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01 ZNAČKA



Značka SIC se skládá ze dvou částí: loga  
a doplňkového textu.

Logo představuje propojení dvou segmentů – 
komerční a vědecké sféry. Podklad liter S a C tvoří 
dva protitvary, které jsou zobrazeny ve fázi před 
propojením. Mezera mezi těmito protitvary vytváří 
prostřední literu I, označení pro inovace. 

Interpretace značky je tedy jednoduchá – SIC je 
instituce, která propojuje dva tematicky odlišné 
celky, aby dala vzniknout inovacím. 

01.01

ZNAČKA SIC



01.02

LOGO 

Samotné logo SIC se využívá k označení
takových aplikací, které kvůli svým malým
rozměrům neumožňují využití logotypu nebo
logotypu s doplňkovým textem.



01.03

LOGO
V POZITIVU
A NEGATIVU

K pozitivní variantě loga byla navržena varianta 
negativní. Pokud je logo umístěno na podklad  
v základní tmavě modré barvě, tmavě modrý  
segment grafického symbolu je nahrazen bílou.



01.04

LOGO 
V MONOCHROMNÍM 
PROVEDENÍ

Monochromní varianta loga je navržena pro použití
na aplikacích, které neumožňují barevný tisk nebo
barevné zobrazení.



01.05

LOGOTYP

Logotyp SIC je složen z loga a doplňkového textu. 



01.06

LOGOTYP
V POZITIVU
A NEGATIVU

K pozitivní variantě logotypu byla navržena  
varianta negativní. Pokud je logotyp umístěn  
na podklad v základní tmavě modré barvě, 
tmavě modrý segment grafického symbolu 
a doplňkový text jsou nahrazeny bílou.



Monochromní varianta logotypu je navržena pro 
použití na aplikacích, které neumožňují barevný 
tisk nebo barevné zobrazení.

01.07

LOGOTYP 
V MONOCHROMNÍM 
PROVEDENÍ



Logotyp v anglické jazykové mutaci pracuje 
s třířádkovou úpravou doplňkového textu tak, 
aby pravidla pro užití logotypu v angličtině byla 
stejná jako u logotypu v češtině.

01.08

LOGOTYP
V ANGLICKÉ
JAZYKOVÉ MUTACI



Logotyp Středočeského kraje, instituce, jež je 
zřizovatelem SIC, se objevuje na většině materiálů, 
které SIC běžně využívá. 

Umístění logotypu Středočeského kraje – dále jen 
SK – je v rámci formátu libovolné, podléhá však 
základním pravidlům:

1. Vzájemná proporce logotypů SIC a SK  
vychází z hodnoty x, která se rovná šířce  
tmavě modrého segmentu v logu SIC. Výška 
logotypu SK je vždy 0,5 x.

2. Pokud stojí oba logotypy hned vedle sebe,  
jejich odsazení se rovná hodnotě x a spodní 
kraj logotypu SK je zarovnán se základní 
dotažnicí liter v logu SIC.

3. Pokud stojí oba logotypy hned pod sebou,  
jejich odsazení se rovná hodnotě x a levý  
kraj logotypu SK je zarovnán s levým  
okrajem loga SIC.

4. Logotyp Středočeského kraje je aplikován 
výhradně ve své jednobarevné modré variantě. 
Užití plnobarevné varianty je zakázáno.

01.09

POSTAVENÍ LOGOTYPU 
SIC VEDLE LOGOTYPU
STŘEDOČESKÉHO
KRAJE

x

0.5 x

0.5 x

x

x

Středočeské inovační centrum

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5

info@s-ic.cz, www.s-ic.cz

Vážený pane Jméno Příjmení,

Ra sum que mos rernatur suntotatium quiducipis qui blab ilibus doloritia dolore, consed eos dolum 
aperit, sam entio. La eaque el et, con reritistio inum imi, cullant ut offi ciam, omni utatinus andissimenim 
que nat. Apis dios alit aute pra et fuga. Namus et plandus aut aut laborepe secto vendit lacestis do-
luptas eum inim quia quae nihitatur, con ea aspedit iuntiscium sum re volupti onsequam, es raturecus 
culliquiam nia velles cum estes ate accuscipis dollaccum utem doluptaquo moditiore, quatur, quam 
imenis ad magnatur re consequiae et que earchit dus, quas dolor sam, quidel excero te veniatis eos 
dolenis di idi cum volorecum et eum autem doluptatem iducimus es et volut que volorep electa nobis 
as et labo. Neque quat es et pa simagnat.

Beaquos earuntibus expe omniend anture prepro et odi omnihil mi, velissus, consenime plia nonsequis 
etust assequam, comnimi lloraesed quo dus dolorib ustibus necabo. Olorro et, qui tem cum fugiatem 
exernat postio in et eatum derspernam, sequiat enimi, quam rehenda que natur apellab orruptas aut 
rem. Ut quunt la corist, cor aut molor mi, ut faceperum eum sinctatur? Dellesto imolest iumenih illecab 
ilibus moloremod excepra tiscit quo corum fuga. Nemporibus etur aut offi ci velibus aut quia volupta 
tionseque volorum et aut adigni quo il eaquis conseriam, toreped earchil experna tibearundi netur?
Ur? Equunt aut ero voluptatibea nectaquia comnimus alibus venemos sumetur?

S pozdravem,
Jméno Příjmení

Jméno Příjmení
Název společnosti
Ulice 1234/56
Město 123 45

JMÉNO PŘÍJMENÍ
NÁZEV SPOLEČNOSTI



Rozměrová řada je doporučený přehled velikostí
značky pro její použití na nejběžnějších formátech.
Zvýšenou pozornost je potřeba věnovat minimál-
ním velikostem logotypu a loga. Ty byly navrženy 
tak, aby i v extrémně malých rozměrech byly stále 
čitelné.

