
Grafický manuál
loga a vizuálního stylu 
Du-dega



Koncept

Hlavní myšlenkou je vytvořit vizuálně jednoduchý, 
snadno identifikovatelný a funkční systém, jehož cílem 
je budování povědomí o značce a její důvěryhodnosti. 
K tomu přispívá dodržování pravidel uvedených 
v tomto manuálu. Symbol značky Du-dega vychází 
z jejího názvu a vznikl spojením písmen D, D, G. 
Jednou ze základních barev vizuálního stylu je modrá, 
která symbolizuje spolehlivost, důvěryhodnost, 
stabilitu, bezpečí a klid pro klienty, kteří mají zájem 
o pojišťovací a finanční služby, které značka nabízí. 
Vybrané fonty podporují azbuku.
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Logo
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1.1 Vertikální barevné provedení

Logo je základním prvkem vizuálního stylu. Má několik 
provedení, které jsou znázorněny na následujících 
stranách manuálu. Provedení loga na světlé pozadí 
je v barvě modré, tmavě šedé a vnitřní část symbolu 
je bílá. Pravidla aplikace loga na různé podkladové 
plochy jsou přesně definována na straně 13.

Montserrat SemiBold

PANTONE 2388 C
sRGB 0 80 181
HEX #0050B5 
CMYK 100, 69, 0, 0

PANTONE 2378 C
sRGB 56 73 103
HEX #384967
CMYK 81, 60, 18, 37

sRGB 255 255 255
HEX #FFFFFF
CMYK 0, 0, 0, 0
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1.2 Vertikální černobílé provedení

Černobílé provedení loga se používá v černobílém 
tisku nebo v případech, kdy není možné použít 
barevné provedení loga. Vnitřní část symbolu je 
průhledná. Pravidla aplikace loga na různé podkladové 
plochy jsou přesně definována na straně 13.

PANTONE Black 6 C
sRGB 0 0 0
HEX #000000 
CMYK 0, 0, 0, 100
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1.3 Vertikální provedení na tmavé pozadí

Na tmavá pozadí se používá logo v barvě bílé. Vnitřní 
část symbolu je průhledná.

sRGB 255 255 255
HEX #FFFFFF
CMYK 0, 0, 0, 0
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1.4 Horizontální provedení

Pokud to formát umožňuje, používá se vertikální 
provedení loga. Do úzkých vodorovných formátů se 
používá horizontální provedení. Takovým příkladem je 
hlavička webových stránek.



9

1.5 Symbol

Symbol lze používat samostatně. Hodí se například 
do kruhových nebo čtvercových formátů, důležité je 
dodržovat ochrannou zónu. Černý a bílý symbol lze 
použít s průhledností. Doporučené procenta krytí jsou 
uvedena pod jednotlivými symboly v závislosti na 
světlosti a tmavosti pozadí. Je možné ho využít jako 
vodoznak na fotografiích.

50 % 75%
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1.6 Ochranná zóna

Ochranná zóna loga vymezuje prostor, do kterého 
nesmí být umístěny žádné jiné grafické prvky (loga, 
texty, okraje stránky apod.). Dodržování rozměrů 
ochranné zóny zaručuje rozpoznatelnost a čitelnost 
loga v kontextu dalších vizuálních prvků. Ochrannou 
zónu loga tvoří 25 % výšky loga. Zároveň je na této 
straně ukázán poměr výšky symbolu vůči celému logu. 

25 %

25 %

25 %

100 %

55 %

25 %

25 %

100 %

100 %
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1.7 Rozměrová řada a minimální velikost

Rozměrová řada představuje logo ve velikostech, 
které se doporučují přednostně používat při jeho 
aplikaci. Vychází ze základní velikosti loga (100 %), 
která je určena pro použití v tiskovinách formátu A4.

použití pro tiskoviny formátu A4100 % = výška 22 mm 

120 % = výška 26,4 mm

obálky DL, formáty A580 % = výška 17,6 mm

vizitky60 % = výška 13,2 mm

minimální velikost40 % = výška 8,8 mm

Minimální velikost (40 %) určuje mezní velikost loga 
zaručující jeho bezchybnou reprodukci. Používat logo 
v menších velikostech je nevhodné, protože se tak 
zhoršuje jeho čitelnost.
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1.8 Logo na podkladových plochách
0–49 % černé

