
28 tipů pro tvorbu jednotného 
vizuálního stylu
aneb
Co dělat, aby vaše značka rostla



Jednotný vizuální styl

Svět grafického designu nás obklopuje doslova na každém kroku. Je krásný, kreativní 
a zajímavý. Nikdo z nás se mu neubrání. A když je dobře připravený, významně 
pomáhá budovat povědomí o našich firmách, značkách a produktech. 

My se s ním potkáváme den co den při tvorbě firemních časopisů, propagačních 
brožur, katalogů…  
Chceme, aby vaše značka rostla i díky skvěle zpracované grafice ve vašich materiálech.

Tak s chutí do toho, a když budete vědět, jak na to, půl je hotovo.

Pojďme na to/…
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Logo – vaše grafická značka

Logo je grafické ztvárnění názvu vaší firmy či 
organizace většinou obohacené o piktogram. 
Tento pojem odpovídá českému výrazu grafická 
značka. A jak už název napovídá, vaše „značka“ 
vás definuje, lidé si vás podle ní zapamatují, 
vyhledávají vás, spoléhají na vaše produkty 
a služby, které svým logem označíte. 

Vaše grafická značka – logo – pomáhá budovat 
hodnotu vaší firmy a vaši zapamatovatelnost.

Logo má být: 
-nezaměnitelné, originální 
- rozpoznatelné, identifikovatelné 
- zapamatovatelné 
- nápadité 
- nadčasové 
- čitelné 
- lokalizovatelné (kulturně přizpůsobitelné) 
- rozšiřitelné, je-li to potřeba

1.
LOGO OBRAZOVÉ 
Do této kategorie můžeme zařadit firmy, které používají při své komunikaci 
jako hlavní vizuální prvek piktogram (např. Nike, Playboy, Shell). 

LOGO TYPOGRAFICKÉ (textové) 
Tyto tzv. logotypy jsou založeny jen na individuálním ztvárnění písma 
(např. Coca-Cola, Sony, ČNB, Baťa).

LOGO KOMBINOVANÉ 
Tyto značky kombinují text i obraz. V praxi se s nimi setkáváme nejčastěji 
(např. Jaguar, Mercedes Benz, Pepsi).
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Logo je základním prvkem vizuálního stylu. 
Pokud logo používáte, nechte ho dýchat. 
Nešetřete milimetry. Každý živý tvor přece 
potřebuje životní prostor. A vaše logo má být 
určitě životaschopné. 

Vždy dodržujte tzv. ochrannou zónu – 
prostor, kam nenecháte vstoupit žádný další 
prvek, jako je text, obrázek, fotografie (pokud 
není podkladem na tiskovině) a podobně. 
Výrazně tak zvýšíte viditelnost svého loga 
a posílíte budování značky.

Logo – ochranná zóna2.

Jsem VAŠE LOGO a nemám rádo, když mi 
někdo leze do mé „bubliny“ – ochranné zóny.

Děkuji, že se postaráte, aby se to nestávalo. 
Z vděčnosti vás budu hrdě prezentovat.

P. S.  
Moje bublina má velikost o šířce x, která 
odpovídá velikosti čtverce v logu. Taková 
velikost je pro mě ideální.
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Logo má ve vizuálním stylu výsadní postavení. 
A pokud jej použijeme, pak musí mít i důstojné 
místo. Pánové také nezabijí svůj look s novou košilí 
nevhodným sakem a dámy svůj krásný nový šperk 
nenechají zmizet v záplavě květů na dekoru šatů! A tak 
i logo umístěte vždy tak, aby bylo vidět.

Logo – umístění na pozadí3.
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Logo jako stálice Corporate Identity 
(firemní identity) na nás má další 
požadavky. Už víme, že je třeba 
respektovat jeho ochrannou zónu 
a umístit ho vždy na důstojné 
místo. Ale co logo vážně nemá rádo 
a považuje za velké faux pas? Pokud 
mu ubližujeme. No jistě! Násilí se 
nepromíjí! 

A tak se přimlouváme za loga – 
nedeformujme je, neodebírejme 
ani nerozdělujme jejich prvky, 
neupravujme jim svévolně barvy a už 
vůbec k nim nic nepřidávejme. Pak 
budou jistě klidnější a náš vizuální styl 
bude v pořádku.