01.10

ROZMĚROVÁ 
ŘADA

100 % / 63x16 mm Formát A4

15 % Nejmenší povolená velikost značky bez textu

40 % Nejmenší povolená velikost značky s textem

75 % Obálka DL a C5

60 % Vizitky a další propagační předměty



V této kapitole jsou vyloučeny některé časté chyby 
při práci se značkou.

1–3
Použití nesprávného písma v logu i doplňkovém 
textu logotypu. Použití jiného než základního 
písma definovaného v tomto manuálu je zakázáno.

4–6
Chybná práce s barevností

7–9
Zakázaná manipulace s kompozicí logotypu, 
deformace loga a jeho částí.

01.11

ZAKÁZANÉ 
VARIANTY

S C Středočeské
inovační 
centrum

Středočeské
inovační 
centrum

1

4

7

2

5

8

3

6

9



Ochranná zóna je prostor vymezený kolem značky,
do kterého nesmí zasáhnout jiné grafické prvky.
Ochranná zóna je v tomto případě hodnota x, která 
se rovná šířce tmavě modrého segmentu v logu. 

01.12

OCHRANNÁ
ZÓNA 

x

x
x

x
x



Jednotný vizuální styl je soubor pravidel pro  
práci se značkou, písmy, barevností a doplňkových 
grafických prvků. Jedině tehdy, pokud jsou tato 
pravidla dodržena, bude grafická prezentace SIC 
konzistentní. Logo SIC představuje dva protitvary, 
které do sebe zapadají. Tento fakt lze využít pro 
konstrukci grafických prvků nesoucích textové  
informace na některých materiálech. Tento princip  
lze přenést i na některé propagační předměty, 
jejichž funkcionalita a konstrukce k tomuto řešení 
přímo vybízí (např. pero nebo flash disk).

JEDNOTNÝ 
VIZUÁLNÍ 
STYL

01.13

STŘEDOČESKÉ
INOVAČNÍ
CENTRUM

KRÁTKÝ TITULEK
ZAROVNANÝ
VE ČTYŘECH 
ŘÁDCÍCH

DOPLNĚNÍ TITULKU 
ZAROVNANÉ VE VÍCE 
ŘÁDCÍCH POD SEBOU 

DOPLNĚNÍ TITULKU 
ZAROVNANÉ

VE VÍCE ŘÁDCÍCH 
POD SEBOU

Středočeské inovační centrum

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5

info@s-ic.cz, www.s-ic.cz

KRÁTKÝ TITULEK
ZAROVNANÝ
VE ČTYŘECH 
ŘÁDCÍCH

DOPLNĚNÍ TITULKU 
ZAROVNANÉ VE VÍCE 
ŘÁDCÍCH POD SEBOU 

DOPLNĚNÍ TITULKU 
ZAROVNANÉ

VE VÍCE ŘÁDCÍCH 
POD SEBOU



02 TYPOGRAFIE



Písmovou rodinu Corridor nakreslil písmomalíř 
Roman Černohous pro renomovanou českou 
písmolijnu Signature Type Foundry vedenou 
prof. Rostislavem Vaňkem. Inspirací pro tvorbu 
písma bylo dálniční značení. Nízká diferenciace 
šířky jednotlivých liter dovoluje úspornou sazbu 
a navozuje technický vzhled. Díky naměkčené 
kresbě liter působí písmo lidsky a nadčasově.
Spojením těchto dvou faktů se Corridor stává 
ideální volbou pro SIC, instituci, v níž se prolíná  
věda s komerčním sektorem.

ZÁKLADNÍ 
PÍSMO

02.01CORRIDOR BOOK
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
žščřěďťň(.,?!:/) 1234567890

CORRIDOR BOLD
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
žščřěďťň(.,?!:/) 1234567890



Doplňkovým písmem SIC je Arial, který je v základ-
ní sadě písem všech operačních systémů. Je tedy 
vhodný pro sazbu interních dokumentů a jejich 
následné sdílení.

Použití doplňkového písma se očekává při běžné
úřední práci, jakou je například psaní dopisů nebo
tiskových zpráv, kde není potřeba profesionálních
grafických služeb.

02.02

DOPLŇKOVÉ
PÍSMO

Arial Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
žščřěďťň(.,?!:/) 1234567890

Arial Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
žščřěďťň(.,?!:/) 1234567890

Arial Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
žščřěďťň(.,?!:/) 1234567890

Arial Bold Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
žščřěďťň(.,?!:/) 1234567890



03 BAREVNOST



Základní barvou SIC je nosná tmavě modrá barva 
doplněná o tyrkysovou. Tato barevná kombinace 
ilustruje komerční sektor propojený s vědeckou 
sférou.

03.01

ZÁKLADNÍ
BAREVNOST

MODRÁ
CMYK 100/86/0/15
RGB 21/50/114
PANTONE Reflex Blue C
RAL 5002

TYRKYSOVÁ
CMYK 75/0/25/0
RGB 34/175/180
PANTONE 631 C
RAL 6027



Doplňkové barvy SIC byly navrženy jako protipól
k základní barevnosti. Jejich funkce je zejména
rozlišovací, například při tvorbě grafů či tabulek
u komplexnějších aplikací, jako například 
v brožurách či powerpointové prezentaci.

