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Hlavním	symbolem	je	slétající	sokol	s	rozevřenými	křídly	hledící	vzhůru.	Pro	jeho	zobrazení	je	použito	

minimálních	prostředků	bez	zbytečných	okras,	které	by	logo	pouze	zatěžovaly.	Tím	logo	získává	na	lehkosti	

a	grafické	čistotě.	Důraz	je	kladen	především	na	linku	křídel	a	jemný	pohyb	místo	zbytečných	detailů	a	

překombinovatelnosti	piktogramu.	

Křídla	sokola	jsou	tvořena	ze	stuhy,	která	se	ve	větru	stáčí	a	kroutí.	

Stuha	je	jak	jedním	ze	základních	cvičebních	pomůcek,	tak	i	součástí	sletové	vlajky	i	župních	vlajek	a	

reprezentuje	konkrétní	všesokolský	slet.	Zároveň	je	symbolem	na	pohled	křehké	krásy,	ale	i	dynamiky	a	

pohybu.	Pravá	část	přetočené	stuhy	tvoří	lehce	abstraktní	písmeno	„S“.

Kompozice	loga	na	levý	praporek	ideálně	doplňuje	stávající	logo	Sokola.	Kompozice	je	zcela	ucelená.	Tvoří	

pomyslný	obdélník,	s	lehkým	přesahem	sokolích	křídel,	která	jsou	„nespoutaná“	a	pravidla	kompozice	loga	

se	na	ně	nemusí	vztahovat.	Díky	tomuto	přesahu	logo	není	statické,	naopak	stává	se	dynamickým	a	přináší	

do	kompozice	lehkost.

Červená,	barva	pohybu	a	stávajícího	loga	Sokola,	v	kombinaci	s	tmavě	modrou,	klidnou	a	harmonickou,	

dodržuje	tradiční	barevnost	Sokola.	Tato	barevnost	se	již	pro	všesokolské	slety	stává	tradicí	a	jistě	je	vhodné	

ji	i	nadále	zachovat.	Sokol	v	tmavě	modrém	provedení	je	doplněn	červeně	provedeným	textem.	Modře	

provedený	rok	konání	spojuje	celkovou	barevnost	textové	části	s	piktogramem.

1.1.	 IDEOVÝ	ZÁMĚR



61.2. ZÁKLADNÍ VARIANTA

Základní	varianta	slouží	pro	použití	loga	na	reklamních	tiskovinách,	propagačních	předmětech,	ve	webovém	prostředí,	venkovní	aplikaci	a	obdobných	

případech,	a	to	při	bílém	nebo	přiměřeně	světlém	podkladu.	

Tmavě	modrá

CMYK:	100	|	95	|	0	|	0

RGB:	40	|	56	|	149

PANTONE:	P	99-16	C

WEB:	#283895

Červená

CMYK:	0	|	100	|	100	|	0

RGB:	237	|	28	|	36

PANTONE:	P	48-8	C

WEB:	#ed1c24



71.3. NEGATIVNÍ VARIANTA

Bílá

CMYK:	0	|	0	|	0	|	0

RGB:	255	|	255	|	255

WEB:	#ffffff

Negativní	varianta	slouží	pro	použití	loga	na	reklamních	tiskovinách,	propagačních	předmětech,	ve	webovém	prostředí,	venkovní	aplikaci	a	obdobných	

případech,	a	to	při	černém	nebo	přiměřeně	tmavém	podkladu.



81.4.	 ČERNOBÍLÁ	VARIANTA

Černobílá	varianta	se	užívá	v	případě	nutné	barevné	úspory	a	barevné	redukce.	Černobílá	varianta	slouží	pro	použití	loga	u	černobílého	tisku	při	bílém	nebo	

přiměřeně	světlém	podkladu.

Černá

CMYK:	0	|	0	|	0	|	100

RGB:	0	|	0	|	0

PANTONE:	P	Process	Black	C

WEB:	#000000



91.5. HORIZONTÁLNÍ VARIANTA

Horizontální	varianta	slouží	pro	použití	loga	na	reklamních	tiskovinách,	propagačních	předmětech,	ve	webovém	prostředí,	venkovní	aplikaci	a	obdobných	

případech,	kdy	není	vhodné	použít	základní	variantu.	Barevnost	je	shodná	se	základní	variantou.



