Dodatek
ke grafickému manuálu
značky a vizuálního stylu
Akademie věd
České republiky

2

Český název instituce

Anglický název instituce

Akademie věd České republiky

Czech Academy of Sciences

Akademie věd ČR

CAS

AV ČR

akademie věd české republiky

Czech Academy Of Sciences

Akademie Věd České Republiky

Czech academy of sciences

AV České republiky

Academy of Sciences of the Czech Republic

Akademie věd

The Czech Academy of Sciences

Značka

Název
instituce

v textu…

V oficiálním psaném textu se vždy používá
název instituce tak, jak je zapsán v zakládací
listině: Akademie věd České republiky.
Psaní názvu podléhá pravopisu českého
jazyka, je psán minuskami a počáteční
písmeno instituce (A) a státu (Č) verzálkami.
Oficiální název instituce nesmí být upravován.

Logo

Je však dovoleno používat zkrácené verze
Akademie věd ČR a AV ČR.
V anglickém jazyce se pak používá celý název
instituce Czech Academy of Sciences nebo
jeho zkratka CAS.

in text…

Grafická značka AV ČR nenahrazuje slovní
název, a není ji tedy možné umisťovat
do psaného textu.
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česká značka

anglická značka

smíšená jazyková značka

základní verze

středová verze

Další varianty značky

Na této straně jsou znázorněny
další povolené varianty značky – jazykové
a zarovnané na střed. Pokud to formát
umožňuje, používá se základní verze
značky. V případě úzkých vertikálních
formátů je však možné použít středovou

Značka AV ČR je vytvořená také v anglické
a česko-anglické mutaci. V obou případech
se pracuje s textem Czech Academy
of Sciences.
Na varianty značky uvedené na této straně
se vztahují stejná pravidla (barevnosti,

verzi značky.

ochranných zón, minimální velikosti, aplikace

na podkladové plochy atd.) jako na základní
provedení značky.
Varianty značky v různých formátech jsou
součástí přiloženého CD.
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č. j.: číslo jednací
datum: DD. MM. RRRR

Název pracoviště
Útvar
Osoba
Ulice
PSČ Místo

55,7 40,2

Stručný obsah dokumentu (předmět, věc)
Oslovení,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras auctor erat id blandit tincidunt.
Sedra tellus pellentesque purus facilisis pulvinar a quis nisl. In posuere convallis vehicula.
Etiam nisl sem, suscipit ac nulla eu, feugiat bibendum lorem. Integer placerat, mauris eget
gravida dapibus, turpis lectus interdum sem, sed euismod quam magna non neque. Integer
posuere ante libero, in sodales elit auctor non.
Proin ac lacinia felis. Nunc scelerisque, libero vel posuere posuere, augue tortor vehicula
mauris, dal molestie eros dui in sem. Cras cursus, sem et aliquet fermentum, tortor quam
convallis nibh, et rutrum ante orci et mauris. Nullam at magna odio. Ut ac arcu non felis
adipiscing tempus necali ut nibh. Curabitur porttitor tincidunt neque, a blandit orci. Quisque
quis erat lacus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per
inceptos himenaeos. Aenean semper ullamcorper adip nutrela discing momenule darbiu
forum. Cras auctor erat id blandit tincidunt. Sedra tellus pellentesque purus facilisis pulvinar
a quis nisl. In posuere convallis vehicula. Etiam nisl sem, suscipit ac nulla eu, feugiat
bibendum lorem. Nullam at magna odio.
Pozdrav

Tisková zpráva
č. j.: číslo jednací
datum: DD. MM. RRRR

Název pracoviště
Útvar
Osoba
Ulice
PSČ Místo

Stručný obsah dokumentu (předmět, věc)

prof. Ing. Jméno Příjmení, dr. h. c.
funkční zařazení

D

Oslovení,
Přílohy:
Název

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras auctor erat id blandit tincidunt.
Sedra tellus pellentesque purus facilisis pulvinar a quis nisl. In posuere convallis vehicula.
Etiam nisl sem, suscipit ac nulla eu, feugiat bibendum lorem. Integer placerat, mauris eget
gravida dapibus, turpis lectus interdum sem, sed euismod quam magna non neque. Integer
posuere ante libero, in sodales elit auctor non.