03.02

DOPLŇKOVÁ
BAREVNOST

ORANŽOVÁ
CMYK 0/76/75/0 
RGB 226/106/86
PANTONE 2024 C
RAL 2012

ZELENÁ
CMYK 35/0/90/0
RGB 169/205/77
PANTONE 2299 C
RAL 1016

VÍNOVÁ
CMYK 8/86/0/0
RGB 203/66/137
PANTONE 2039 C
RAL 4010



Tato kapitola shrnuje princip použití značky na
barevných plochách a fotografiích. Tento princip
vychází z toho, kdy použít na podkladové ploše
pozitivní a kdy negativní monochromní provedení
značky. V případě použití na barevných plochách
a fotografiích záleží především na pečlivosti grafi-
ka a kontrole, zda je použitá varianta značky dobře
čitelná. V případě fotografií je ještě potřeba dbát 
na to, aby prostředí pod značkou bylo tvarově  
i barevně neutrální.

03.03

ZNAČKA NA 
PODKLADOVÝCH
PLOCHÁCH



Tato kapitola shrnuje princip použití značky na
plochách ve stupních šedi. Tento princip vychází
z toho, kdy použít na podkladové ploše pozitivní
a kdy negativní provedení značky.
Ve stupních šedi je pozitiv použit do 64 % černé.
Od 65 % černé je použit negativ.

03.04

ZNAČKA NA 
PODKLADOVÝCH
PLOCHÁCH 
STUPŇŮ ŠEDI

0–64 %

64–100 %



04 MERKANTILNÍ
TISKOVINY



Vizitky SIC formátu 85x55 mm byly navrženy  
tak, aby prakticky informovaly nejen o důležitých 
kontaktních údajích, ale také aby šířily povědomí 
o značce.

Vizitka je rozdělena na dvě strany – lícovou  
a rubovou. Lícová strana slouží k prezentaci  
kontaktních údajů a značky SIC. Rubová strana  
má imagovou funkci a rozvádí značku v grafické 
kompozici. Rubová strana je rovněž vyhrazena  
pro umístění značky Středočeského kraje.

Při konstrukci vizitek a jejich typografických 
a jazykových mutací je třeba dodržovat pravidla 
pro práci se značkou SIC, písmy a barevností, která 
jsou uvedena v tomto manuálu.

04.01

JMÉNO PŘÍJMENÍ

funkce

+420 123 456 789

jmeno.prijmeni@s-ic.cz

Středočeské inovační centrum

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5

www.s-ic.cz

VIZITKA



Hlavičkový papír SIC formátu A4 slouží k formální
tištěné a digitální komunikaci instituce.

Horní třetina formátu je vyhrazena pro umístění 
značky (hlavička) a kontaktních údajů adresáta.
Samotné tělo hlavičkového papíru je sázeno na 
levý praporek z doplňkového písma Arial Regular.
Patičku tvoří kontaktní údaje SIC a značka 
Středočeského kraje.

Při konstrukci hlavičkového papíru je třeba 
dodržovat pravidla pro práci se značkou SIC, písmy 
a barevností, která jsou uvedena v tomto manuálu.

04.02

HLAVIČKOVÝ
PAPÍR

Středočeské inovační centrum

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5

info@s-ic.cz, www.s-ic.cz

Vážený pane Jméno Příjmení,

Ra sum que mos rernatur suntotatium quiducipis qui blab ilibus doloritia dolore, consed eos dolum 
aperit, sam entio. La eaque el et, con reritistio inum imi, cullant ut offi ciam, omni utatinus andissimenim 
que nat. Apis dios alit aute pra et fuga. Namus et plandus aut aut laborepe secto vendit lacestis do-
luptas eum inim quia quae nihitatur, con ea aspedit iuntiscium sum re volupti onsequam, es raturecus 
culliquiam nia velles cum estes ate accuscipis dollaccum utem doluptaquo moditiore, quatur, quam 
imenis ad magnatur re consequiae et que earchit dus, quas dolor sam, quidel excero te veniatis eos 
dolenis di idi cum volorecum et eum autem doluptatem iducimus es et volut que volorep electa nobis 
as et labo. Neque quat es et pa simagnat.

Beaquos earuntibus expe omniend anture prepro et odi omnihil mi, velissus, consenime plia nonsequis 
etust assequam, comnimi lloraesed quo dus dolorib ustibus necabo. Olorro et, qui tem cum fugiatem 
exernat postio in et eatum derspernam, sequiat enimi, quam rehenda que natur apellab orruptas aut 
rem. Ut quunt la corist, cor aut molor mi, ut faceperum eum sinctatur? Dellesto imolest iumenih illecab 
ilibus moloremod excepra tiscit quo corum fuga. Nemporibus etur aut offi ci velibus aut quia volupta 
tionseque volorum et aut adigni quo il eaquis conseriam, toreped earchil experna tibearundi netur?
Ur? Equunt aut ero voluptatibea nectaquia comnimus alibus venemos sumetur?

S pozdravem,
Jméno Příjmení

Jméno Příjmení
Název společnosti
Ulice 1234/56
Město 123 45



Obálka formátu DL (220x110 mm) slouží
k zasílání úřední korespondence a šíření
povědomí o značce SIC.

Všechny grafické prvky na obálce DL jsou  
koncipovány do levé části obálky, aby pravá část 
formátu zůstala volná pro uvedení kontaktních 
údajů adresáta. Levý horní roh je vyhrazen pro 
značku SIC a kontaktní údaje, levý spodní roh 
pro značku Středočeského kraje.

Při konstrukci obálky DL je třeba dodržovat 
pravidla pro práci se značkou SIC, písmy 
a barevností, která jsou uvedena v tomto  
manuálu.

