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ÚVOD Přestože	 jsme	 hudebníci,	 a	 tím	 pádem	 jsou	 nám	 blízké	 téměř	

všechny	punkové,	netradiční	i	bláznivé	nápady,	tak	používání	značky	

Kytary.cz	je	výjimkou.	Zde	existují	pravidla,	která	je	nutné	dodržovat.

Postupy	 předepsané	 v	 tomto	 vizuálním	 manuálu	 včetně	

typografických	pravidel	 je	nezbytné	dodržovat	v	maximální	možné	

míře,	 aby	byla	 zachována	 integrita	 značky	Kytary.cz	 a	 její	 vizuální	

styl.	 Tento	manuál	 nevyčerpává	 všechny	 varianty	 použití	 vizuální	

identity,	proto	je	vždy	potřeba	dbát	na	estetickou	formu	a	vkusnost	

konkrétní	aplikace.	Je	to	jako	v	muzice	-	vše	musí	pěkně	ladit.

Při	práci	s	vizuální	 identitou	Kytary.cz	 je	nutné	používat	výhradně	

zdrojová	 data	 z	 tohoto	 manuálu	 nebo	 taková	 data,	 která	 jsou	

dodána	 marketingovým	 oddělením	 Kytary.cz.	 V  případě,	 že	 si	

konkrétní	realizací	v	rámci	vašeho	projektu	nejste	jistí,	neváhejte	se	

na	nás	obrátit.

Tým	Kytary.cz
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ZáKladNí	lOGO
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PANTONE 1795 
CMYK  C15 / M100 / Y100 / K0

Základní	barevná	varianta

CMYK  C0 / M0 / Y0 / K100
Pokud není možné či vhodné použití barevné varianty.

Černobílá	varianta
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Použití	barevného loga
na	barevném	podkladu

Použití	černobílého loga
na	barevném	podkladu
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Ochranná	zóna	je	minimální	
velikost	prostoru	kolem	loga,	
kam	nesmí	zasahovat	žádný	
jiný	grafický	prvek.	
Velikost	ochranného	prostoru	
je	dána	velikostí	písmene	„k“.

Ochranná	zóna
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Minimální	velikost	zaručuje	
čitelnost	loga	při	použití	na	
malých	formátech.		

Minimální	velikost	loga	na	
šířku	tak,	aby	byla	zachována	
čitelnost,	je	12	mm.

Minimální	velikost

12	mm 12	mm
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Pro	každou	zemi,	kde	působíme,	používáme	logo	s doménou	
dané	země.	Lze	také	použít	univerzální	logo	bez	domény.

Jazykové	mutace

kytary.co.uk
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Není	povoleno	jakkoliv	zasahovat	do	podoby	
loga,	tj.	měnit	font	a	jeho	velikost,	barevnost,	
používat	inverzní	variantu	apod.

Zakázané	varianty

kytary



další	GRaFICKÉ	PRVKY
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Lze	použít	na	firemních	
a propagačních	materiálech.

Smajlíci
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Lze	použít	na	firemních	
a propagačních	materiálech.

Hlavonožci
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Ikony	jsou	použité	na	e-shopu	
jako	symboly	kategorií	zboží.

Ikony
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Lze	použít	na	firemních	a	
propagačních	materiálech.

Smajlík	je	natočen	pod	úhlem	25°.

Výřez	loga



PíSMO



Základní	písmo

Open	Sans	Light	Italic
aábcčdeéěfghiíjklmnopqrřsštuúůvwxyýzž
aábcčdeéěfghiíjklmnopqrřsštuúůvwxyýzž
1234567890?!&*

Open	Sans	Regular	
aábcčdeéěfghiíjklmnopqrřsštuúůvwxyýzž
aábcČDeéěfgHIíJkLMNOPqRřSštUúůVwxyýZž
1234567890?!&*

Open	Sans	Semibold
aábcčdeéěfghiíjklmnopqrřsštuúůvwxyýzž
aábcčdeéěfghiíjklmnopqrřsštuúůvwxyýzž
1234567890?!&*

Open	Sans	bold
aábcčdeéěfghiíjklmnopqrřsštuúůvwxyýzž
aábcčdeéěfghiíjklmnopqrřsštuúůvwxyýzž
1234567890?!&*

Open	Sans	extra	bold
aábcčdeéěfghiíjklmnopqrřsštuúůvwxyýzž
aábcčdeéěfghiíjklmnopqrřsštuúůvwxyýzž
1234567890?!&*

