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Předmluva
MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU JUSTIČNÍ AKADEMIE - ZÁKLADNÍ VERZE

Vážení,

dostává se Vám do rukou materiál, který slouží k dalšímu posilování identity a dobrého jména
Justiční akademie, v daném případě formou vizuální grafické prezentace.

Pravidla obsažená v tomto Manuálu k užití ochranné známky Justiční akademie musí být považována
za závazný dokument, neboť jsou v souladu s nově navrženým jednotným grafickým stylem akademie
a jako taková patří k prvkům profilujícím tvář Justiční akademie v povědomí celé veřejnosti, orgánů státní
správy, spolupracovníků, komerčních i nekomerčních partnerů. Jednotný grafický styl Justiční akademie je
součástí její celkové identity (corporate identity). Je to názorné a nezaměnitelné vyjádření
jedinečnosti a charakteru této důležité instituce, znak její solidnosti, stability a vlastní integrity.

Nejdůležitější součástí manuálu je definice ochranné známky – logotypu – v její základní podobě
i ve všech variantách užití, dále předepsané druhy a aplikace písma a standardizované provedení
merkantilních tiskovin. Pracovat s manuálem smí pouze osoba k tomu oprávněná a její povinností je dbát
na aplikaci pravidel a s nimi souvisejících předpisů manuálu v praxi. Používat jakákoli řešení, která nejsou
v manuálu zobrazena či popsána, je zakázáno. Nerespektování pravidel manuálu poškozuje zájmy a dobré
jméno Justiční akademie. Žádám Vás proto, abyste k následujícím informacím přistupovali s vážností,
kterou jejich význam zasluhuje.

Přeji Vám, aby se Manuál k užití ochranné známky Justiční akademie stal Vaším spolehlivým a uživatelsky
příjemným pomocníkem.

Pavel Janouškovec
grafik a autor logotypu
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LOGOTYP JUSTIČNÍ AKADEMIE
základní - česká a anglická verze logotypu

JUSTIČNÍ AKADEMIE

JUDICIAL ACADEMY

Základní ochrannou známkou Justiční akademie je
logotyp tvořený grafickým symbolem a úředním názvem
společnosti v české a anglické jazykové verzi.

Jednotlivé komponenty logotypu (grafický znak a název
společnosti) jsou komponovány na optickou středovou
osu. Obrazovou část (grafický znak) logotypu tvoří
stylizované písmeno A symbolizující název akademie
a stylizovaný znak paragrafu vyjadřují hlavní poslání
Justiční akademie.

Na CD jsou zpracovány verze logotypu Justiční akademie
potřebné pro jakékoliv zpracování současnou digitální
technologií.Barevná verze je zpracována ve vektorové
a bitmapové variantě. Použití jednotlivých variant se řídí
konkrétními požadavky na digitální podobu zpracovávaných
podkladů logotypu.

Je výslovně zakázáno jakkoliv modifikovat, měnit či jinak
upravovat uvedené barevné hodnoty logotypu a jeho
barevných variant.

Logotyp

2008 Pavel Janouškovec©

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU JUSTIČNÍ AKADEMIE - ZÁKLADNÍ VERZE

CMYK
95 55 100 40- - -

60 60 2-0- - 0

0- - -20 60 20

0- - -0 0 100
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LOGOTYP JUSTIČNÍ AKADEMIE
zjednodušená verze logotypu

Logotyp

2008 Pavel Janouškovec©

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU JUSTIČNÍ AKADEMIE - ZÁKLADNÍ VERZE

Zjednodušená verze logotypu Justiční akademie je
tvořena grafickým symbolem, který je obsažen v plné
verzi logotypu.

Jednotlivé komponenty zjednodušeného logotypu -
grafické značky jsou komponovány na optickou středovou
osu. Zjednodušenou verzi logotypu (grafický znak) tvoří
stylizované písmeno A symbolizující název akademie
a stylizovaný znak paragrafu vyjadřují hlavní poslání
Justiční akademie.

Tato verze logotypu je primárně určena
pro použití ve vizuální komunikaci, kde není technicky
možné a nebo není, vzhledem k záměru použití,
žádoucí používat plnou verzi logotypu Justiční
akademie. Klasickým příkladem uplatnění této verze
logotypu může být použití logotypu Justiční akademie
v podtisku pod psaným textem, použití na reklamních
předmětech a podobně.

Na CD jsou zpracovány verze logotypu Justiční akademie
potřebné pro jakékoliv zpracování současnou digitální
technologií.Barevná verze je zpracována ve vektorové
a bitmapové variantě. Použití jednotlivých variant se řídí
konkrétními požadavky na digitální podobu zpracovávaných
podkladů logotypu.

