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Úvod

Grafický logomanuál je dokument stanovující základní pravidla 
pro používání logotypu a jeho grafických prvků,
při zachování jednotného vizuálního stylu.

Pro zachování jednotné vizuální identity se doporučuje 
respektování uvedených pravidel. Každý uživatel logotypu je 
povinen zohlednit tyto předpisy při vnitřní i vnější komunikaci 
firmy, v marketingu a reklamních materiálech. Všechna data 
týkající se logotypu jsou v elektronické podobě k dispozici na 
adrese: https://cafechurch.cz/logotyp.



Filozofie vzniku logotypu

Základní tvar znaku logotypu Café Church tvoří nepravidelný 
kruh, typické kolečko, které často zůstane pod hrnkem nebo 
skleničkou, když je postavíte na stůl. Symbolizuje neformálnost, 
uvolněnost a pohodlnou atmosféru oblíbené kavárny.

Uvnitř kruhu jsou vzájemně propletená slova bar, café a church, 
která jsou zároveň názvem i popisem. Slovo bar je v plnobarevné 
variantě barevně odlišené pro lepší čitelnost.

V horní části loga jsou dále tři malá kávová zrnka, která opět 
vizuálně přispívají k navození kavárenské atmosféry. Zároveň 
také připomínají to, čím se Café Church vyznačuje - prvotřídní 
výběrovou kávu.



15 %

15 %

Ochranná zóna značky

Ochranná zóna značky je prostor, do kterého nemohou 
zasahovat žádné objekty, grafické prvky a texty. Tento prostor je 
určen rámečkem, jehož vzdálenost od hran loga je 15 % velikosti 
loga na dané ose.

Ochranná zóna je použitá z důvodu, aby nedošlo k vizuálnímu 
prolnutí loga s jinými prvky, které by tak mohly být považovány 
za jeho součást.



Barevné varianty logotypu

Černobílá varianta se používá, když je z jakéhokoli důvodu 
nemožné použít barevnou variantu značky. Volba barevného 
provedení závisí na technologických možnostech a všude, kde je 
to možné se preferuje barevné provedení.

Barevná varianta Bílá varianta Černá varianta



HEX:  DABDA2

RGB:  218 189 162

CMYK:  0 13 26 15

HEX:  1B3D4D

RGB:  27 / 61 / 77

CMYK:  65 21 0 70

Barevnost logotypu



Barevnost logotypu

Je zakázáno logotyp jakkoli upravovat, deformovat, přidávat k 
němu další prvky či měnit barevnost. Na této stránce jsou ukázky 
některých zakázaných manipulací.



Typografie

Nadpisy a jiné krátké texty:  Quicksand Medium

Běžný text:         Quicksand Regular

Font použitý v logu:     Dosis

Základním písmem v korporátní identitě Café Church je 
Quicksand. Jednotlivé řezy fontu slouží pro oddělení nadpisů a 
dalších výzamných prvků od běžného textu.   