101.6.	 DOPORUČENÉ	UŽITÍ	NA	JEDNOBAREVNÉM	POZADÍ

Na	různě	barevných	plochách	je	třeba	užít	jinou	variantu	loga.	Výše	uvedené	ukázky	zobrazují	doporučené	varianty	užití	loga	v	rámci	jednobarevného	pozadí.	Na	

tmavé	pozadí	jakékoli	barvy	doporučujeme	používat	výhradně	bílou	variantu	loga.



111.7.	 DOPORUČENÉ	UŽITÍ	NA	SLOŽITÉM	POZADÍ

textura

klidné	pozadí neklidné	pozadí

Na	různě	složitých	podkladech	je	třeba	užít	jinou	variantu	loga.	Výše	uvedené	ukázky	zobrazují	doporučené	varianty	užití	loga	na	příkladu	textury	a	fotografie.



121.8.	 POUŽITÍ	LOGA	V	KOMBINACI

Logo	v	kombinaci	se	používá	na	všechny	tiskové	oficiální	materiály.	Loga	se	používají	v	tomto	zobrazeném	pořadí.	Mezera	mezi	logy	je	1x.



2 Technická	specifikace



142.1. TECHNICKÝ ROZKRES

Vzájemná	vazba	jednotlivých	částí	loga	je	definována	pomocí	jednotky	x,	která	je	odvozena	od	výšky	písmene	„X“.

1	x

4	x

8,5	x

13	x 2,5	x

2,5	x

1	x

1	x

2,5	x

2,3	x

4	x

28	x



152.2. OCHRANNÁ ZÓNA

Ochranná	zóna	loga	definuje	minimální	prostor	kolem	loga,	v	němž	nelze	nic	dalšího	umísťovat.	Doplňkové	texty,	fotografie	nebo	další	loga	je	nutné	umístit	až	za	

tento	vytyčený	prostor.	Ochranná	zóna	loga	je	definována	jednotkou	1x.

1	x

1	x

1	x

1	x



162.3.	 ROZMĚROVÁ	ŘADA

100	%

40	mm	x	26	mm

100	%

80	mm	x	11,5	mm

50	%

20	mm	x	13	mm

50	%

40	mm	x	5,75	mm

Rozměrová	řada	slouží	k	sjednocení	velikosti	loga	pro	jeho	následné	aplikace.	Základní	variantou	rozměrové	řady	je	logo	v	100%	velikosti,	které	se	užívá	pro	

administrativní	tiskoviny,	tedy	hlavně	pro	velikost	formátu	A4.	Velikost	50	%	je	pak	minimální	velikost	loga.



17

XVI.
všesokolský
slet 2018

2.4. ZAKÁZANÉ VARIANTY

Je	zakázáno	logo	jakkoli	dále	upravovat,	deformovat,	doplňovat,	rozdělovat	či	zasahovat	do	ochranné	zóny	loga.	Také	barevná	typologie	je	striktně	definována	a 	není	

možné	ji	dále	měnit.

Ut pa venis arum faccuptas mil 
maxim rescian dignatis seque 
solorio restem quaspe mi, veris 
ad que at.
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Logo	XVI.	všesokolského	sletu	2018	užívá	sans-serifové	písmo	Open	Sans	v	tučném	(Bold)	řezu.	

Open	Sans	Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Open	Sans	Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

2.5. ZÁKLADNÍ PÍSMO
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Logo	XVI.	všesokolského	sletu	2018	a	vizuální	styl	užívá	jako	své	dopňkové	písmo	Arial.	Toto	neo-groteskové	písmo	je	volně	dostupné	a	instalované	na	každém	

počítači.	Tvoří	tedy	vhodnou	alternativu	k	logu	pro	použití	při	běžné	činnosti	České	obce	sokolské.

Arial Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Arial Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

2.6.	 DOPLŇKOVÉ	PÍSMO



3	 Prvky	vizuálního	stylu



213.1. ZÁKLADNÍ PRVKY VIZUÁLNÍHO STYLU

Logo

Fotografie

Stuha

Hlavním	prvkem,	které	tvoří	základ	vizuálního	stylu	reklamních	a	prezentačních	předmětů,	je	především	logo.	Na	propagačních	a	reklamních	materiálech	je	možné	logo	

doplnit	dalšími	doplňkovými	prvky:	stuhou	nebo	obecnými	či	konkrétními	fotografiemi.



