Grafický manuál ČÚZK
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1.

1. LOGO - značka resortu
Logo, neboli značka umožňuje jednoznačnou a okamžitou identifikaci organizace.
Význam loga
Logo ČÚZK je tvořeno dvěma prvky – 2D obrazem zeměkoule a zkratky názvu resortu.
Význam zeměkoule má vyjádřit základní poslání zeměměřičů – zaměření povrchu zemského
a jeho přenesení do map srozumitelných odborné i široké veřejnosti.

1.1.

Typové varianty

blok písmen ČÚZK včetně zeměkoule
výřez loga symbol zeměkoule s prvním písmenem zkratky resortu (Č)

1.2.

Barevné varianty

Jsou povoleny dvě barevná kombinace - použití inverzních barev modré a bílé
modrý text s bílým pozadím
bílý text s modrým pozadím
a) základní barevná kombinace

b) inverzní barvy

1) logo

2) výřez
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1.3.

Černobílé varianty

ČB varianty jsou povoleny pouze u materiálů, které jsou tištěny pouze ve stupních šedi jako
celek.
a) základní čb kombinace

b) inverzní barvy

1) logo

2) výřez

1.4.

Formáty

Logo je dostupné v následujících formátech:
jpg, tif, pdf
eps, ai, psd
Loga jsou k dispozici ke stažení na webu: www.cuzk.cz/graficky-manual

2. FONT
2.1.

Tištěné publikace

Základní text: Arial Narrow
další:
Arial, Calibri

2.2.

Pro web

Základní text: Arial
Další:
Tahoma
Výchozím písmem pro web je hojně rozšířený font "Arial", jedná se o bezpatkový font. Na
celém webu se používají výhradně bezpatková písma. U fontů základní velikosti a velké
velikosti se jedná o "Arial", u malého písma je definována "Tahoma" (v menší velikosti je lépe
čitelná).
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3. BARVY
Novým designem webových stránek bylo specifikováno 5 základních barev.
Barvy byly voleny s ohledem na možnosti použití barev na webu. Barevnost je podstatným
prvkem při tvorbě přístupného webu. Zásadní je zejména kontrastnost barvy vůči barvě
pozadí. Při volbě barev a jejich konkrétních odstínů byla tedy do značné míry určující
i podmínka, aby bylo vyhověno standardům přístupnosti v této oblasti. Zavazujícím bylo
vyhovění úrovni "AA" (poměr 5:1) při testu kontrastu. Pro kontrolu byl použit plug-in "Colour
Contrast Analyzer", jehož výpočty jsou postaveny na doporučeních W3C, respektive WCAG
(Web Content Accessibility Guidelines). Všechny uvedené kombinace tento bod splňují.
Základní barevnost definuje barvu textu jako černou (HEX: #000000) na bílém pozadí
(HEX: #FFFFFF).

3.1.

Barvy jednotlivých úřadů

Použití

RGB

Kód barvy

resort

34, 79, 121

#20507A

ČÚZK

10, 112, 194

#0A70C2

KÚ

194, 65, 0

#C24100

ZKI

203, 24, 50

#CB1832

ZÚ

85, 123, 0

#557B00

VÚGTK

209, 219, 193

#d1d9c1

důležité informace

238, 85, 0

#EE5500

Ukázka barvy

Dále je možné použít světlejší odstíny (nastavení sytosti 70%, 50%, 30%)
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3.2.

Barvy a přístupnost

3.2.1. Barvy jednotlivých částí
Resort
Použití

RGB

Kód barvy

Hlavička tabulky (pozadí)

34, 79, 121

#20507A

Hlavička tabulky (text)

#FFFFFF

Tabulka - sudé řádky

#F3F8FC

Orámování (tabulky, buňky tabulek,
formuláře)

#ACCDEA

Ukázka barvy

Český úřad zeměměřický a katastrální
Použití

RGB

Výchozí barva (nadpisy, barva
odkazů)
Hlavička tabulky (pozadí)

10, 112, 194

Kód barvy

Ukázka barvy

#0A70C2
#0A70C2

Hlavička tabulky (text)

#FFFFFF

Tabulka - sudé řádky

#F0F8FE

Orámování (tabulky, buňky tabulek,
formuláře)

#A9D6FA

Katastrální úřady
Použití

RGB

Výchozí barva (nadpisy, barva
odkazů)

194, 65, 0

Kód barvy
#C24100

Hlavička tabulky (pozadí)

#C24100

Hlavička tabulky (text)

#FFFFFF

Tabulka - sudé řádky

#FFFAE7

Orámování (tabulky, buňky tabulek,
formuláře)

240, 185,
154

Ukázka barvy

#F0B99A

255, 126, 62

Zeměměřické a katastrální inspektoráty
Použití

RGB

Výchozí barva (nadpisy, barva
odkazů)

203, 24, 50

Hlavička tabulky (pozadí)

Kód barvy

Ukázka barvy

#CB1832
#CB1832
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Hlavička tabulky (text)

#FFFFFF

Tabulka - sudé řádky

#F9EBEC

Orámování (tabulky, buňky tabulek,
formuláře)

#CCCCCC

Zeměměřický úřad
Použití

RGB

Kód barvy

Výchozí barva (nadpisy, barva
odkazů)
Hlavička tabulky (pozadí)

85, 123, 0

#557B00

Ukázka barvy

#557B00

Hlavička tabulky (text)

#FFFFFF

Tabulka - sudé řádky

#F1F6E2

Orámování (tabulky, buňky tabulek,
formuláře)

#CBDB98

VÚGTK (barva zůstala původní)
209, 219,
193
141, 182, 5

VÚGTK

#d1d9c1
#8DB605

Obecné prvky
Použití

RGB

Kód barvy

Box "Důležité informace"

#FFFAE7

Box "Důležité informace" orámování zleva

#EE5500

Ukázka barvy
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