Rozdělovník:
Název
Akademie věd České republiky
Název ulice 1/123, 000 00 Město

T: +420 123 456 789
xxx@xxx.cas.cz
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č. j.: číslo jednací
datum: DD. MM. RRRR

Název pracoviště
Útvar
Osoba
Ulice
PSČ Místo

Stručný obsah dokumentu (předmět, věc)
Pozdrav

Stručný obsah dokumentu (předmět, věc)
Oslovení,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras auctor erat id blandit tincidunt.
Sedra tellus pellentesque purus facilisis pulvinar a quis nisl. In posuere convallis vehicula.
Etiam nisl sem, suscipit ac nulla eu, feugiat bibendum lorem. Integer placerat, mauris eget
gravida dapibus, turpis lectus interdum sem, sed euismod quam magna non neque. Integer
posuere ante libero, in sodales elit auctor non.
Proin ac lacinia felis. Nunc scelerisque, libero vel posuere posuere, augue tortor vehicula
mauris, dal molestie eros dui in sem. Cras cursus, sem et aliquet fermentum, tortor quam
convallis nibh, et rutrum ante orci et mauris. Nullam at magna odio. Ut ac arcu non felis
adipiscing tempus necali ut nibh. Curabitur porttitor tincidunt neque, a blandit orci. Quisque
quis erat lacus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per
inceptos himenaeos. Aenean semper ullamcorper adip nutrela discing momenule darbiu
forum. Cras auctor erat id blandit tincidunt. Sedra tellus pellentesque purus facilisis pulvinar
a quis nisl. In posuere convallis vehicula. Etiam nisl sem, suscipit ac nulla eu, feugiat
bibendum lorem. Nullam at magna odio.
Pozdrav

Přílohy:
Název
Rozdělovník:
Název
T: +420 123 456 789
xxx@xxx.cas.cz

prof. Ing. Jméno Příjmení, dr. h. c.
Oslovení,
funkční zařazení
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras auctor erat id blandit tincidunt.
Sedra tellus pellentesque purus facilisis pulvinar a quis nisl. In posuere convallis vehicula.
Etiam nisl sem, suscipit ac nulla eu, feugiat bibendum lorem. Integer placerat, mauris eget
gravida dapibus, turpis lectus interdum sem, sed euismod quam magna non neque. Integer
posuere ante libero, in sodales elit auctor non.
Přílohy:
Názevac lacinia felis. Nunc scelerisque, libero vel posuere posuere, augue tortor vehicula
Proin

mauris, dal molestie eros dui in sem. Cras cursus, sem et aliquet fermentum, tortor quam
Rozdělovník:
convallis
nibh, et rutrum ante orci et mauris. Nullam at magna odio. Ut ac arcu non felis
Název
adipiscing
tempus necali ut nibh. Curabitur porttitor tincidunt neque, a blandit orci. Quisque
quis erat lacus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per
inceptos
ullamcorper
adip nutrela discing momenule darbiu
Akademie vědhimenaeos.
České republiky Aenean semper
T: +420 123
456 789
strana 1/1
Název ulice
1/123, auctor
000 00 Město
xxx@xxx.cas.cz
forum.
Cras
erat id blandit
tincidunt. Sedra tellus pellentesque purus facilisis pulvinar
a quis nisl. In posuere convallis vehicula. Etiam nisl sem, suscipit ac nulla eu, feugiat
bibendum lorem. Nullam at magna odio.

prof. Ing. Jméno Příjmení, dr. h. c.
funkční zařazení

Akademie věd České republiky
Název ulice 1/123, 000 00 Město

Proin ac lacinia felis. Nunc scelerisque, libero vel posuere posuere, augue tortor vehicula
mauris,
dal molestie
eros dui in sem. Cras cursus, sem et aliquet fermentum, tortor quam
No.:
reference
number
Company
convallis
rutrum ante orci et mauris. Nullam at magna odio. Ut ac arcu non felis
date:
DD.nibh,
MM. et
YYYY
Name Surname
adipiscing tempus necali ut nibh. Curabitur porttitor tincidunt neque, a blandit orci. Quisque
Street name
quis erat lacus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per
City
inceptos himenaeos. Aenean semper ullamcorper adip nutrela discing momenule darbiu
State
forum. Cras auctor erat id blandit tincidunt. Sedra tellus pellentesque purus facilisis pulvinar
a quis nisl. In posuere convallis vehicula. Etiam nisl sem, suscipit ac nulla eu, feugiat
bibendum lorem. Nullam at magna odio.
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Pozdrav
prof. Ing. Jméno Příjmení, dr. h. c.
funkční zařazení

