhuje a je nutné před jejich finalizací
tyto materiály konzultovat a korigovat odpovědným pracovníkem společnosti Slavia pojišťovna a.s.

Tvarová deformace písma

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Příliš malé prostrkání písma

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Příliš malé proklady mezi řádky písma

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
33
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Základní typografie
Zakázaná typografie
Zcela zakázáno je zarovnání do bloku s posledním řádkem
na střed, doprava či celého odstavce do bloku – vč. posledního
řádku.
Dále se nedoporučují kombinace několika druhů zarovnávání
v jednom dokumentu a v případě, že toto je nutné – v tabulkách
a obdobných tiskovinách, kdy je potřeba zarovnávat například
hodnoty měny na „pravý praporek“ a zbytek obsahu tabulky
je nutné zarovnat „na střed“ – je vždy třeba postupovat citlivě
a s ohledem na daný dokument.

Zarovnání k oběma okrajům (do bloku) posledního řádek na střed
Ukázkový text pro použití firemního písma, základní odstavec. Ukázkový text pro použití
firemního písma, základní odstavec. Ukázkový text pro použití firemního písma, základní odstavec. Ukázkový text pro použití firemního písma, základní odstavec. Ukázkový
text pro použití firemního písma, základní odstavec.

Zarovnání k oběma okrajům (do bloku) posledního řádek na střed
Ukázkový text pro použití firemního písma, základní odstavec. Ukázkový text pro použití firemního písma, základní odstavec. Ukázkový text pro použití firemního písma,
základní odstavec. Ukázkový text pro použití firemního písma, základní odstavec. Ukázkový text pro použití firemního písma, základní odstavec.

Zarovnání k oběma okrajům (do bloku) včetně posledního řádku
Ukázkový text pro použití firemního písma, základní odstavec. Ukázkový text
pro použití firemního písma, základní odstavec. Ukázkový text pro použití firemního písma, základní odstavec. Ukázkový text pro použití firemního písma, základní odstavec. Ukázkový text pro použití firemního písma, základní odstavec.
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Další vizuální a textové prvky

Claim společnosti

Základní – český – claim

Kromě logotypu je nedílnou součástí grafických a reklamních
materiálů společnosti Slavia pojišťovna a.s. také tzv. claim. Tento je možné používat ve všech potřebných jazykových mutacích
s tím, že musí být dodržen smysl claimu – …moderní přístup
k tradičním hodnotám.
Claim …moderní přístup k tradičním hodnotám“ resp. jeho adekvátní překlad je vždy zvýrazněn řezem Myriad Pro Bold

…moderní přístup k tradičním hodnotám

Claim by měl být používán na většině materiálů společnosti Slavia pojišťovna a.s. Výjimku tvoří pouze případy, kdy není možné
tento claim použít z důvodu technických (příliš málo prostoru) či
obsahových (nevhodně by korespondoval s uvedeným textem).
Ve všech ostatních případech by mel být claim nedílnou součástí
grafického vizuálu společnosti Slavia pojišťovna a.s.
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Claim společnosti

Claim společnosti v milimetrové síti

Konstrukce claimu na milimetrové síti
Stejně jako logotyp, také claim společnosti Slavia pojišťovna a.s. je možné vytvořit s pomocí milimetrové
sítě. Toto ale platí především v případech, kdy není
možné používat datových podkladů – například při
malbě na zdi, velké plochy atp., které není možné vytvořit klasickým tiskem.
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Claim společnosti

Další barevnosti claimu a jeho podkladu

Použití s podkladovým obdélníkem
Claim je možné používat samostatně, nebo – obdobně
jako logotyp společnosti – s barevným podkladem.
Podklad claimu může být:
a) 100 % doplňkové firemní barvy s černým textem,
b) 100 % základní firemní barvy s bílým textem,
c) 100 % černé barvy s bílým textem,
d) v 30 % černé barvy s černým textem.
Záleží vždy na určení a daných materiálech.
Základní podoba claimu s podbarvením, je varianta
a) – černý text s podbarvením ve žluté barvě. Takto
se claim používá na všech barevných dokumentech.
U dokumentů zpracovávaných přímou barvou nebo
dokumentů, které nejsou doplněny barevnou fotografií či jinými barevnými grafickými prvky, je možné používat claim v barevnosti b), c), nebo d)

…moderní přístup k tradičním hodnotám

…moderní přístup k tradičním hodnotám

…moderní přístup k tradičním hodnotám

…moderní přístup k tradičním hodnotám
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Claim společnosti

Definice rádiusu podkladového obdélníku
R=Y

Definice velikosti a okrajů
Podkladový obdélník má vždy levý horní roh s radiusem o velikosti R = Y. V praxi to znamená, že poloměr
zaoblení obdélníku by měl být shodný, jako je výška
písmene „d“ v české mutaci claimu. V případě, kdy je
text v jiném, než českém jazyce, postupuje se tak, jako
by byl claim v českém jazyce a velikost písma se následně upraví pro potřebný jazyk tak, aby délka claimu
byla shodná s českou mutací.
Text claimu je v obdélníku umístěn tak, že vzdálenost
textu od okrajů obdélníku je vždy shodná, jako je výška písmene „d“ v české mutaci claimu.
Odsazení textu na pravé straně je minimálně tak velké,
jako je dvojnásobek výšky písmene „d“ v textu claimu,
případně i větší, podle technických potřeb layoutu.
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Y

Minimální vzdálenost okraje podkladového obdélníku od textu
X
Y

X

min.

…moderní přístup k tradičním hodnotám 2 x X
X

X = min. 1,5 Y

…moderní přístup k tradičním hodnotám

Další vizuální a textové prvky

Claim společnosti

Minimální chranná zóna Claimu společnosti s podkladovým obdélníkem

Ochranná zóna claimu
Stejně jako základní logotyp společnosti, tak i claim
má svou ochrannou zónu. Její hodnota je vždy shodná s výškou písmene „d“ české mutace claimu v textu
„…moderní přístup k tradičním hodnotám“.

X
X
Y

X

…moderní přístup k tradičním hodnotám
X

V případě verze s podkladovým obdélníkem je opět
ochranná zóna shodná s výškou písmene „d“ české
mutace claimu v textu „…moderní přístup k tradičním
hodnotám“.
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