Je výslovně zakázáno jakkoliv modifikovat, měnit či jinak
upravovat uvedené barevné hodnoty logotypu a jeho
barevných variant.

CMYK
95 55 100 40- - -

60 60 2-0- - 0

0- - -20 60 20
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Logotyp
MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU JUSTIČNÍ AKADEMIE - ZÁKLADNÍ VERZE

LOGOTYP JUSTIČNÍ AKADEMIE
základní a zjednodušená verze logotypu

pro použití v šedé škále

2008 Pavel Janouškovec©

Logotyp Justiční akademie ve stupních šedi jak
v plné verzi, tak i ve verzi zjednodušené je používán
pouze v případech, kdy je výsledný materiál
reprodukován v černobílé variantě

a je
nutné nebo vhodné aby byl znázorněn barevný kontrast
mezi jednotlivými grafickými prvky tvořícími logotyp
Justiční akademie.

(faxy, dopisy tištěné
na černobílé tiskárně, inzerce v novinách atd.)

Na CD jsou zpracovány verze logotypu Justiční akademie
v šedé škále potřebné pro jakékoliv zpracování současnou
digitální technologií.

JUSTIČNÍ AKADEMIE

ŠEDÁ ŠKÁLA
0 0 0 80 - vnitřní obdélník logotypu- - -

0 0 4 - stylizovaný znak paragrafu-0- - 0

0- - -0 0 20 - stylizované písmeno A

0- - -0 0 100 - ohraničující linka a nápis

bílá
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Logotyp
MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU JUSTIČNÍ AKADEMIE - ZÁKLADNÍ VERZE

LOGOTYP JUSTIČNÍ AKADEMIE
základní a zjednodušená verze logotypu

v černobílém (monochromatickém) provedení

2008 Pavel Janouškovec©

Jednobarevná verze logotypu je používána ve všech
případech, kdy je veškerý obraz a text tiskového nebo
audiovizuálního materiálu zpracován v jednotné barvě.

U této varianty logotypu Justiční akademie je potřeba
zásadně používat logotyp z přiloženého CD, neboť
vzhledem ke specifické barevnosti v tomto provedení je
zde odlišně od barevné či verze v šedé škále, řešen
grafický znak symbolizující stylizované písmeno A.
Rozhodně je zakázáno pro použití v monochromatickém
provedení převádět nebo používat barevnou verzi
logotypu, neboť by docházelo ke zkreslení navrženého
tvaru grafické zkratky - znaku logotypu.

Uvedená barva je pouze příkladem a rozhodně není
závazná.

ČERNOBÍLÉ PROVEDENÍ
0- - -0 0 100

bílá

JUSTIČNÍ AKADEMIE
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Logotyp
MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU JUSTIČNÍ AKADEMIE - ZÁKLADNÍ VERZE

LOGOTYP JUSTIČNÍ AKADEMIE
základní a zjednodušená verze logotypu

v inverzním (monochromatickém) provedení

2008 Pavel Janouškovec©

Inverzní verze provedení logotypu není standartní
verzí, přesto je možné ji použít ve všech případech, kdy
není možné použít ani barevnou ani monochromatickou
variantu, nebo v případě, kdy je potřeba logo zpracovat
do specifické podoby (gravírování, leptání apod).

U této varianty logotypu Justiční akademie je potřeba
zásadně používat logotyp z přiloženého CD, neboť
vzhledem ke specifické barevnosti v tomto provedení je
zde odlišně od barevné či verze v šedé škále, řešen
grafický znak symbolizující stylizované písmeno A.
Rozhodně je zakázáno pro použití v monochromatickém
provedení převádět nebo používat barevnou verzi
logotypu, neboť by docházelo ke zkreslení navrženého
tvaru grafické zkratky - znaku logotypu.

JUSTIČNÍ AKADEMIE
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Logotyp
MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU JUSTIČNÍ AKADEMIE - ZÁKLADNÍ VERZE

LOGOTYP JUSTIČNÍ AKADEMIE
základní a zjednodušená verze logotypu

minimální velikost a ochranný prostor

2008 Pavel Janouškovec©

Minimální velikost logotypu vychází z hodnot, které
zajišťují čitelnost jména společnosti a zaručují možnost
realizace standardními tiskovými technologiemi (ofset,
knihtisk, sítotisk, flexotisk a tamponový tisk). Minimální
velikost logotypu je dána šířkovým rozměrem 10 mm
u základní verze logotypu v obou jazykových mutacích
a šířkovým rozměrem 9 mm u zjednodušené verze
logotypu.