Princip vyplňování
merkantilních tiskovin

Merkantilní tiskoviny instituce vycházejí
z grafické podoby hlavičkového papíru. Na této
straně jsou vyobrazeny principy vyplňování
merkantilních tiskovin. AV ČR disponuje
dvěma typy hlavičkového papíru. Předtištěný
působí luxusnějším a důstojnějším dojmem

Sans Regular (7 b) (A). Nepředtištěný
papír (takový, který se vyplňuje do šablony
Přílohy:
Microsoft Word a následně tiskne naNázev
barevné
tiskárně) slouží pro běžnou komunikaci
(B).
Rozdělovník:
Název
Informace o typu merkantilní tiskoviny
(tisková zpráva, smlouva, nabídka, hlavičkový
Czech Academy of Sciences

a jeho zápatí je vysázeno písmem Motiva

papír předsedy AV ČR apod.) se vypisuje

Street 1/123, 000 00 City

na přesně vymezené místo (C) doplňkovým
písmem Arial Bold (14 b) základní barvou.
Dle stejných pravidel se řídí i hlavičkový papír
s anglickou verzí značky (D).
T: +420 123 456 789
xxx@xxx.cas.cz
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Titul Jméno Příjmení, Vědecká hodnost
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0
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T: +420 123 456 789
M: +420 987 654 321
dlouheprijmeni@xxx.cas.cz
www.avcr.cz

49

Název pracoviště
Název ulice 1/123
000 00 Dlouhý název města
Česká republika

45

19

funkční zařazení

Title Name Surname, Title
job title

Research Areas
Street 1/123
000 00 City
Czech Republic

Vizitky

T: +420 123 456 789
M: +420 987 654 321
longsurname@xxx.cas.cz
www.avcr.cz

Přední strana vizitky je bílá se značkou
v základním barevném provedení
a kontaktními údaji. Na vizitku o formátu
85 x 55 mm se umisťuje značka v 70% velikosti.
Text je psán základním písmem Motiva Sans
v základní barvě. Zadní strana je věnována

s kruhovým motivem. Je vhodné obměňovat
fotografii na zadní straně vizitky tak,
aby byla ukázána šíře záběru AV ČR. Vizitky
je doporučeno tisknout ofsetovým tiskem
na papír (hlazená matná křída) o plošné
hmotnosti 350 g/m2 a následně obě strany

symbolu A zarovnanému na střed fotografie

přelakovat tiskovým lakem.
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Špičkový výzkum
ve veřejném zájmu

S pozdravem

101

81

Akademie věd České republiky
Název ulice 1/123, 000 00 Město
Česká republika
www.avcr.cz

Top research
in the public interest

With compliments
Czech Academy of Sciences
Street 1/123, 000 00 City
Czech Republic
www.avcr.cz

Komplimentky

Komplimentka ve formátu DL slouží k vyjádření
díků partnerům. Doplňuje se vlastnoručním
podpisem a krátkým vzkazem.
Existuje v české a anglické verzi. Předtištěný
text se zarovnává na text ve značce. Zadní
strana komplimentky je věnována symbolu A

motivem a případně claimu instituce či jinému
krátkému sdělení.
Komplimentku je doporučeno tisknout
ofsetovým tiskem na papír (hlazená matná
křída) o plošné hmotnosti 350 g/m2
a následně zadní stranu přelakovat tiskovým

zarovnanému na střed fotografie s kruhovým

lakem.
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Označení budovy
a místností

Hlavní budova Akademie věd ČR v Praze
v ulici Národní 3 je označena dvěma
cedulemi – větší s českou verzí a menší
se smíšenou jazykovou verzí značky.
Grafika je zahloubena do cedule. Při výrobě
doporučujeme používat eloxovaný hliník
s černou emailovou výplní.

Materiál a barvu je možné přizpůsobit
požadavkům odboru památkové péče.