Logo – nepovolené úpravy4.
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Víte, kdy se loga trochu stydí?  Vlastně ne 
trochu, ale hodně? Podívejte se, kam až může 
zajít neuvážená práce s logem. Možná jde 
o poťouchlost grafika? Možná o práci špióna 
od konkurence zabydleného v oddělení 
marketingu? Spíš je na vině neodbornost 
a nedodržení postupů při přípravě loga. 

Logo má ve vizuálním stylu výsostné 
postavení a zaslouží si profíka. Rebranding 
ani novou značku vám určitě kvalitně 
nepřipraví známý kamaráda vašeho syna, 
protože si koupil nový počítač. Naše 
doporučení zní: Svěřujme naše značky 
do rukou odborníků, a než pustíme logo 
do světa, věnujme pozornost důkladné 
kontrole, zda je vše v pořádku. I nás může 
postihnout provozní slepota a neštěstí je 
na světě. Pečujme o naše loga, ať se nemusí 
červenat…

Loga, co se nepovedla5.

Japonská síť lékáren 
Kudawara použila ve svém 
logu nevinné písmenko „K“, 
kterému ale grafik nešťastně 
přikreslil dvě „hlavičky“, 
a původně nudné logo se 
stalo internetovým hitem 
po celém světě.

Mezi nepovedené hitovky 
se dostalo i logo z českých 
luhů a hájů, kam ho zařadil 
britský list The Independent. 
Muž dávící se uzeninou – 
brrr. Ale my už jsme si tak 
nějak zvykli…

Pediatrická klinika 
v americkém Arlingtonu 
také neměla při výběru 
loga zrovna šťastnou ruku. 
A po ohlasech z celého světa, 
které zaplavily internet, 
nakonec raději své logo 
změnila.

„WTF? Co to je?“  Jasně, 
správně použitá zkratka 
toho občas řekne víc než 
tisíc slov, nicméně tohle asi 
nebylo sdělení, které chtěli 
taekwondisté vyslat do světa.

Vidíte tančící dvojici? Pak 
patříte k té nezkažené 
polovině populace. Dobrá 
polovina lidí při pohledu 
na toto logo nejdříve spatří 
nahé ženské torzo a až poté 
dva tanečníky. Freud by se 
zaradoval…

Nevinně vypadá logo 
britského úřadu pro vládní 
obchod. Jenže! Při jeho 
otočení o 90° se dere úsměv 
na rty. Toto zřejmě nebyl 
záměr autora, nicméně je to 
tam a my to vidíme…
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Loga, co se povedla6.
Rádi bychom vám ukázali kousky, 
které jsou naopak velmi povedené 
a jednoznačně pomáhají budovat 
povědomí o firmách a institucích, pro 
které byly vytvořeny. Obsah sdělení je vždy 
promyšlený a společným jmenovatelem je 
talentovaný výtvarník. 

A tak se přimlouváme za loga: 
připravujete změnu? Promyslete koncept, 
ať má vaše logo potenciál!

Jednoduché logo s neobvyklým 
mimolimitním řešením z dílny 
známého českého studia Najbrt 
pro architektonické studio 
Mimolimit. Ani není třeba nic 
dodávat. :-)

Výtečná stylizace koně 
Převalského vytvořená technikou 
linorytu. Estetika výtvarného 
projevu s šancí zaujmout 
na první dobrou! Práce českého 
výtvarníka Michala Cihláře 
zviditelnila pražskou ZOO doma 
i ve světě. Škoda, že už je toto logo 
minulostí.

Zdvižené hokejky jako symbol 
vítězství. Státní symbol a Tatry. 
Vše v dokonalé harmonii. Velmi 
dobrá práce společnosti Wiktor 
Leo Burnett pro Slovenský svaz 
ledního hokeje.
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O logu už toho hodně víme a pečujeme o něj 
s láskou a pečlivostí. Zároveň ale víme, že 
pokud nejsme Coca-Cola nebo Adidas, trvá 
dlouhou dobu dostat logo do povědomí 
veřejnosti. Ale nezoufejme! Máme ještě jeden 
silný nástroj. Na scénu přichází JEDNOTNÝ 
VIZUÁLNÍ STYL. A v čem je jeho síla? Pokud 
jej vytvoříme a budeme ho doslova otrocky 
používat, což je základní pravidlo, BUDEME 
ZAPAMATOVATELNÍ! 

Naše rada zní: Jednotný vizuální styl 
dodržujte vždy a všude bez výjimky! A jak 
na to, vám poradíme v dalších kapitolách 
našeho e-booku.