Ochranný prostor u logotypu v plné verzi je plocha
ohraničená minimální povolenou vzdáleností ostatního
textu, obrazu či jiné grafiky od logotypu, eventuelně
okraj formátu, do kterého je logotyp umístěn. Hranice
ochranného prostoru logotypu jsou vyjádřeny základní
měrnou jednotkou . Tato jednotka vychází z velikosti
rámce grafického prvku logotypu. Jako základní rozměr
pro konstrukci ochranné zóny loga je použit rozměr šířky
svislé bílé plochy v logotypu (viz. obrázek vlevo).
Při každém užití logotypu společnosti je nezbytné
respektovat jeho ochranný prostor.

X

Ochranný prostor u logotypu ve zjednodušené verzi je
plocha ohraničená minimální povolenou vzdáleností
ostatního textu, obrazu či jiné grafiky od logotypu,
eventuelně okraj formátu, do kterého je logotyp umístěn.
Hranice ochranného prostoru logotypu jsou vyjádřeny
základní měrnou jednotkou . Jako základní míra
pro konstrukci ochranné zóny loga je použit rozměr
přesahu stylizovaného písmene A v logotypu (viz. obrázek
vlevo).
Při každém užití logotypu společnosti je nezbytné
respektovat jeho ochranný prostor.

X

JUSTIČNÍ AKADEMIE

12 mm

9 mm

JUSTIČNÍ AKADEMIE

X

X
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Barevnost
MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU JUSTIČNÍ AKADEMIE - ZÁKLADNÍ VERZE

FIREMNÍ BARVY A BAREVNOST LOGOTYPU Jednotlivé komponenty logotypu Justiční akademie
mají v základní verzi jednoznačně definované barevné
hodnoty, které jsou definovány v přehledu na této
stránce.

V případě použití negativní černobílé varianty logotypu
bude celý logotyp bílý, průsvitný nebo průhledný.

V případě použití černobílé varianty logotypu bude
logotyp zpracován v černé barvě.

Při realizaci soutiskovou tiskovou technologií (nikoliv
přímé barvy) doporučujeme podložit černou barvu
barvou modrou ve 30 % hustoty rastru k dosažení větší
hloubky výsledného černého odstínu.

V případě speciálních prací je povolena 10% barevná
tolerance

Na CD jsou zpracovány verze logotypu Justiční akademie
v šedé škále potřebné pro jakékoliv zpracování současnou
digitální technologií.

ZELENÁ tmavá

CMYK                   95 / 55 / 100 / 40

RGB                              12 / 63 / 38

JAC folie                                76085

ZELENÁ světlá

CMYK                      60 /  0 / 60 / 20

RGB                           68 / 145 / 108

JAC folie                                76080

OKROVÁ zlatá

CMYK                      0 / 20 / 60 / 20

RGB                          192 / 160 / 98

JAC folie                                89010

ČERNÁ

CMYK                    0 /   0 /   0 / 100

RGB                              0 /    0 /   0

JAC folie                                71082

BÍLÁ

CMYK                      0 /   0 /   0 /   0

RGB                       255 /  255 /  255

JAC folie                                72080
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Písmo
MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU JUSTIČNÍ AKADEMIE - ZÁKLADNÍ VERZE

PÍSMO LOGOTYPU
a doporučené firemní písmo

V logotypu je použito písmo :
AvantGarGotltcTEE-Demi Book v základním řezu.

Variantně lze používat i písma:AvantGarde

Toto písmo je možné používat i v jiných materiálech
Justiční akademie. Jako firemní písmo doporučujeme
používat moderní dynamické písmo :
AvantGarGotltcTEE-Book a to i ve verzi Italic.

AvantGarGotltcTEE-Demi Book
abcdefghchijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHCHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 ěščřžýáíé,.:?!§@&ůú()

AvantGarGotltcTEE-Book
abcdefghchijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHCHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 ěščřžýáíé,.:?!§@&ůú()

AvantGarGotltcTEE-Book Italic
abcdefghchijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHCHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 ěščřžýáíé,.:?!§@&ůú()
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Použití
MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU JUSTIČNÍ AKADEMIE - ZÁKLADNÍ VERZE

ZAKÁZANÉ VARIANTY POUŽITÍ LOGOTYPU

POUŽITÍ LOGOTYPU
VE SPOJENÍ S FOTOGRAFIÍ

Logotyp Justiční akademie a to jak v základní verzi
tak i ve verzi zjednodušené nesmí být deformován
a používán v jiných barevných kombinacích než
jsou popsány v tomto manuálu. Rovněž není přípustné
používat pouze části logotypu.