223.2. STUHA

Hlavním	doplňkem	loga	ve	vizuálním	stylu	je	ilustrace	stuhy.	Kompozice	stuhy	není	pevně	stahovená.	Koncept	stuhy	je	hravý	a	variabilní.	Stuha	může	či	nemusí	začínat	

mimo	formát,	je	stínovaná	nebo	jednobarevná	a	kompozice	se	skládá	vždy	minimálně	ze	2	stuh	(červená,	modrá).	Konec	stuhy	je	vždy	zakončený	špičkou.	Barevnost	

stuhy	je	shodná	s	barevnostní	loga	(kapitola	1.2.).

Nestínovaná	stuha

Stínovaná	stuha

Nestínovaná	stuha	černobílá



4	 Merkantilní	tiskoviny



244.1. DOPISNÍ PAPÍR

Velikost	dopisního	papíru	je	210x297	mm,	tedy	klasický	rozměr	A4.	Dopisní	papír	se	skládá	z	neměnné	hlavičky.	Vlastní	text	dopisu	je	proměnlivý,	ale	nikdy	

nezasahuje	do	hlavičky	tiskoviny.

5	mm
5	mm
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Nadpis

Lorem ipsum dolor sit amet, eros dolor oblique vis ut, at cum ipsum quando adipisci. Vix in simul 
praesent assentior. Usu ut tollit nusquam facilisis, pro doctus aliquam expetendis te. Vix ne purto 
vidit denique, in populo essent nostrud est. Ex cibo deleniti torquatos mei, ius te justo melius.

Podnadpis

Appetere scribentur ea duo, duo an putent offendit. Inani iracundia hendrerit at vel, sea movet tollit 
te, legendos pericula ut usu. Repudiandae suscipiantur id sed, sed pericula imperdiet ex, vel te 
facer invidunt. Usu omnis euismod incorrupte at, homero quodsi petentium at eos. Eu nam ignota 
legendos, vim nemore apeirian efficiantur cu, sententiae temporibus mei te. Vix an quas mandamus 
dissentiet, dolore percipit constituam ea per.

Zvýraznění 1 prima philosophia sea te, ex mea putant omittantur, sit et summo soleat blandit. 
Aliquid petentium conclusionemque ei vim, viris vivendum accusata eam ei, eum feugait eligendi te. 
Vis et brute consul dolorem, et mei hinc omittam scriptorem. In oratio latine pri. Cum ex appetere 
recusabo, novum tempor aeterno in eam, ut cum audire laboramus. Eu vel perpetua vituperata. 
Adhuc expetendis te quo, vel soleat principes vituperata ne.

Zvýraznění 2 menandri percipitur, mollis reprimique at qui, ad sed graeco oportere. Detraxit oport-
ere incorrupte ius id, nam id pertinax evertitur. Quo platonem accommodare cu. Qui integre delenit 
ex. Est eu etiam doctus consequuntur, et nec quot facer intellegam.

Qui quod fugit cu, quo labores maluisset eu. Aeterno intellegam consectetuer ea vis, ad case 
essent gloriatur nec. Eu cum veniam reformidans, in vel facilisi intellegat interesset, inimicus consul-
atu comprehensam sit id. Ea duo solum lucilius, ius no dicit consetetur scripserit. Alterum percipit ei 
has.

Natum omnes saperet ea qui, ne sit velit debet conceptam. In pro natum doming appellantur, 
feugiat minimum ad duo. Altera insolens eu eum, nec decore discere consequuntur at. Mel ne 
elaboraret signiferumque, ei vis nostro adversarium mediocritatem. Wisi decore semper mea eu. Te 
vim labore tibique consulatu, vitae propriae mea an. Mollis impetus corpora duo et, postea tritani 
mentitum ex cum.

Delicata liberavisse necessitatibus has eu, harum civibus sit te. Falli ubique voluptatum per ut, eos 
nonumy nostro mediocrem ad. Usu ex iudico mandamus, vis id solum ludus accommodare. Per 
porro ubique petentium id. Labitur definiebas id mei, vis in ubique possim sapientem. Ut sea veri 
quodsi, sed cu labores percipit ocurreret, ad idque pertinacia neglegentur duo.