Jaký je recept na budování značky na trhu?7.
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Barvy, barvy, barvy – jsou důležitým nástrojem jednotného 
vizuálního stylu. A jak vybrat tu správnou? Existují na to nějaká 
pravidla? Jistě, a dokonce jsou docela důležitá. I barvy bychom měli 
volit s ohledem na produkt. A nejde ani tolik o to, co se nám líbí, 
nebo nelíbí. Důležité je, jak barvy působí na lidi. Například kombinace 
červené a bílé se používá, pokud chceme prezentovat informaci, že 
produkt je levný a lehce dostupný. Naopak použití odstínů modré 
barvy a bordó na nás působí solidně a důvěryhodně. A výraznou barvu, 
jako je například magenta (fialovorůžová), vnímáme jako symbol 
odvahy, pokrokovosti a mladistvosti. 

A tak naše rada zní: dopřejme svému vizuálnímu stylu barvu, která 
podpoří účel a důvěryhodnost našich produktů a značek.

A zde je malá ukázka, jak barvy působí na naši psychiku. 
Vyzkoušejte sami, jak na vás působí? :-)

Víte, že i barva může prodávat?8.

Červenou a bílou používají 
například řetězce s „lidovým 
zbožím“, jako je Kaufland, 
Kik a podobně. Často 
najdeme tuto barevnost také 
na slevových upoutávkách. 

Modrá a vínová je oblíbenou 
barvou u advokátních 
kanceláří, realitních 
společností a rozhodně 
u bankovních domů. Působí 
solidně a důvěryhodně. 
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V minulé kapitole jsme kladli důraz 
na výběr barvy. Ale jak zajistit, aby použití 
vybrané barvy bylo jednotné? Stačí 
specifikovat barvu pomocí vzorníků. 
Každá barva má své jméno a číselné 
hodnoty. Pro různé účely se používají 
různé vzorníky – grafik vám všechny škály 
pro každou barvu nadefinuje. 

Naše rada tedy zní: Vyberme si barvy 
a specifikujme jejich přesné hodnoty. Pak 
budou výstupy našeho vizuálního stylu 
opravdu jednotné – a o to přece jde…

Ukázka: 
RGB: 34/63/124 
CMYK: 100/75/2/17 
Panatone 287EC

Barva? A která je která?9.
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Kapitola o barvách se nám chýlí ke konci, ale 
ještě tu pro vás máme jednu zásadní informaci, 
která vás ušetří nejednoho zklamání. Už se vám 
stalo, že barva na monitoru vypadala jinak než 
vytištěná? Jak je to možné? Mohou za to dva 
barevné světy. 

Na monitoru (v prostředí RGB) smícháním 
základních barev dostaneme barvu bílou, v tisku 
(v prostředí CMYK) barvu černou. A proto jsou 
tyto dva barevné světy nekompatibilní. Zkrátka, 
co vidím – nevytisknu. 

A tak naše rada zní: Barevnost tisku nelze 
posuzovat podle náhledu na monitoru. Pokud 
potřebujeme platnou referenci barev, musíme 
požádat o nátisk v tiskárně. Navíc každý 
monitor zobrazuje barvy jinak, a tak i kolegyně 
Zdeňka z vedlejší kanceláře uvidí barvy na svém 
monitoru jinak než vy. 

Proč jsou barvy na monitoru a v tisku jiné?10.

A ještě ukázka, jak pracuje svět barev na monitoru a v tisku. 

Prostředí RGB

Nejen monitor a televize, ale i váš telefon či 
fotoaparát skládají obraz ze tří základních 
barev – červená (Red), zelená (Green) 
a modrá (Blue) dohromady tvoří RGB 
spektrum a jejich spojením se vytvoří 
unikátní barva 1 pixelu (bodu) na vaší 
obrazovce. Tak lze vytvořit až 16,7 milionu 
různých odstínů. To je svět RGB. Svět, který 
nás obklopuje na každém kroku.

Prostředí CMYK

Zde se rovněž míchají 3 základní barvy, 
kterými jsou azurová (Cyan), purpurová 
(Magenta) a žlutá (Yellow), plus doplňková 
čtvrtá barva černá (Key). Tyto barvy se 
používají v tisku a složením tří barev 
základních vznikne černá. CMYK nedosáhne 
takových odstínových variací jako RGB, 
a proto se nám mohou zdát vytisknuté obrazy 
oproti zobrazení na monitoru méně syté či 
pobledlé.