04.03

OBÁLKA DL

Středočeské inovační centrum

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5

info@s-ic.cz, www.s-ic.cz



04.04

OBÁLKA C4
Středočeské inovační centrum

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5

info@s-ic.cz, www.s-ic.cz

Obálka formátu C4 (229x324 mm) slouží
k zasílání úřední korespondence a šíření
povědomí o značce SIC.

Všechny grafické prvky na obálce C4 jsou  
koncipovány do levé části obálky, aby pravá část 
formátu zůstala volná pro uvedení kontaktních 
údajů adresáta. Levý horní roh je vyhrazen pro 
značku SIC a kontaktní údaje, levý spodní roh 
pro značku Středočeského kraje.

Při konstrukci obálky C4 je třeba dodržovat 
pravidla pro práci se značkou SIC, písmy 
a barevností, která jsou uvedena v tomto  
manuálu.



Obálka formátu C5 (229x162 mm) slouží
k zasílání úřední korespondence a šíření
povědomí o značce SIC.

Všechny grafické prvky na obálce C5 jsou  
koncipovány do levé části obálky, aby pravá část 
formátu zůstala volná pro uvedení kontaktních 
údajů adresáta. Levý horní roh je vyhrazen pro 
značku SIC a kontaktní údaje, levý spodní roh 
pro značku Středočeského kraje.

Při konstrukci obálky C5 je třeba dodržovat 
pravidla pro práci se značkou SIC, písmy 
a barevností, která jsou uvedena v tomto  
manuálu.

04.05

OBÁLKA C5

Středočeské inovační centrum

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5

info@s-ic.cz, www.s-ic.cz



Firemní desky SIC slouží k ochraně nejrůznějších 
dokumentů a tištěných materiálů. Nejedná se 
o úřední materiál, jejich funkce je převážně 
imagová. Přední strana je proto pojata jako 
grafická kompozice rozvádějící značku SIC. Zadní, 
uměřenější strana slouží pro prezentaci značky, 
kontaktních údajů a značky Středočeského kraje.

Na trhu je k dispozici mnoho variant raznic pro 
firemní desky. Je však doporučeno volit raznice 
s chlopněmi bez oblých rohů, pro zachování 
návaznosti na geometrickou kompozici značky SIC.

Při konstrukci firemních desek je třeba  
dodržovat pravidla pro práci se značkou SIC,  
písmy a barevností, která jsou uvedena v tomto  
manuálu.

04.06

FIREMNÍ
DESKY

STŘEDOČESKÉ
INOVAČNÍ
CENTRUM

Středočeské inovační centrum

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5
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Poznámkový blok není úřední materiál, jeho  
funkce je převážně imagová. Přední strana  
je proto pojata jako grafická kompozice  
rozvádějící značku SIC. 

Vnitřní strany bloku obsahují hlavičku se značkou 
SIC a patičku s kontaktními údaji a značkou 
Středočeského kraje. Díky této úsporné kompozici 
je prostor pro volné psaní dostatečný. Dle potřeby 
lze ve stejném layoutu zaměnit linky za čtverečky 
či tečky nebo nechat prostor zcela prázdný.

Při konstrukci poznámkového bloku je třeba  
dodržovat pravidla pro práci se značkou SIC,  
písmy a barevností, která jsou uvedena v tomto  
manuálu.

04.07

POZNÁMKOVÝ
BLOK

STŘEDOČESKÉ
INOVAČNÍ
CENTRUM

Středočeské inovační centrum

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5
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Samolepky SIC byly navrženy ve třech obsahových 
variantách v pozitivu a negativu. První varianta  
obsahuje kromě značky SIC i kontaktní údaje 
a může být použita k označení korespondenční 
obálky. Další dvě varianty počítají s logotypem  
a logem pro libovolné označování nejrůznějších 
materiálů.

Při konstrukci samolepek je třeba dodržovat 
pravidla pro práci se značkou SIC, písmy 
a barevností, která jsou uvedena v tomto  
manuálu.

04.08

SAMOLEPKY

Středočeské inovační centrum

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5
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Pro zjednodušení a finanční efektivitu výroby 
razítek jsou značka s textovým blokem vysázeny 
do úsporné kompozice pod sebe a v monochromní 
černé variantě.

Při konstrukci razítka je třeba dodržovat 
pravidla pro práci se značkou SIC, písmy 
a barevností, která jsou uvedena v tomto  
manuálu.

04.09

RAZÍTKO

Středočeské inovační centrum

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5
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Pro potřeby klíčenek byl navržen nekonečný  
opakující se rastr s logem SIC v pozitivní  
i negativní barevné variantě. Díky variabilitě  
tohoto rastru lze volit nejrůznější formáty 
klíčenek dostupných na trhu. 

Identifikační karty slouží k označení návštěvníků  
na akcích pořádáných SIC. Díky jejich omezenému 
formátu jsou zobrazeny jen ty nejdůležitější 
grafické prvky – značka SIC, označení osoby  
a společnosti a značka Středočeského kraje.

Při konstrukci klíčenek a identifikačních karet je 
třeba dodržovat pravidla pro práci se značkou SIC, 
písmy a barevností, která jsou uvedena v tomto  
manuálu.

04.10

KLÍČENKA
A IDENTIFIKAČNÍ
KARTA

JMÉNO PŘÍJMENÍ
NÁZEV SPOLEČNOSTI

JMÉNO PŘÍJMENÍ
NÁZEV SPOLEČNOSTI



Grafické prvky v logu SIC lze dále rozvádět  
a v nejrůznějších obměnách aplikovat na  
marketingové materiály. V tomto manuálu  
jsou popsány tři principy práce s grafickými  
prvky loga SIC. Každý z nich je vhodný pro jiný 
způsob komunikace a jsou jednotlivě popsány  
v následujících čtyřech kapitolách.