50–100 % černé

Na podklady o nízké světlosti se umísťuje provedení 
loga určené na světlé pozadí, naopak na podklady  
o vyšší tmavosti se umisťuje provedení loga určené na 
tmavé pozadí. Logo je možné umisťovat i na fotografie 
při dodržení stejných pravidel světlosti a tmavosti 
podkladových barev. Zásadní je dbát na čitelnost loga, 
ta je ve všech zmíněných případech rozhodující.
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1.9 Zakázané varianty

Povolené podoby loga jasně definuje tento manuál. 
Jakékoliv další úpravy celku i jednotlivých částí loga 
jsou zakázány, narušuje se tím důvěryhodnost značky. 
Uvedené zakázané varianty loga nevyčerpávají 
všechny možnosti nesprávného použití, ilustrují 
narušení estetického vnímání vizuálního stylu.

Záměna písma

Zvetšení mezer

Změna uspořádání Změna barevnosti Umístění na špatné pozadí

Malé krytí průhlednosti symbolu

Špatná čitelnost loga vůči pozadí

Změna barevnosti

Změna barevnosti vnitřní části symbolu Použití průhlednosti na barevném logu

Vytváření obrysů

StínováníZměna uspořádání

Deformování

Zkosení

Zmenšení názvu

Natočení

Umístění loga nerespektuje ochrannou zónu
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1.10 Umístění loga

Logo se umisťuje nejlépe vodorovně s dostatečným 
prostorem (minimálně dodržení ochranné zóny) od 
ostatních vizuálních prvků, včetně okrajů stránky.

6 mm

6 mm

2 cm

2 cm
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Barevnost
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2.1 Barvy

PANTONE 2388 C
CMYK 100, 69, 0, 0

Základní barvy pro tiskoviny

Barevná paleta pro web

PANTONE 2378 C
sRGB 56 73 103
HEX #384967
CMYK 81, 60, 18, 37

CMYK 0, 0, 0, 0

Barva zvýraznění

sRGB 45 104 196
HEX #2D68C4

Akcent

sRGB 0 80 181
HEX #0050B5

Nejvýraznější text

sRGB 26 32 44
HEX #1A202C

Výrazný text

sRGB 45 55 72
HEX #2D3748

Střední text

sRGB 74 85 104
HEX #4A5568

Jemný text, ohraničení

sRGB 113 128 150
HEX #718096

Jemné pozadí

sRGB 237 242 247 
HEX #EDF2F7

Světlejší pozadí

sRGB 247 250 252
HEX #F7FAFC

Bílá

sRGB 255 255 255
HEX #FFFFFF



3
Písmo
a typografie
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3.1 Písmo

Písmo Inter ke stažení

Používáné řezy písma

Inter

Inter Regular
Inter Italic
Inter Bold
Inter Bold Italic

aábcčdďeéěfghiíjklmnň
oópqrřsštťuúůvwxyýzž

AÁBCČDĎEÉĚFGHIÍJK
LMNŇOÓPQRŘSŠTŤUÚŮ
VWXYÝZŽ 

0123456789‘?’“!”(%)[#]{@}/&\< 
-+÷×=>®©$€£¥¢:;,.*

Minusky

Verzálky

Číslice a znaky

Fallback (náhradní písmo Interu pro online prostředí) 
se definuje jako „sans-serif.“

https://fonts.google.com/specimen/Inter?query=inter


19

Inter Regular 20 px

Inter Bold 20 px

3.2 Typografie

Na levé straně jsou velikosti písma vhodné pro web, 
na pravé straně pro tištěné materiály. Vhodný řádkový 
proklad pro odstavcový text je 150 % (1,5 násobek) 
velikosti písma. Pokud například píšete velikostí  
11 bodů, nastavte si řádkování na 16 b.