 



13E-BOOK – 28 TIPŮ PRO TVORBU JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU…

2022 PROSPECTEA/…

Otvíráme novou kapitolu. Na řadu přichází 
TYPOGRAFIE – práce s písmem. Říkáte si, proč 
ztrácet čas s něčím tak samozřejmým, jako je typ 
písma (fontu)? Odpověď je nasnadě… 

Právě písmo je jedním z významných prvků 
vizuálního stylu, který může náš produkt či 
službu poslat na výsluní, nebo do spodních řad 
regálů s výprodejovým zbožím! Písmo je jako 
dobře padnoucí oblek utvářející vzhled firmy. 

Jiné písmo se hodí pro módní časopis, jiné pro 
sportovní klub. A jsou i písma, která se nehodí 
k ničemu. Jak písmo správně vybrat? Jak s ním 
správně zacházet a na co si dávat pozor? To vše 
se dozvíte v dalších kapitolách...

A malá poznámka závěrem – typografie je 
„mercedesem“ v oboru grafického designu, a kdo 
jí rozumí, je prostě „king“! :-)

Co je dalším důležitým prvkem vizuálního stylu? Typografie!11.

Trocha teorie, než se pustíme do dalších kapitol.

Písmo neboli font je sada znaků a písmen abecedy v jednotném 
stylu. Fonty mají řezy, které určují tloušťku a tvar znaků. 
Základní řezy, se kterými se všichni denně setkáváme, jsou:
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Možná jste si všimli, že písma s námi občas 
hrají hru – sama si zaměňují písmena 
za obrázky, nečitelné čtverečky nebo 
dokonce použijí písmenko z jiného fontu. 
Proč to dělají? Chtějí nás pozlobit? Kdepak – 
jednoduše ve své sadě nemají potřebné 
znaky, a tak je nahradí. Převážně se tento 
úkaz děje u českých znaků s diakritikou 
(písmena ě, š, č, ř a další). Nedělají nám to 
pro zlost, jsou v tom nevinně. 

A tak naše rada zní: Vždy zkontrolujte, zda 
písmo, které chcete použít, obsahuje české 
znaky. Pokud ne, toto písmo nepoužívejte 
nebo najděte jeho český ekvivalent. Česká 
písma můžete stahovat například na webové 
stránce ceskefonty.cz nebo fonts.google.
com. 

Malé doporučení závěrem. 
Pokud zrovna nejste grafik a nepřipravujete 
tiskovinu či plakát, použijte některé běžné 
písmo ze základní sady písem ve svém 
počítači. Jsou prověřená a máte větší šanci, 
že se text zobrazí příjemci stejně jako vám.

Důležitý tip pro výběr písma12.

http://ceskefonty.cz
http://fonts.google.com
http://fonts.google.com
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Už jste zkusili někdy přečíst delší text 
vysázený kaligrafickým (ručně psaným) 
písmem? Je to vážně dřina, sdělení je 
naprosto nečitelné, a proto se pro delší 
texty ručně psané písmo nepoužívá. 
Vyjímat se bude maximálně v okázalém 
nadpisu, originálním logu nebo 
elegantním brandingu. A navíc – háčky 
a čárky mu většinou nesluší. 

A tak naše rada zní: Použití 
kaligrafického písma si opravdu dobře 
promyslete a pro víc než tři slova ho 
nepoužívejte. Vnímejte ho spíš jako 
obrázek či ozdobu.

Použít, či nepoužít ručně psané písmo?13.
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O písmech už jsme si něco málo řekli. Další důležitou 
informací, se kterou vás chceme seznámit, je fakt, že 
i písma mají svou psychologii – neverbální řeč. 

Princip je stejný jako u psychologie barev. Jenom 
nereagujeme na barvy, ale na tvary. Písmena jsou objekty 
jako každé jiné a mají svůj charakter. Jsou špičatá, úzká, 
široká, ručně psaná atd. A tak když čteme jakýkoli text, 
reagujeme stejnou měrou na obsah (co je tam napsané) 
jako na formu (jakým písmem).

Chcete konkrétní příklad, jak psychologie písma funguje?

