
LOGOMANUÁL



To je rovnost je kampaň Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR. 

Odbor rovnosti žen a mužů koordinuje agendu rovnosti žen a mužů na celostátní úrovni. Poskytuje metodickou a odbornou
podporu síti koordinátorů a koordinátorek rovnosti žen a mužů na jednotlivých ministerstvech (tzv. gender focal points).
Dále také plní funkci sekretariátu Rady vlády pro rovnost žen a mužů ustavené na základě usnesení vlády ze dne 10. října
2001 č. 1033. Rada je stálým poradním orgánem vlády ČR pro otázky rovnosti žen a mužů. Odbor zodpovídal za přípravu
Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030, která byla vládou ČR schválena usnesením ze dne 8. března 2021 č. 269,
a nyní monitoruje její naplňování. Strategie pokrývá osm oblastí společenského života:

• Práce a péče

• Rozhodování

• Bezpečí

• Zdraví

• Poznání

• Společnost

• Vnější vztahy

• Instituce

Tématy kampaně jsou rovnost, lidská práva, spravedlnost, kvalita života, diverzita, příležitosti pro všechny, odstraňování
diskriminace a využívání lidského potenciálu.

O kampani To je rovnost!
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1
Základní logotyp



1.1 Design - logotyp vs. logomark

Rovnost je poměrně abstraktní pojem, neexistují tedy žádné

“povinné” objekty, které by bylo potřeba do loga zahrnout (např.

u dovozce banánů by bylo dobré zahrnout banány).

Vzhledem k tomu, že ROVNOST je hlavním cílem, myšlenkou

i produktem kampaně, již má logo reprezentovat, zdálo se

logické upřednostnit logotyp před logomarkem. Designový

proces s ním počítal i v ostatních potenciálních návrzích

(vpravo). Logo ve formátu logotyp + logomark se potom zdálo

redundantní.

Pokud tedy používat grafické prvky, tak přímo ve spojení s

názvem projektu. Jedním z mála obecně srozumitelných

takových prvků, které si lze s rovností asociovat, je rovnítko.

Zároveň není morfologicky komplikované, takže byla vysoká

pravděpodobnost, že se podaří najít kompatibilitu s tvary

písmen.



1.2 Design - konstrukce

Rovnítko je ukryto v logotypu dvakrát. První vzniká propojení prostoru

mezi písmeny ‘o’ a ‘e’ a ‘o’ a ‘o’, která byla poupravena, aby měla kruhový

tvar.

Druhé je uprostřed. Spodní čárka rovná se je v textu explicitně, druhá je

naznačena zaobleným spodním dotahem písmena ‘j’.



1.3 Likvidita

Rovnítko lze exrapolovat z logotypu a posléze jej používat jako

samostatný grafický prvek jako napříkal u vzorku (viz kapitola 4.1).

Od tvaru rovnítka jsou odvozena také loga jednotlivých kapitol. 

Grafické elementy loga se duplikují i ve ve vzorku na pozadí. 



1.4 Proporce

1 2 a

a

 

y  2 3 x

 

y  1 2 x

Proporce se mírně liší u velkoformátového 

tisku (viz kapitola 1.7). To platí pro tvar celého 

logotypu i poměr mezer v okolí rovnítka 

uprostřed (vpravo).



1.5 Ochranná zóna

y

1 2 y

1 2 y

V ochranné zóně (vyznačená šedě) se nesmí vyskytovat další

grafické prvky. Tato vzdálenost vyznačuje minimální ochrannou

zónu. Větší vzdálenost ostatních grafických prvků od logotypu

je povolena. Ochranná zóna je zároveň minimální povolenou

vzdáleností od okraje stránky.



1.6 Minimální velikost

8 pt

y

¼ y

¼ y

Minimální povolená velikost loga se odvíjí od písmen ‘vn’, protože jsou v 

logotypu nejmenší a tudíž nejhůře čitelná. Neměla by být menší než 8 bodů. 

U menších velikostí je také možné používat menší ochrannou zónu, která 

odpovídá čtvrtině výšky loga.



1.7 Velkoformátový tisk

a

a

Horní a spodní řádek mají mezi sebou více

místa, aby logo na velkém formátu nepůsobilo

stísněně (příklad viz kapitola 7.1).

Mezera mezi rovnítkem a písmenem ‘j’ se tak

zdvojnásobí a bude dosahovat stejné výšky

jako ta mezi rovnítkem a diagonálními dotahy

malého ‘v’.



1.8 Reklamní předměty

Vzhledem k tomu, že je potřeba, aby logotyp koexistoval společně s logy ESF a Úřadu vlády, je jeho

základní podoba konzervativnější.