Nepovolená deformace logotypu, vypuštění části logotypu.

Nedodržováníochrannézónylogotypu,přidánídalšíchprvků.

P íklady nesprávného užití logotypu:ř

JUSTIČNÍ AKADEMIE

JUSTIČNÍ AKADEMIE JUSTIČNÍ AKADEMIE

JUSTIČNÍ AKADEMIE
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JUSTIČNÍ AKADEMIE

JUSTIČNÍ AKADEMIE
Masarykovo nám. 183/15

767 01 Kroměříž
IČO: 70961808

BUDOVA A

Tabulky
MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU JUSTIČNÍ AKADEMIE - ZÁKLADNÍ VERZE

TABULKY PRO OZNAČOVÁNÍ BUDOV
JUSTIČNÍ AKADEMIE

1) Pro historické či památkově chráněné budovy
se základní verzí logotypu

Pro označení budov Justiční akademie doporučujeme,
pokud to technické podmínky dovolí, používat následu-
jící schéma tabulí:

Gravírované tabulky do mosazi nebo mosazi podobnému
plastu. Nutné důsledně dodržovat ochrannou zónu loga.

JUSTIČNÍ AKADEMIE

JUSTIČNÍ AKADEMIE
Masarykovo nám. 183/15

767 01 Kroměříž
IČO: 70961808

BUDOVA A

20
08
©P
av
el
 J
an
ou
šk
ov
ec
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TABULKY PRO OZNAČOVÁNÍ BUDOV
JUSTIČNÍ AKADEMIE

1) Pro historické či památkově chráněné budovy
se zjednodušenou verzí logotypu

Pro označení budov Justiční akademie doporučujeme,
pokud to technické podmínky dovolí, používat následu-
jící schéma tabulí:

Gravírované tabulky do mosazi nebo mosazi podobnému
plastu. Nutné důsledně dodržovat ochrannou zónu loga.

JUSTIČNÍ AKADEMIE
Masarykovo nám. 183/15

767 01 Kroměříž
IČO: 70961808

BUDOVA A
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JUSTIČNÍ AKADEMIE
Masarykovo nám. 183/15

767 01 Kroměříž
IČO: 70961808

BUDOVA A

Tabulky
MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU JUSTIČNÍ AKADEMIE - ZÁKLADNÍ VERZE

TABULKY PRO OZNAČOVÁNÍ BUDOV
JUSTIČNÍ AKADEMIE

2) Pro ostatní budovy a objekty
se základní verzí logotypu

Pro označení budov Justiční akademie doporučujeme,
pokud to technické podmínky dovolí, používat následu-
jící schéma tabulí:

Tabule zhotovené technologií sigmakingu či smaltu.
Nutné důsledně dodržovat ochrannou zónu loga.

JUSTIČNÍ AKADEMIE
Masarykovo nám. 183/15

767 01 Kroměříž
IČO: 70961808

BUDOVA A

JUSTIČNÍ AKADEMIE

JUSTIČNÍ AKADEMIE
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TABULKY PRO OZNAČOVÁNÍ BUDOV
JUSTIČNÍ AKADEMIE

1) Pro historické či památkově chráněné budovy
se zjednodušenou verzí logotypu

Pro označení budov Justiční akademie doporučujeme,
pokud to technické podmínky dovolí, používat následu-
jící schéma tabulí:

Tabule zhotovené technologií sigmakingu či smaltu.
Nutné důsledně dodržovat ochrannou zónu loga.
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JUSTIČNÍ AKADEMIE
www.justice.cz

Justiční akademie, Masarykovo nám. 183/15, 767 01 Kroměříž
Tel.: ++420 573 505 114, e-mail: sekretariat@akademie.justice.cz

Váš dopis č.j.:

Ze dne:

Naše č.j.:

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

95 mm

105 mm

25 mm

18 mm

25 mm

čára barva CMYK 95/55/100/40
tlouštka 0,5 mm

text font AvantGarGotltc-TEE velikost - 10pt,
mezera mezi řádky - 15,5pt

text font AvantGarGotltc-TEE Demi
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Dopisní papír
MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU JUSTIČNÍ AKADEMIE - ZÁKLADNÍ VERZE