Inter Bold 60 px

Inter Regular 11 b

Inter Bold 16 b

Inter Bold 28 b

Inter Bold 46 px

Inter Bold 36 px

Inter Bold 30 px

Inter Bold 24 px

Inter Regular 18 px

Nadpis H1
Nadpis H2
Nadpis H3
Nadpis H4

Běžný text lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. Praesent id justo in 
neque elementum ultrices. Integer imperdiet lectus 
quis justo. Etiam ligula pede, sagittis quis, interdum 
ultricies, scelerisque eu. Proin in tellus sit amet nibh 
dignissim sagittis. Fusce consectetuer risus a nunc. 
Nullam lectus justo, vulputate eget mollis sed, 
tempor sed magna. Integer malesuada. Aliquam 
erat volutpat. Fusce suscipit libero eget elit. 
Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis 
aut rerum necessitatibus saepe eveniet.Nadpis H5

Nadpis H6

Běžný text

Popisek

Nadpis

Podnadpis



4
Vizuální styl
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4.1 Doplňkový prvek

Doplňkovým prvkem vizuálního stylu Du-dega jsou 
tři kruhy složené z krátkých čar. Ty vycházejí z po-
mlčky, která se používá v logu. Doplňkový prvek 
pomáhá lidem zapamatovat si identitu a její spojení se 
značkou. Podobně používá například Coca-Cola jejich 

charakteristickou vlnku, nebo tvar lahve. Lidé, kteří si 
zvyknou značku Du-dega vídat, si ji vždy vybaví, když 
tyto kruhy uvidí. Proto použití doporučujeme vždy 
spolu s dalšími atributy značky, na webu, v tištěných 
materiálech i dalších aplikacích.
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4.2 Používání doplňkového prvku
Vhodné používání Nevhodné používání

Doplňkový prvek lze použít v různých barevných 
kombinacích definovaných barev. Vždy je však nutné 
zachovat vizuální čistotu a styl, stejně jako u loga.



5
Vizitky  
a webové 
stránky
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5.1 Vizitky

6 10

44

6

84 80

Formát vizitek je 90 × 50 mm. Na přední straně je logo 
ve vertikálním barevném provedení pro světlé pozadí 
v 60% velikosti. Text je psán velikostí 9 bodů písmem 
Inter (řez Bold a Regular) v základní tmavě šedé 
barvě. QR kód má velikosti 20 mm. Na zadní straně je 
umístěn doplňkový prvek v bílé barvě na podkladu  
v základní modré barvě.
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5.2 Webové stránky
Logo v horizontálním provedení, 
výška 50 px

H1, HEX #FFFFFF
H6, HEX #FFFFFF

H6, HEX #FFFFFF

Ikony, HEX #FFFFFF

Ikony, HEX #1A202C

Ikony, HEX #2D3748

Doplňkový prvek, HEX #FFFFFF

Doplňkový prvek, HEX #F7FAFC

Doplňkový prvek, HEX #2D68C4

Tlačítko, HEX #0050B5, 
H5, HEX #FFFFFF

Pozadí, HEX #EDF2F7

Pozadí, HEX #1A202C

Pozadí, HEX #F7FAFC

Pozadí, HEX #2D68C4

Pozadí ikon, HEX #0050B5

Pozadí, HEX #0050B5

Pozadí, HEX #2D68C4

Pozadí, HEX #F7FAFC

H2, HEX #1A202C

H2, HEX #2D3748

H2, HEX #2D3748

H2, HEX #FFFFFF

H2, HEX #2D3748

Tlačítko, HEX #FFFFFF, 
H6, HEX #0050B5

Normální

Po najetí myší

P 24 px, HEX #2D3748
H5, HEX #1A202C

H2, HEX #1A202C

P 20 px, HEX #2D3748

P 20 px, HEX #2D3748

P 20 px, HEX #2D3748
P 20 px, HEX #FFFFFF

P 20 px, HEX #2D3748

P 18 px, HEX #718096
P 20 px, Bold, HEX #2D3748

P 18 px, HEX #FFFFFF

Ikony, HEX #2D3748

P 20 px, HEX #2D3748

P 20 px, HEX #2D3748
H4, #2D3748

H6, HEX #FFFFFF

Linka, tah 1 px, HEX #718096

Linka, tah 1 px, HEX #718096
Ikony

https://fonts.google.com/icons