Při konstrukci rollup banneru je třeba  
dodržovat pravidla pro práci se značkou SIC, 
písmy a barevností, která jsou uvedena v tomto  
manuálu.

04.11

ROLLUP
BANNER

Středočeské inovační centrum

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5
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STŘEDNĚ DLOUHÝ PODNADPIS

Bulto is, nequita bestande publiquo vivis. 
Us int, octum te, quem quam se nit, quit; 
non rei pervis cont aucta, que noste tuus 
nonlocus cered id Catiam in tus audacchui 
conducons publina, caperis omniquitam 
quos vem inclesi tissis. Gra? Um inam ut 
intis consultus, cae patiam me public 
facchilia nuliam dies nonsulicave, crei iam 
novivasta, conclum,

Bulto is, nequita bestande 
publiquo vivis. Us int, octum 

te, quem quam se nit, quit; non 
rei pervis cont aucta, que noste 
tuus nonlocus cered id Catiam 

in tus audacchui conducons 
publina, caperis omniquitam 
quos vem inclesi tissis. Gra? 
Um inam ut intis consultus, 
cae patiam me public uliam 

dies nonsulicave, crei iam 
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Grafické prvky v logu SIC lze dále rozvádět  
a v nejrůznějších obměnách aplikovat  
na marketingové materiály. 

První z principů je aplikován na brožuru A4, ale je 
možné jej využít na libovolné formáty.

Grafické prvky z loga SIC jsou rozdistribuovány  
po formátu tak, aby mohly být nositeli jak  
textové, tak obrazové informace. Tento princip  
je tedy vhodný tehdy, když je na tiskovině potřeba 
uvést větší množství informací. Je tak možné  
pracovat s dvěma úrovněmi nadpisů a perexů  
a tematickými fotografiemi. Pro zachování  
vyrovnané estetické formy je doporučeno  
fotografie zatónovat do barevnosti blízké  
základním barvám SIC.

Při konstrukci brožury A4 je třeba dodržovat  
pravidla pro práci se značkou SIC, písmy  
a barevností, která jsou uvedena v tomto  
manuálu.

04.12A

BROŽURA A4

KRÁTKÝ TITULEK
ZAROVNANÝ
VE ČTYŘECH 
ŘÁDCÍCH

DOPLNĚNÍ TITULKU 
ZAROVNANÉ VE VÍCE 
ŘÁDCÍCH POD SEBOU 

DOPLNĚNÍ TITULKU 
ZAROVNANÉ

VE VÍCE ŘÁDCÍCH 
POD SEBOU



V této kapitole je navržen základní princip pro
tvorbu vnitřních stran brožury A4. Formát této
tiskoviny může být na základě potřeb SIC různý.
Při návrhu je nutné věnovat pozornost práci se
značkou, jejím ochranným zónám, barevnosti
a základním písmům a v neposlední řadě
i využití grafických prvků loga SIC. 

Pro efektivní strukturování informací 
je doporučeno využití základního písma 
a jeho řezů. Pro vizuální členění případné
infografiky pak poslouží doplňková 
barevnost SIC.

04.12B

04

NÁZEV KAPITOLY 
VE TŘECH ŘÁDCÍCH 
POD SEBOU

rem audae nos volendam harum, 

conseca tibuscim solut dolut quam, 

que non et ipsustint, ipsanditem ute 

verum non perovit exces dolorehene 

pe nam, si omnia sunt eum eriora 

ium eate nessera dolorerspere 

vollestrunte simus

Icius que pori del molorrum ad qui id que voluptate 

remque reperum hicilicias nullamuscius arum dolorei 

ctoreperum, sandignam, unducimagnam fuga. Tempero 

rumquam serum et, quiatur aut rem quia cus eum rem 

aute maion poribus, simodipsum inverum sequi vitia 

dolorup tatiatis es et ernam, quaest magniminctur 

moluptas accatur re nimped el et verumquist, tem 

volupta temoluptae andi duciendios dolut optae nis 

sam volorere conseri ut lique prestrunda sequia sume 

sanderisci nit, qui comnimporem is et acianimpore aut 

acest, conest apiendiciet elento quas molestiusam.

Název podkapitoly 1 
atia inis aliquidus net que 
quatin peribus endis mo maionet 
assum facculla doluptaeri

Rem audae nos volendam harum, conseca tibuscim solut 

dolut quam, que non et ipsustint, ipsanditem ute verum 

non perovit exces dolorehene pe nam, si omnia sunt eum 

eriora ium eate nessera dolorerspere vollestrunte simus 

magnate mquodis nientur asperisci omnis quam in repudi 

consedis eveliquati testiur? Quis del illab ipiento quo 

blaceseque necae peruntis si de rest hicilitemos.

 aperum fugiasped qui rem ex eaquibu scienienis dem 

rendusamus aut velent et presti venis etus adis solo quae 

neculpa il min etur, quassit esequis dolupti andebitatem 

que numet voles expero tem eaquidi onsequi duciet 

uptatur, sit eostium quatio. Aspero magnihit.

Icius que pori del molorrum ad qui id que voluptate 

remque reperum hicilicias nullamuscius arum dolorei 

ctoreperum, sandignam, unducimagnam fuga. Tempero 

rumquam serum et, quiatur aut rem quia cus eum rem 

aute maion poribus, simodipsum inverum sequi vitia dolo-

rup tatiatis es et ernam, quaest magniminctur.