FIREMNÍ DOPISNÍ PAPÍR

verze bianco papíru s hlavičkou

Firemní dopisní papír obecný je nejpoužívanější
bianco dopisní papír užívaný ve společnosti. Tisk je
prováděn ofsetovou technologií na bezdřevý ofsetový
hlazený ultrabílý 80-100 g papír.
Může mít elektrostatickou úpravu.
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60 mm
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barva CMYK 0/20/60/20
krytí 50%

barva CMYK 95/55/100/40
krytí 8%

barva CMYK 20/60/20/ 0
krytí 50%

Dopisní papír
MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU JUSTIČNÍ AKADEMIE - ZÁKLADNÍ VERZE

FIREMNÍ DOPISNÍ PAPÍR

verze bianco papíru pokračovacího

Firemní dopisní papír pokračovací je používán
v případech, kdy na sdělení nestačí jeden úvodní arch
firemního dopisního papíru obecného. Je zpracován
ofsetovou technologií v dané specifikované barevnosti
a na stejný materiál jako ostatní firemní dopisní papíry.
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Dopisní papír
MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU JUSTIČNÍ AKADEMIE - ZÁKLADNÍ VERZE

FIREMNÍ DOPISNÍ PAPÍR

1)

2)

verze reprezentativní papír - kancelář ředitele
1) verze plnobarevná
2) verze s plastickou ražbou

Firemní dopisní papír reprezentativní je určen
pro kancelář ředitele Justiční akademie a pro jeho
osobní dopisy. Tento papír se dělí na 2 podskupiny:

1) firemní papír pro dopisy ředitele Justiční akademie

Výroba papíru by měla být realizována na typově odlišný
materiál (např. Rives Tradition Elfenbain v gramáži 150 g
apod.). Barevnost je identická jako u jiných firemních
tiskovin. Může být tištěn ofsetem nebo technologiemi,
jakými je např. ocelotisk nebo sítotisk.

2) firemní papír pro osobní dopisy ředitele

U tohoto firemního materiálu doporučujeme pro zvýšení
reprezentativnosti použít logotyp formou plastické ražby
(obraz musí vystupovat). Výroba papíru by měla být
realizována na typově odlišný materiál (např. ruční papír
Velké Losiny apod.).

Dále pouze u tohoto papíru je povoleno odlišné použití
logotypu Justiční akademie a to z důvodu odlišení těchto
papírů od standartních dopisních papírů.

JUSTIČNÍ AKADEMIE
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Vizitka firemní má rozměr 50x90 mm a je orientována
na výšku. Doporučená technologie tisku: ofsetem nebo
sítotiskem na ultrabílý hlazený karton 300 g.

Vizitka reprezentativní může být tištěna stejnými
technologiemi jako reprezentativní dopisní papír na 250 g
materiál, který svým charakterem musí odpovídat
materiálu reprezentativního dopisního papíru. V případě
tohoto firemního materiálu.

FIREMNÍ VIZITKA
1) firemní vizitka obecná - beze jména

2) firemní vizitka konkrétní

Vizitka
MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU JUSTIČNÍ AKADEMIE - ZÁKLADNÍ VERZE

Justiční akademie
Masarykovo nám. 183/15

767 01 Kroměříž

Tel. : ++420 573 505 114

sekretariat@akademie.justice.cz

www.justice.cz

JUSTIČNÍ AKADEMIE
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JUDICIAL ACADEMY

Judicial academy
Masarykovo nám. 183/15

767 01 Kroměříž
Czech Republic

Phone: ++420 573 505 114

sekretariat@akademie.justice.cz

www.justice.cz
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Justiční akademie
Masarykovo nám. 183/15

767 01 Kroměříž

Tel.: ++420 573 505 000
Mobil: ++420 000 000 000

jmeno@akademie.justice.cz

www.justice.cz

JUSTIČNÍ AKADEMIE
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Obálky
MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU JUSTIČNÍ AKADEMIE - ZÁKLADNÍ VERZE

Firemní obálky jsou v barevné verzi tištěny ofsetem
nabílý materiál.

Firemní obálky reprezentativní musí být tištěny
na materiál, který svým charakterem bude odpovídat
materiálu reprezentativního dopisního papíru a vizitek.
Technologie tisku je v tomto případě ofset nebo sítotisk.
Ocelotisk a ražbu je možno použít pouze v případě,
že obálky budou skládány z již potištěného resp.
vyraženého materiálu.

FIREMNÍ DOPISNÍ OBÁLKA

1) obálka typu DL - rozměr 110 x 220 mm

2) obálka typu C6 - rozměr 114 x 162 mm

Justiční akademie
Masarykovo nám. 183/15

767 01 Kroměříž

JUSTIČNÍ AKADEMIE

Justiční akademie
Masarykovo nám. 183/15

767 01 Kroměříž

JUSTIČNÍ AKADEMIE

www.justice.cz

www.justice.cz
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