Ut posidonium ullamcorper eum, id adhuc aperiam vel. Ne tation labores ocurreret pro, mei purto 
nihil eloquentiam et. Dico erant quo ne, cu eos officiis recteque, per epicuri molestie ea. Mel posse 
viris postea ei, inani dissentiet ne his. Ei pri assum definitionem.

4.2. FORMÁTOVÁNÍ DOPISNÍHO PAPÍRU

Arial	Bold	/	14	pt	/	CMYK:	0	|	100	|	100	|	0

Arial	Bold	/	12	pt	/	CMYK:	100	|	95	|	0	|	0

Arial	Regular	/	12	pt	/	CMYK:	0	|	0	|	0	|	100

Arial	Bold	/	12	pt	/	CMYK:	0	|	0	|	0	|	100

Arial	Italic	/	12	pt	/	CMYK:	0	|	0	|	0	|	100



264.3. NÁVRH DIPLOMU A4

Diplom	je	variabilní	a	díky	PowerPointové	šabloně	je	možné	vytvořit	více	variant.



274.4. NÁVRH DIPLOMU A6

Diplom	je	variabilní	a	díky	PowerPointové	šabloně	je	možné	vytvořit	více	variant.



284.5.	 NÁVRH	PAMĚTNÍHO	LISTU

PAMĚTNÍ LIST
jméno

datum narození

Pamětní	list	je	variabilní	a	díky	PowerPointové	šabloně	je	možné	vytvořit	více	variant.



294.6. TITULNÍ STRANA PUBLIKACE

NÁZEV PUBLIKACE
PODNADPIS PUBLIKACE

Česká obec sokolská 2017



5	 Propagační	materiály



315.1. NÁVRH PLAKÁTU

NÁZEV VAŠÍ
AKCE

T. J. Název vás zve na

Partneři

datum / čas / místo akce

Další informce. Lorem ipsum dolor sit amet, evertitur pertinacia id mel, ei vix 
singulis liberavisse. Pri ne rebum commodo interpretaris. At ipsum graeci 
sed, cu vis tota nostrud detraxit.

Qui quod fugit cu, quo labores maluisset eu. Aeterno intellegam consectetuer 
ea vis, ad case essent gloriatur nec. Eu cum veniam reformidans, in vel facilisi 
intellegat interesset, inimicus consulatu comprehensam sit id. Ea duo solum 
lucilius, ius no dicit consetetur scripserit. Alterum percipit ei has. 

www.vasweb.cz

NÁZEV VAŠÍ
AKCE

T. J. Název vás zve na

Partneři

datum
čas
místo akce

www.vasweb.cz

NÁZEV VAŠÍ AKCE
T. J. Název vás zve na

Partneři

datum / čas / místo akce
Další informce. Lorem ipsum dolor sit amet, evertitur pertinacia id mel, ei vix 
singulis liberavisse. Pri ne rebum commodo interpretaris. At ipsum graeci 
sed, cu vis tota nostrud detraxit.

Qui quod fugit cu, quo labores maluisset eu. Aeterno intellegam consectetuer 
ea vis, ad case essent gloriatur nec. Eu cum veniam reformidans, in vel facilisi 
intellegat interesset, inimicus consulatu comprehensam sit id. Ea duo solum 
lucilius, ius no dicit consetetur scripserit. Alterum percipit ei has. 

www.vasweb.cz
Další informce. Lorem ipsum dolor sit amet, evertitur 
pertinacia id mel, ei vix singulis liberavisse. Pri ne 
rebum commodo interpretaris. At ipsum graeci sed, cu 
vis tota nostrud detraxit.

Qui quod fugit cu, quo labores maluisset eu. Aeterno 
intellegam consectetuer ea vis.

Plakát	je	variabilní	a	díky	PowerPointové	šabloně	je	možné	vytvořit	více	variant.



325.2. NÁVRH BANNERU

OBLASTNÍ SLET
Sokolská župa Jungmannova



335.3. ROLLUP



6	 Příklady	propagačních	předmětů



356.1.	 TRIČKO



366.2. MIKINA



376.3.	 RUČNÍK



386.4. BATOH



WWW.SOKOL.EU

design: Eliška Karešová