Když sáhneme po extrémním příkladu – v roce 2012 
představil CERN (Evropská organizace pro jaderný 
výzkum) událost století – objev nové částice zvané 
Higgsův boson. V oficiální prezentaci vědci použili písmo 
Comic Sans. Nemusíme vám asi vykládat, co řešila dalších 
několik měsíců široká, nejen odborná, veřejnost, ale 
Higgsův boson to nebyl…

Písmo Comic Sans bylo navrženo pro dětské komiksy.
To s vědeckým objevem nejde moc dohromady, forma 
a obsah se tady nedomluví. A výsledkem takového 
nesouladu je nedůvěra ve sdělení. Supermanovi v růžové 
byste svůj život asi také nesvěřili.

Písmo a jeho psychologie14.
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Cílíte svůj produkt konkrétně na muže nebo ženy? Pak 
vás osloví výsledky tohoto průzkumu:

Výsledky průzkumu, které si nenechte ujít!15.
Z výsledků průzkumu vyplývá, že existují obecné tendence, 
jak lidé písma vnímají, a tento fakt můžeme cíleně využít 
například k oslovení cílové skupiny, k vyvolání žádoucích 
emocí a k budování brandu.

Jak různé charaktery fontů působí na čtenáře? Inspirujte se 
v následující statistice…
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Logo, barvy, písma, to vše už známe. 
A hned to použijeme pro tvorbu 
merkantilních (firemních) tiskovin – 
tj. všech drobných i složitějších tiskovin, 
které používáme. A právě zde přes 
pravidlo o použití jednotného vizuálního 
stylu zkrátka nejede vlak. Bude to tak 
a basta fidli! Mnoho lidí dá na první 
dojem a vizitka bývá často tou první věcí 
z naší firmy, se kterou zákazník přijde 
do kontaktu. 

A aby byla vizitka opravdu kvalitní, 
držme se těchto základních pravidel:

1) vizitka musí být v jednotném 
vizuálním stylu (ano, znovu to 
opakujeme)

2) text na vizitce musí být čitelný (písmo 
menší než 7 bodů je k nepřečtení)

3) vizitka není leták (buďte střídmí 
ve výčtu produktů a služeb, ale proč 
chytře nevyužít zadní stranu?) 

Má cenu tisknout firemní vizitky?16.

Vizitka osobního trenéra Elegantní vizitka s otiskem vína

Vizitka investičního zástupce Vizitka rozvodového právníka
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Nová kapitola, kterou jsme otevřeli na předchozí 
straně, se věnuje merkantilním tiskovinám – to jsou 
všechny ty drobné věci, kterých je v běžném firemním 
provozu potřeba. Na vizitky jsme se podívali minule, 
ale pozornost bychom měli věnovat celému portfoliu 
tiskovin a propagaci, kterou používáme offline i online. 
Jen takto kompletně použitý vizuální styl má sílu 
a pomáhá budovat naši značku.

 

Abyste si dokázali představit, co se pod tím skrývá, 
přinášíme vám drobnou inspiraci. Logo, firemní barvy 
a doprovodná grafika nám pomohou vše sjednotit a být 
na trhu viditelní.

Prvky vizuálního stylu vždy a všude17.
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Použijme barvy, ať jsme dobře vidět18.
Jako doprovodnou grafiku 
použijme barvy. Jsou výrazným 
komunikačním prvkem a jsou 
snadno zapamatovatelné.
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Grafický motiv podpoří naši značku19.
Pro doprovodnou grafiku se hodí 
i drobný grafický prvek, kterým 
oživíme a sjednotíme firemní 
merkantily.
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Grafická zkratka jako silný nástroj komunikace20.
Grafická zkratka jako nástroj 
vizuálního stylu. Spoj počítačového 
čipu převedený do grafické podoby 
dobře poslouží při prezentaci 
produktu i společnosti. 
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Do jednotného vizuálního stylu 
patří jednoznačně i podoba našich 
automobilů. Nechceme vás nutit k úvaze, 
že by pan majitel nebo paní ředitelka 
museli nutně jezdit v autě polepeném 
firemními motivy. Ale pravdou zůstává, 
že automobil je reklamní plocha, kterou 
už jsme jednou zaplatili a může nám 
sloužit mnoho let. 

Najdou se případy, kdy nám může pěkně 
„obrandovaný“ auťák udělat velkou 
službu. Například poutavě vyvedená 
firemní dodávka vydá za celý vozový park. 
Pokud ji potkáte víckrát, máte pocit, že 
takových aut jezdí po městě celá flotila. 