Rem audae nos volendam harum, conseca tibuscim solut 

dolut quam, que non et ipsustint, ipsanditem ute verum 

non perovit exces dolorehene pe nam, si omnia sunt eum 

eriora ium eate nessera dolorerspere vollestrunte simus 

magnate mquodis nientur asperisci omnis quam in repudi 

consedis eveliquati testiur? Quis del illab ipiento quo 

blaceseque necae peruntis si de rest hicilitemos.

 aperum fugiasped qui rem ex eaquibu scienienis dem 

rendusamus aut velent et presti venis etus adis solo quae 

neculpa il min etur, quassit esequis dolupti andebitatem 

que numet voles expero tem eaquidi onsequi duciet 

laceat velecep ercit, testi omnihil estiam, ullam sanimol.

1.1. Icius que pori del molorrum ad qui id que voluptate remque reperum 
hicilicias nullamuscius arum dolorei 
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1.1. Icius que pori del molorrum ad qui id que voluptate remque reperum 
hicilicias nullamuscius arum dolorei 

Eictaturit atia inis aliquidus net que 
quatin peribus endis mo maionet

Rem audae nos volendam harum 
mo maionet 

Rem audae 1 123 569

nos volendam harum 251 690

conseca tibuscim  1 005 653

solut dolut quam is es et ernam 58 659

que non et ipsustint 132 326

ipsanditem conseca tibuscim solut 2 000 697

ipsanditem ute verum 12 596

ICIUS QUE PORI DEL MOLORRUM 
AD QUI ID QUE VOLUPTATE REMQUE 
REPERUM HICILICIAS NULLAMUS
ARUM DOLOREI CTOREPERUM, 
SANDIGNAM, UNDUCIMAGNAM.

05

„REM AUDAE NOS VOLENDAM 

HARUM, CONSECA TIBUSCIM SO-

LUT DOLUT QUAM, QUE NON 

ET IPSUSTINT, IPSANDITEM UTE 

VERUM NON PEROVIT EXCES 

DOLOREHENE PE NAM, SI OMNIA 

SUNT EUM ERIORA IUM EATE 

NESSERA DOLORERSPERE 

VOLLESTRUNTE SIMUS“

07

Icius que pori del molorrum ad qui id que voluptate 

remque reperum hicilicias nullamuscius arum dolorei 

ctoreperum, sandignam, unducimagnam fuga. Tempero 

rumquam serum et, quiatur aut rem quia cus eum rem 

aute maion poribus, simodipsum inverum sequi vitia 

dolorup tatiatis es et ernam, quaest magniminctur. Rem 

audae nos volendam harum, conseca tibuscim solut 

dolut quam, que non et ipsustint, ipsanditem ute verum 

non perovit exces dolorehene pe nam, si omnia sunt eum 

eriora ium eate nessera dolorerspere vollestrunte simus 

magnate mquodis nientur asperisci omnis quam in repu-

di consedis eveliquati testiur? Quis del illab ipiento quo 

blaceseque necae peruntis si de rest hicilitemos.

Název podkapitoly 2: 

• ad qui id que voluptate remque reperum hicilicias 

• nullamuscius arum dolorei ctoreperum, sandignam 

• unducimagnam fuga. Tempero rumquam serum 

et quiatur aut rem quia cus eum rem aute maion 

poribus, simodipsum inverum sequi vitia dolorup 

tatiatis es

• ernam, quaest magniminctur. Rem audae nos 

• volendam harum, conseca tibuscim solut dolut 

quam, que non

Eictaturit atia inis aliquidus net que 
quatin peribus endis mo maionet

Rem audae nos volendam harum 
mo maionet 

ICIUS QUE PORI DEL MOLORRUM 
AD QUI ID QUE VOLUPTATE REMQUE 
REPERUM HICILICIAS NULLAMUS
ARUM DOLOREI CTOREPERUM, 
SANDIGNAM, UNDUCIMAGNAM.

ICIUS QUE PORI DEL MOLORRUM 
AD QUI ID QUE VOLUPTATE REMQUE 
REPERUM HICILICIAS NULLAMUSCIUS 
ARUM DOLOREI CTOREPERUM, SANDIGNAM, 
UNDUCIMAGNAM FUGA. TEMPERO RUMQUAM 
SERUM ET, QUIATUR AUT REM QUIA CUS EUM 
REM AUTE MAION PORIBUS, SIMODIPSUM 
INVERUM SEQUI VITIA DOLORUP TATIATIS ES. 

BROŽURA A4
VNITŘNÍ
STRANY



Grafické prvky v logu SIC lze dále rozvádět  
a v nejrůznějších obměnách aplikovat  
na marketingové materiály. 

Druhý z principů je aplikován na leták A5, ale je 
možné jej využít na libovolné formáty.

Grafické prvky z loga SIC jsou rozdistribuovány  
po formátu tak, aby mohly být nositeli textové  
informace, značky Středočeského kraje a zejména  
k výrazné prezentaci SIC. Je tedy vhodný tehdy, kdy 
není potřeba použití tematických fotografií  
a dlouhých textů.

Při konstrukci letáku A5 je třeba dodržovat  
pravidla pro práci se značkou SIC, písmy  
a barevností, která jsou uvedena v tomto  
manuálu.

04.13

LETÁK A5

TITULEK ZAROVNANÝ
VE DVOU ŘÁDCÍCH



Grafické prvky v logu SIC lze dále rozvádět  
a v nejrůznějších obměnách aplikovat  
na marketingové materiály. 

Třetí z principů je aplikován na plakát A3, ale je 
možné jej využít na libovolné formáty.

Grafické prvky z loga SIC jsou proporčně  
modifikovány a převedeny do outlinové verze. 
Stávají se jemným ohraničením uvedeného  
nadpisu. Tato kompozice dává vyniknout  
především imagové podkladové fotografii.  
Tento princip je vhodný pro důrazné  
marketingové sdělení a vyvolání emocí  
v divákovi.