Naopak, u reklamních předmětů je žádoucí, aby působil méně jako nápis a více jako grafický prvek. Proto

bude použita varianta s grafem uprostřed. Logo si zachová čitelnost a stále je na první pohled

identifikovatelné.

Přidané tvary evokují rostoucí trend grafu, případě ruku se zvednutým ukazováčkem.



2
Paleta



2.1 Základní paleta

PMS 7473  

R G 21 132 138

 M   8  1  45 3

HE  15848 

PMS 326  

R G 48 165 171

 M   73 12 4  2

HE  3  5  

PMS 7472  

R G 55 177 184

 M   65 4 35  

HE  37 1 8

PMS 564  

R G 62 187 1 4

 M   53 3 2   

HE  3E   2

PMS 2627  

R G 6  17 74

 M   84 1   32 35

HE  3 114 

PMS 7664  

R G 1 1 61 122

 M   71  5 2  7

HE  653D7 

PMS 7677  

R G 11  74 133

 M   66 7  12 1

HE  6E4 85

PMS 7676  

R G 124    148

 M   61 7  13 1

HE  7 5  4

 arvy základního logotypu

Odstíny ba rev základního logotypu

Russian violetMetallic sea eed  arevná paleta je vymezena spíše negativně.

Protože se kampaň snaží odbourávat stereotypy,

bylo potřeba se vyhnout stereotypům jako modrá

reprezentující muže a růžová ženy.

Jakékoli potenciální vizuální propojení s politickými

stranami by bylo rovněž nežádoucí.

Zároveň bylo potřeba, aby kombinace nebyla příliš

veselá a byla tak dostatečně důstojným partnerem

pro loga Úřadu vlády a Evropského sociálního

fondu.

Světlejší odstíny základního logotypu jsou použity

ve vzorku (viz kapitola 4.1) a monochromatickém

logotypu (kapitola 5.4).



2.1 Sekundární paleta

PMS 7445  

R G 153 147 17 

 M   44 4  21 4

HE     3  

PMS 5285  

R G 122 118 145

 M   57 51 27  

HE  7 76 1

PMS 34 5  

R G 45 178 12 

 M   73   66  

HE  2D 278

PMS 346  

R G 65 2 4 144

 M   65   57  

HE  41    

PMS 7452  

R G 132 147 21 

 M   5  38    

HE  84 3D 

PMS 7456  

R G 1   113 181

 M   7  5     

HE  6471 5

PMS 1    

R G 217 74 83

 M     82 5  1

HE  D 4 53

PMS 7 1  

R G 237 1 2 114

 M     72 42  

HE  ED6672

PMS 7455  

R G 37 1 5 186

 M   85 56    

HE  256   

PMS 66   

R G 62 137 222

 M   73 41    

HE  3E8 DE

PMS 2 4  

R G 247 13  177

 M     5  6  

HE  F78  1

PMS 212  

R G 23  112 157

 M     6  1   

HE  EF7  D

PMS 77 2  

R G 72 166 18 

 M   6  16 23 1

HE  48 6 D

PMS 63   

R G  5 18  212

 M   61 4 16  

HE  5F DD4

PMS 6 6  

R G 21  182 66

 M   22 23 1    

HE  D  642

PMS 7753  

R G 2   168 42

 M   26 33 1   2

HE  D1 82 

Barvy sekundární palety

byly vytvořeny pro 

kapitoly Strategie vlády

pro rovnost žen a mužů

(viz kapitola 4.2). 

Jejich odstíny jsou

rovněž použity ve

vzorcích (kapitola 4.1). 



3
Typografie



Příšerně žluťoučký kůň 

úpěl ďábelské ódy.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 123456789&@#$%*:;.,!?

Futura PT Heavy
Fontem použitým v logu je 

Futura LT Heavy. Je verzí 

Futury od firmy Linotype 

(odtud LT)původně 

vytvořené Paulem 

Rennerem roku 1927.

Jde o bezpatkové 

modernistické písmo. 



Příšerně žluťoučký kůň 

úpěl ďábelské ódy.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 123456789&@#$%*:;.,!?

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 123456789&@#$%*:;.,!?

Helvetica Neue Roman / Italic
I druhé použité písmo 

bezpatkové. Helvetica Neue

je primárním písmem 

použitým na Instagramu, 

což je platforma, která 

významně ovlivňuje čtecí 

návyky primárních cílových 

skupin (mileniálové, 

generace Z).

Různé řezy Helveticy Neue

by měly pokrýt všechny 

texty kromě 

nejvýznamnějších nadpisů. 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 123456789&@#$%*:;.,!?

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 123456789&@#$%*:;.,!?

Helvetica Neue Medium / Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 123456789&@#$%*:;.,!?

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 123456789&@#$%*:;.,!?