Dobře provedené logo vám na autě 
ostudu neudělá. Brand podpořte 
grafikou, a pokud to váš produkt 
umožňuje, nebojte se výrazného 
provedení.

Kterou reklamní plochu už jste zaplatili?21.
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V předchozí kapitole jsme věnovali pozornost 
reklamním plochám na čtyřech kolech. 
A protože silnice brázdí spousta firemních 
obrandovaných mazlíků, přinášíme vám galerii 
„šotků“. Věříme, že vás pobaví stejně jako nás. 

A naše doporučení – než pošlete auťák 
ke „stylistovi“, zkontrolujte, co polepy udělají 
v případě, že otevřete dveře, srolujete okno, 
otevřete zadní dveře…

Připravujete reklamní polep firemního auta? Pozor na šotky!22.

Že by Starbucks měnil úroveň svých 
služeb a nově hlásal „stojí to za prd“?

Práce snů! Milostné hrátky a slanina!

Yves je vášnivější než kdy jindy, 
ale takto deformovaný vášeň 
nevzbuzuje.

Církevní komunista vs. komunistický 
kostel… A kde se stala chyba?

Via Grande? Že by krycí název pro 
modrou pilulku? 

Právě přišel čas natrénovat si svou 
vraždu, že by služba lidstvu…?
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Co nám ještě zbývá do firemní bible jednotného 
vizuálního stylu? Když už máme vyladěné firemní 
tiskoviny, i naše auta jsou obrandovaná, měli bychom 
také zaměřit svou pozornost na firemní dress code. 
Máte zaměstnance, kteří vás reprezentují? A jsou šik? 
Věřte nám, že vkusně oblečené dámy a pánové ve vašich 
obchodech či jednotně oblečení kluci-montážníci 
reprezentují firmu o mnoho zdařileji. Vždyť přece šaty 
dělají člověka. 

A tak naše rada zní: Hoďte se do gala a u pracovních 
oděvů dbejte nejen na pohodlí, ale i na podporu svého 
brandu. Jen ať všichni vědí, že ti šikovní chlapi jsou 
právě od vás…

 

23. Mohou být firemní oděvy šik?

Pracovní oděvy ve firemní barvě budou pánům slušet a vaši firmu zviditelní.

Kolegům na showroomu oděv osvěží kravata či šátek ve firemní barvě. 
Zákazníci ihned poznají, na koho se mohou obrátit s dotazem.
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V  této kapitole o jednotném vizuálním 
stylu si posvítíme na jednoho „škodila“, 
zabijáka kvalitní propagace, a tím je 
špatná fotografie! Můžeme připravit 
sebelepší obsah a prezentovat ho podle 
všech pravidel, ale pokud zvolíme špatnou 
fotografii, všechno přijde vniveč, protože 
největší množství informací lidé přijímají 
přes vizuální vjemy. Fotka stažená 
z Facebooku ve špatném rozlišení či 
nevhodná scenérie na fotografii nám vážně 
na důvěryhodnosti nepřidá a nás ani naše 
produkty dobře prezentovat nebude. 

A tak naše rada zní: „Propagujte jen 
s kvalitními fotografiemi a zhodnoťte, 
jestli to, co na fotografii je, budí dojem 
důvěryhodnosti a profesionality.“

Co je zaručený zabiják propagace?24.

Pěkným příkladem, jak fotografie může až dramaticky změnit naši šanci na kvalitní prezentaci, je například trh 
s nemovitostmi. Jeden prostor, dvě fotografie a zcela jiná šance na úspěch s nabídkou… 
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Minule jsme si řekli, jak je důležité používat 
kvalitní fotografie, ale co dělat, pokud zrovna 
super fotku k dispozici nemáme? Nevadí – 
kromě placených fotobank je i spousta 
zdrojů, kde lze získat opravdu krásné 
fotografie pro komerční účely zdarma. 
Přinášíme vám pár tipů, kam se pro snímky 
vypravit…

Jak je to s právy k fotografiím?

Jsme to vždy my sami, kdo odpovídá 
za použití fotografií na našich webových 
stránkách, blogu, tiskovinách či sociálních 
sítích. Abychom se vyhnuli případným 
komplikacím, vybírejme pouze takové 
fotografie, které nesou označení Creative 
Commons Zero nebo Public Domain. Přestože 
stránka propaguje možnost použití fotografií 
zdarma, vždy si důkladně prostudujme 
podmínky dané stránky, abychom zjistili, 
pod jakou licencí jsou fotky zařazeny. Každá 
stránka může mít svá vlastní pravidla.