Pro zachování vyrovnané estetické formy je 
doporučeno fotografii zatónovat do barevnosti 
blízké základním barvám SIC a zároveň držet 
barevnost fotografie v tmavých tónech, aby byly 
negativní grafické prvky na formátu čitelné.

Při konstrukci plakátu A3 je třeba dodržovat  
pravidla pro práci se značkou SIC, písmy  
a barevností, která jsou uvedena v tomto  
manuálu.

04.14

PLAKÁT A3

KRÁTKÝ TITULEK
ZAROVNANÝ
VE ČTYŘECH 
ŘÁDCÍCH
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05 PROPAGAČNÍ
PŘEDMĚTY



Při tvorbě potisků nejrůznějších psacích potřeb  
lze využít celou škálu variant zobrazení značky  
SIC. Značku lze aplikovat v pozitivní, negativní 
i monochromní variantě podle toho, na jaký 
barevný podklad je umisťována. Využít lze také 
nekonečného rastru z loga SIC, rovněž v pozitivu  
i negativu. Princip dvou protitvarů v logu SIC  
lze přenést například na plnicí pero a vytvořit tak 
nápaditý odkaz na základní hodnoty SIC, tedy 
propojování vědeckého a komerčního sektoru. 

Při konstrukci potisků psacích potřeb je třeba 
dodržovat pravidla pro práci se značkou SIC  
a barevností, která jsou uvedena v tomto  
manuálu.

05.01

PROPISKA
PERO
TUŽKA



Princip dvou protitvarů v logu SIC je využit pro 
potisk speciálně vybraného flash disku. Otevřením 
uzávěru vzniká nápaditý odkaz na základní hodnoty 
SIC, tedy propojování vědeckého a komerčního 
sektoru. 

Při konstrukci potisku flash disku je třeba 
dodržovat pravidla pro práci se značkou SIC  
a barevností, která jsou uvedena v tomto  
manuálu.

05.02

FLASH DISK



Potisk firemních triček je navržen ve dvou 
variantách v pozitivu a negativu. První potisk sází 
na uměřenější zobrazení logotypu SIC, zatímco 
druhý využívá výrazného loga.

Při konstrukci potisku firemních triček je třeba 
dodržovat pravidla pro práci se značkou SIC 
a barevností, která jsou uvedena v tomto  
manuálu.

05.03

FIREMNÍ 
TRIČKA



06 SPECIÁLNÍ 
APLIKACE



Orientační systém je souborem cedulí a cedulek  
k označení exteriéru i interiéru. Ke značce SIC byly 
navrženy šipky, které lze využít pro směrové cedule.

Pro výrobu cedulí je doporučen ocelový či hliníkový 
materiál. V případě potřeby ekonomické úspory je 
možné využít i kapa desek či plastu. Je však třeba 
vzít v úvahu, že venkovní cedule musí být vyrobena 
z trvanlivého materiálu, aby odolala povětrnostním 
podmínkám.

Při konstrukci orientačních cedulí je třeba 
dodržovat pravidla pro práci se značkou SIC, 
písmy a barevností, která jsou uvedena v tomto  
manuálu.

06.01

ORIENTAČNÍ
SYSTÉM
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NÁZEV ODDĚLENÍ
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Boční strany a zadní strana vozidla jsou potištěny 
značkou SIC a Středočeského kraje ve střídmé 
velikosti. Pro SIC, jako pro instituci operující 
pod záštitou Středočeského kraje, není okázalá 
velkoplošná reklama vhodná.

Při konstrukci potisků pro označení vozidla  
je třeba dodržovat pravidla pro práci se značkou 
SIC, písmy a barevností, která jsou uvedena  
v tomto manuálu.

06.02

OZNAČENÍ
VOZIDLA



V této kapitole je navržen základní princip pro 
tvorbu úvodního slidu powerpointové prezentace. 
Formát PPT může být na základě potřeb SIC
různý. Při vytváření titulní strany však platí  
podobná pravidla jako pro ostatní tiskoviny  
uvedené v tomto manuálu. Při návrhu je nutné 
věnovat pozornost práci se značkou, jejím  
ochranným zónám, barevnosti a písmům  
a v neposlední řadě i využití grafických prvků  
loga SIC při tvorbě doplňkové grafiky. V tomto 
případě jsou segmenty z loga SIC proporčně  
modifikovány a jsou nosiči značek a nadpisu.

06.03A

POWERPOINTOVÁ
PREZENTACE
TITULNÍ STRANA

03

Název tématu
powerpointové
prezentace



V této kapitole je navržen základní princip pro 
tvorbu předělové strany powerpointové prezentace. 
Formát PPT může být na základě potřeb SIC
různý. Při vytváření předělové strany však platí 
podobná pravidla jako pro ostatní tiskoviny  
uvedené v tomto manuálu. Při návrhu je nutné 
věnovat pozornost práci se značkou, jejím  
ochranným zónám, barevnosti a písmům  
a v neposlední řadě i využití grafických prvků  
loga SIC při tvorbě doplňkové grafiky.  
V tomto případě jsou segmenty z loga SIC 
proporčně modifikovány a jsou nosiči číslice 
označující kapitolu a nadpisu.

06.03B

03

Název kapitoly
ve třech řádcích
pod sebou

03

POWERPOINTOVÁ
PREZENTACE
PŘEDĚLOVÁ STRANA



V této kapitole je navržen základní princip pro 
tvorbu strany s textem powerpointové prezentace. 
Formát PPT může být na základě potřeb SIC různý.  
Při vytváření strany s textem však platí podobná 
pravidla jako pro ostatní tiskoviny uvedené v tomto  
manuálu. Při návrhu je nutné věnovat pozornost  
práci se značkou, jejím ochranným zónám, 
barevnosti a písmům.