Helvetica Neue Bold / Italic



4
Související grafické prvky



4.1 Vzorek

Vzorek vznikl kombinací rovnítka ukrývajícího se

v logu a jeho násobků (x 2 a x 1,618).

Kombinace s logem je povolena pouze, pokud bude

logo umístěno na bílém pozadí (viz strana 22).

Jsou povoleny 4 varianty. 2 tmavší - fialová

a modrozelená, vycházející z barev základního

logotypu a 2 světlejší - světle modrá a žlutá,

vycházející ze sekundární palety.

Mimořádně je povoleno psát přímo přes vzorek (viz

strana 23).



4.1 Vzorek



4.1 Vzorek - přepis

Psát přes vzorek je možné jen při vytvoření

dostatečného kontrastu mezi pozadím

a popředím.

Je možné použít jen písmo Futura LT

Heavy, jehož x výška musí přesahovat

3 řádky rovnítek ve vzorku.

Na světlejší vzorky je pro přetisk povolena

pouza fialová logotypu (HEX 3C114A), na

tmavší bílá.



4.2 Strategie vlády pro rovnost žen a mužů

Loga strategie vlády pro rovnost

žen a mužů jsou odvozena od

rovná se, ukrytého v logotypu.

Ikony jsou limitované tvarem

písmem ‘o’, ‘e’, ‘o’ a ‘o’.

Jednotlivé ikony mohou z této

konfigurace být vytrženy asloužit

jako zástupný symbol po danou

oblast (viz strana 27).

Práce a péče Veřejný život

a rozhodování

Bezpečí a život

bez násilí

Zdraví Vzdělávání a věda

Společnost

a média
Vnější vztahy Dostatečné

kapacity



4.2 Kapitoly Strategie vlády pro rovnost žen a mužů



4.2 Kapitoly Strategie vlády pro rovnost žen a mužů - barevné pozadí



4.2 Kapitoly Strategie vlády pro rovnost žen a mužů - samostatné použití ikon

Ikony tvořící loga kapitol 

Strategie vlády pro rovnost žen 

a mužů je možné používat také 

samostatně.

Doprovodný nápis by měl být 

psaný fontem Futura LT Heavy a  

jeho x-výška (v tomto případě 

velkého  ) by měla být 2,5 až 

3krát menší než výška 

přidružené ikony.



5
Barevné varianty a jejich umístění



5.1 Plnobarevný logotyp na jednobarevném pozadí

Pro plnobarevný logotyp je doporučeným

pozadím bílé. Lze jej použít i na jednobarevné

podklady, které jsou buď odstíny šedi, nebo

barvami povolenými v tomto logomanuálu.

Na tmavá pozadí je ideální bílé logo.

Logo s modrozelenými písmeny vytyčujícími

pomyslné rovnítko, se používá pouze

v případě, kdy potřebujeme tato písmena

vizuálně oddělit od zbytku nápisu.



5.2 Fotopozadí

Na fotografii nebo jinak vícebarevném pozadí je zakázáno používat plnobarevné logo, povoleno je pouze bílé.



5.3 Monochrom - odstíny šedi

PMS  lack  

R G 45 45 45

 M   67 64 67 67

HE  2D2D2D

PMS 425  

R G 7  7  7 

 M   63 55 54 28

HE  4F4F4F



5.4 Monochrom na bílém pozadí



6
Nepovolené manipulace



6.1 Nepovolené typy pozadí

Barvy logotypu.  arevné přechody. Černé pozadí. Je příliš agresivní. 

Obecně není žádoucí používat 

pozadí se sytostí nad    %. Pro 

pozadí v odstínech šedi použijte 

tmavě šedou (s. 31).

Odstíny barev logotypu. Strakaté, mnohobarevné pozadí, které 

komplikuje čitelnost.

 arevný vzorek.



6.2 Nepovolená manipulace s logem

Neprovádějte rotaci loga ani jeho částí. Dodržujte barevnost. Nemanipulujte s písmem.

Nedeformujte logo ani jeho jednotlivé 

části.

Neaplikuje grafické efekty na logotyp 

ani jeho jednotlivé části.



7
Aplikace loga



7.1 Fotografie jako součást vizuálu

Systém s kruhy v logu umožňuje do 

těchto kruhů umisťovat fotografie. 

V takovém případě je potřeba, aby 

byl logotyp jednobarevný. Podaří se 

tak zvýšit čitelnost a snížit možnost 

konfliktu s pozadím.



7.2 Aplikace loga - online



7.3 Aplikace loga - merchandise



7.4 Aplikace loga - tištěné publikace



7.5 Použití s logy ÚV a ESF

Logo ESF by mělo být vlevo a mělo by být větší než ostatní loga.