Kde získat kvalitní fotografie?25.

Pixabay 
Na této stránce najdete více než 450 tisíc fotografií. Je 
to největší fotobanka na fotky zdarma vůbec. Všechny 
fotografie je možné zdarma použít pro komerční využití jak 
v elektronické, tak v tištěné podobě. Fotografie jsou pro lepší 
orientaci rozděleny do kategorií. Stačí se pouze zaregistrovat. 
Tento web je navíc dostupný i v českém jazyce.

Gratisography 
Pokud chcete fotky lidí, tak toto je místo právě pro vás. Jako 
na jednom z mála serverů je zde najdete a můžete použít 
bezplatně. Nabízené fotky jsou nabité emocemi, takže pokud 
hledáte konzervativní fotografie, tahle stránka pro vás asi 
úplně nebude.

Pexels 
Tato stránka se chová spíše jako fotobanka a je plná kvalitních 
a zajímavých fotografií nejrůznějších žánrů. Možnost 
zobrazit si nejoblíbenější fotky vám možná ulehčí hledání, 
ale pokud na svých stránkách nechcete mít fotky, které má 
každý, nelitujte času a prozkoumejte celou databázi. Hledání 
vám usnadní jak kategorie, tak štítky.
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Kam se vypravit pro krásné fotky, už víme. Ale co když 
potřebujeme fotografii opravdu autentickou a fotograf-
-profesionál není zrovna po ruce? Neklesejme na mysli, 
vždyť každý z nás má v kapse poměrně výkonný 
fotoaparát ve svém mobilním telefonu. A jak na to? 
Vyzkoušejte naše tipy. Věříme, že vám pomohou. A teď 
můžete vyrazit na lov pěkných snímků do firemního 
časopisu, do prezentace nebo na svůj web.

FOTKA MÁ BÝT OSTRÁ

To vám řekne každý fotograf. Rozmazaná fotografie, vyjma situace, kdy 
je rozmazání záměrné, je zkrátka špatná. Dbejte na zaostření na předmět 
nebo obličej, který chcete fotit. Použijte stabilizaci fotoaparátu nebo 
stativ. Že ho nemáte? Nevadí, použijte pevnou oporu, v blízkosti vždy 
nějakou najdete.

4 tipy, jak pořídit dobrou fotografii26.
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KDO SE FOTÍ, MÁ BÝT UPRAVEN

Jsou to takové maličkosti, ale umí zkazit fotografii. Pozor na odhalená 
ramena, ta na fotkách nevypadají dobře. Ohrnutý límeček, lezoucí 
podolek, kravata nakřivo nebo zmačkaná košile, kalhoty či sako jsou 
také zabijáky dobrých fotek. Zkrátka šup před zrcadlo a kouknout, 
jestli nám to sluší a jsme šik. :-)

POZOR NA POZADÍ NA FOTOGRAFII

Říkáte si: „Na této fotce mi to sluší.“ Ale je to pravda, když vám z hlavy 
roste strom nebo vám z ucha leze zábradlí? Divoké pozadí v neuklizené 
kanceláři také příliš neposlouží. Osoby foťte na klidném pozadí s co 
nejméně prvky. Fotíte-li interiér, snažte se prostor co nejvíce zklidnit 
a uklidit, i za cenu částečného vystěhování. Věřte nám, funguje to.

JAKÉ SVĚTLO SE HODÍ?

Pokud chceme fotit osoby, vyplatí se vyrazit do exteriéru, kde je 
přirozené rozptýlené světlo, které udělá hodně práce za nás. Když svítí 
slunce, určitě použijeme blesk, který zjemní ostré stíny. V interiéru 
využijme možnost nasvícení z více stran. Boční světlo umí doslova 
zázraky.
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Opakování je matka moudrosti...27.
Náš e-book o jednotném vizuálním stylu se pomalu chýlí 
ke konci. V předchozích kapitolách jsme si představili 
pravidla, jak pečovat o „firemní šatník“, protože je známá 
věc, že šaty dělají člověka a dobře připravený jednotný 
vizuální styl dělá firmu. A protože opakování je matka 
moudrosti, přinášíme vám krátkou rekapitulaci:

 LOGO 
◼  Logo je základní stavební kámen CI (firemní identity). 
◼  Logo má výsadní postavení, vždy dodržujte ochrannou 
zónu. 
◼  Logo vždy umístěte na klidné pozadí a tak, aby bylo 
dobře vidět. 
◼  Neměňte barevnost loga, nedeformujte ho, nic z něj 
neodebírejte a nic nepřidávejte. 
◼  Navrhujete nové logo? Poraďte se s odborníkem.

JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL  
◼  Samotné logo na budování značky nestačí. Podpořte ho 
JEDNOTNÝM VIZUÁLNÍM STYLEM. 
◼  Vytvoření jednotného vizuálního stylu je nejsilnějším 
nástrojem pro budování značky. 
◼  Vytvořte jej a používejte vždy a všude.

BARVY PRO VAŠE CI 
◼  Barvy zvolte takové, které odpovídají povaze vašich 
produktů a služeb. 

◼  Nepodceňujte psychologii barev, naopak jí využívejte. 
◼  Dopřejte si konzistentní barevné odstíny – používejte 
vzorníky. 
◼  Neposuzujte barevnost pro tisk podle zobrazení 
na monitoru.

PÍSMA PRO VAŠE CI 
◼  Vyberte a používejte to správné písmo. I písma mají svou 
filozofii, historii a styl. 
◼  Dbejte na použití fontů se správnou diakritikou a znaky 
pro české prostředí. 
◼  Kaligrafické fonty nepoužívejte pro souvislý text.

MERKANTILY VE VAŠEM CI 
◼  Sjednoťte všechny výstupy z firmy. 
◼  Dejte si záležet na své vizitce. 
◼  Je-li to vhodné, použijte i auta jako reklamní plochu. 
◼  Stanovte si firemní dress code a pozornost věnujte 
i pracovním oděvům.

FOTOGRAFIE VE VAŠEM CI 
◼  Dbejte na kvalitu, obsah i provedení fotografií, které 
používáte. 
◼  Pokud fotíte sami, pamatujte, že fotografie má být ostrá, 
kdo se fotí, má být upraven, a za pozornost stojí i pozadí 
na fotografii. 
◼  Pokud se vám podaří namíchat z výše uvedených 
ingrediencí ten správný koktejl, vše se jistě podaří a na trhu 
budete vidět!
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Abychom pochopili sílu a účinek jednotného vizuálního 
stylu, podíváme se na zdařilé projekty. Jednou 
z nejpovedenějších prezentací je vizuální styl pražské 
zoo z dílny výtvarníka Michala Cihláře. Dnes už 
se bohužel zahrada tímto dílem neprezentuje, ale 
rozhodně jde o jeden z nejlepších počinů v Čechách. 

Zvířecí miláčci zpracovaní výtvarnou technikou linorytu 
se v pražské zoo krásně zabydleli a informační systém 
zahrady zapadl do krajiny parku, jako by sám v místě 
vyrostl. Vizuálu nechybí humor ani překvapení. Plakát 
s gorilím mládětem Mojou chtěl mít doma téměř 
každý, tričko „Jsem prase bradavičnaté“ zdobilo 
kdekterou hruď a knižního průvodce si návštěvníci 
ukládali do svých knihoven. Vizuální styl získal mnoho 
ocenění, proslavil naši zoo i v zahraničí, ale především 
prezentoval subjekt natolik jednoznačně a čitelně, 
že každý návštěvník dokázal pražskou zoo poznat. 
Zkrátka zoo byla vidět!

A co jsou ty správné ingredience povedeného vizuálního 
stylu? Osvícenost zadavatele i zpracovatele, pochopení 
cílové skupiny a jejích potřeb, vysoká estetika, precizní 
zpracování, velká dávka talentu, a především aplikace 
bez kompromisu vždy a všude!

Víte, který jednotný vizuální
styl dobyl nejvyšší mety?

28.
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Přeji vám, ať jste rozpoznatelní, získáte si 
pozornost svého publika a vaše značka roste.

Pokud potřebujete pomoci s tvorbou 
vaší vizuální identity anebo s grafickým 
zpracováním propagačních a PR 
materiálů, jsme tu pro vás. 
Pište nebo volejte!

+420 604 116 108   
skochova@prospectea.cz  
www.prospectea.cz/kontakt 
www.prospectea.cz  

Sledujte náš Facebook 
www.facebook.com/prospectea.cz  
www.facebook.com/firemnicasopisy.cz

Zdeňka Škochová 
výkonná ředitelka
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