06.03C

• ad qui id que voluptate remque reperum hicilicias 

• nullamuscius arum dolorei ctoreperum, sandignam 

• unducimagnam fuga. Tempero rumquam serum 

• et quiatur aut rem quia cus eum rem aute maion poribus, simodipsum 
 inverum sequi vitia dolorup tatiatis es

• ernam, quaest magniminctur. Rem audae nos 
 volendam harum, conseca tibuscim solut dolut quam, que non

Nadpis podkapitoly

03 / Název kapitoly ve dvou 
 řádcích pod sebou

POWERPOINTOVÁ
PREZENTACE
STRANA S TEXTEM



V této kapitole je navržen základní princip  
pro tvorbu strany s grafem a tabulkou  
powerpointové prezentace. Formát PPT  
může být na základě potřeb SIC různý.  
Při tvorbě strany s grafem a tabulkou však  
platí podobná pravidla jako pro ostatní tiskoviny 
uvedené v tomto manuálu. Při návrhu je nutné 
věnovat pozornost práci se značkou, jejím 
ochranným zónám, barevnosti a písmům.  
Při tvorbě tabulek a grafů se nabízí využití 
doplňkových barev SIC.

06.03D

Nadpis podkapitoly
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Rem audae 1 123 569

nos volendam harum 251 690

conseca tibuscim  1 005 653

solut dolut quam is es et ernam 58 659

que non et ipsustint 132 326

ipsanditem conseca tibuscim solut 2 000 697

ipsanditem ute verum 12 596

1.1. Icius que pori del molorrum ad qui id que voluptate 
remque reperum hicilicias nullamuscius arum dolorei 

1.1. Icius que pori del molorrum ad qui id que voluptate remque reperum.

03 / Název kapitoly ve dvou 
 řádcích pod sebou

POWERPOINTOVÁ
PREZENTACE
STRANA S GRAFEM
A TABULKOU



V této kapitole je navržen základní princip  
pro tvorbu strany s fotografií powerpointové 
prezentace. Formát PPT může být na základě 
potřeb SIC různý. Při tvorbě strany s fotografií  
však platí podobná pravidla jako pro ostatní  
tiskoviny uvedené v tomto manuálu. Při návrhu  
je nutné věnovat pozornost práci se značkou,  
jejím ochranným zónám, barevnosti a písmům.

06.03E

• ad qui id que voluptate 
 remque reperum hicilicias 

• nullamuscius arum dolorei 
 ctoreperum, sandignam 

• unducimagnam fuga. 
 Tempero rumquam serum 

• et quiatur aut rem quia cus 
 rem aute maion poribus, simod 
 sequi vitia dolorup tatiatis es

Nadpis podkapitoly

1.1. Icius que pori del molorrum ad qui id que voluptate remque reperum.

03 / Název kapitoly ve dvou 
 řádcích pod sebou

POWERPOINTOVÁ
PREZENTACE
STRANA 
S FOTOGRAFIÍ



Emailový podpis musí být univerzální pro všechny 
počítačové platformy. Proto jsou jméno a kontaktní 
informace sázeny běžně dostupným doplňkovým 
písmem Arial.

Při konstrukci emailového podpisu je třeba 
dodržovat pravidla pro práci se značkou SIC, 
písmy a barevností, která jsou uvedena v tomto  
manuálu.

06.04

E-MAILOVÝ
PODPIS

Dobrý den,

Ga. Ed ut que expliquat et pel idunt laborum, non conem sae voluptae. Ust, quo exceatiandae magnis aut eium velitis magnatet veliqui aerrovit essunt adiciet quo il eossitat.
Pore volorro videssi nciatiusto venimusae reperchilis debit ellessequi a qui beatur si corepudi doluptus sunt aliquas net ipid ut offi cat aquamus aboreium, comnisimint hiliquati 
nus et, con porepra tibusdae nimende doluptatiis volorereiur as et quam earibus ut voluptat liam, opta eum volupta nobis conseriorem. Santibus dolorestore offi c tet omnime 
none poruptat labo. Nam, totati cus derferro ea corrovi dellabo. Issinciis everum vit ut aut ullut ommoluptam fugit et lam ut labor aut a il etur? Tempos aut aut a consequuntur 
anihillores et quam, suntibus dolo blautat quunte eate porem repratur? Qui dipiend erciis expelec toresto to tem sentiam, quis rerisquiant.

S pozdravem,

Středočeské inovační centrum
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5
info@s-ic.cz, www.s-ic.cz

Jméno Příjmení



Grafické prvky v logu SIC lze dále rozvádět  
a v nejrůznějších obměnách aplikovat  
na marketingové materiály. 

V tomto manuálu jsou popsány tři principy  
práce s grafickými prvky loga SIC. Každý  
z nich je vhodný pro jiný způsob komunikace  
a jsou popsány v kapitolách 4.11–4.14. Tyto  
principy jsou natolik univerzální, že je možné  
je využít i pro mnohdy extrémní formáty  
webových bannerů.

Při konstrukci webových bannerů je třeba  
dodržovat pravidla pro práci se značkou SIC, 
písmy a barevností, která jsou uvedena v tomto  
manuálu.

06.05

WEBOVÉ
BANNERY

HLAVNÍ TITULEK BANNERU

KRÁTKÝ TITULEK
ZAROVNANÝ
VE ČTYŘECH 
ŘÁDCÍCH