Open	Sans	Light	
aábcčdeéěfghiíjklmnopqrřsštuúůvwxyýzž
aábCčdeÉěFGHIíJKlMNOPqRřSšTuúůVwxYýZž
1234567890?!&*

Open	Sans	Regular	Italic	
aábcčdeéěfghiíjklmnopqrřsštuúůvwxyýzž
aábcčdeéěfghiíjklmnoPqrřsštuúůvwxyýzž
1234567890?!&*

Open	Sans	Semibold	Italic
aábcčdeéěfghiíjklmnopqrřsštuúůvwxyýzž
aábcčdeéěfghiíjklmnopqrřsštuúůvwxyýzž
1234567890?!&*

Open	Sans	bold	Italic
aábcčdeéěfghiíjklmnopqrřsštuúůvwxyýzž
aábcčdeéěfghiíjklmnopqrřsštuúůvwxyýzž
1234567890?!&*

Open	Sans	extra	bold	Italic
aábcčdeéěfghiíjklmnopqrřsštuúůvwxyýzž
aábcčdeéěfghiíjklmnopqrřsštuúůvwxyýzž
1234567890?!&*

Je	vhodné	pro	použití	v	běžném	textu	dokumentů.
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grafické	písmo

accius	buch	Rounded	D
aábcčdeéěfghiíjklmnopqrřsštuúůvwxyýzž
aábcčdeéěfghiíjklmnopqrřsštuúůvwxyýzž
1234567890?!&*

etelka	Light	Pro
aábcčdeéěfghiíjklmnopqrřsštuúůvwxyýzž
aábcčdeéěfghiíjklmnopqrřsštuúůvwxyýzž
1234567890?!&*

etelka	text	Pro
aábcčdeéěfghiíjklmnopqrřsštuúůvwxyýzž
aábcčdeéěfghiíjklmnopqrřsštuúůvwxyýzž
1234567890?!&*

etelka	Medium	Pro
aábcčdeéěfghiíjklmnopqrřsštuúůvwxyýzž
aábcčdeéěfghiíjklmnopqrřsštuúůvwxyýzž
1234567890?!&*

lze	použít	např.	na	propagačních	materiálech	v	podobě	titulků	
nebo	na	informačních	cedulích.
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uKáZKY	užITí	lOGOTYPu



 AUDIO PARTNER s.r.o. 
 Mezi Vodami 23
143 00 Praha 4

volejte ZDARMA: 800 100 029   |   e-shop: www.kytary.cz 

Obálka,	vizitka,	hlavičkový	papír

obálka

vizitka
(přední/zadní	strana) 

hlavičkový	papír

 
 

KYTARY.CZ   

Mezi Vodami 23, 142 00 Praha 4-  

www.kytary.cz 

AUDIO PARTNER s.r.o. 

 

 

 

Milý zákazníku, 

 

 

Ihitatur sum volupta turerem fuga. Nam utatur aut que cum nonsecaborem volorum 

venturitas reiumqui doluptas dolectur aut as ent as inctur si con necaepudam sit 

eicabor rectus, nobitaspic te acium nonserumescit, si ut a volorro cum quosam qui a 

volo officid uciumquis doluptatios es et hilis dolore, torepuda consenturatque 

accusan digenditatem fugit occulpa verupis sinulle niscia dolupta menempore di 

cumquunt,od ma que volorae labore nosaepudio corenis sus accatecus et magnam, 

que sit pellaborae re ditium suntea quiassi debitatur? Quibuscidem verit as seque pel 

illab ipsam restiorerit laccum in rera veliquias eumaut in con ea nos prae.  

 

Nam, tem quas mint, occum cus aliciminitat eosam nobis dolesse rovidem quatelant 

fugia nonsenis am dolorit utati dolum faccab is as pores nonsecea et la quiasi 

ullitectotae es aut velestiomni volut adipita turerum qui utaqui aut mo init recus con 

nullupt atissimaios moluptat qui voluptisint adionet auda nectio qui ides voluptur si 

dolor aliqui con nos enihill ibusapis nonserem ipsum, quia nonet es vent etum 

dolorporibus sitibus volumquo il minto verum ipsunt, quaeptium estis porerio 

nsequodullabor ionectur moluptatur, cus quae etur? Qui nobis aut eum illenis ut 

occus, ut ex ex et utet andis volor 

 

sum quatur, nesedis debit ad mod moluptatet fugit liqui con rem laboratiunti cupta 

diste as volent.Idunt aut voluptiat facerspediat ea nihiliquia volum et ipsae ipiciam 

escia verrupt atiorest, quam vellabo.Nam nosa excea volupti stiunt, si quaeptatur sunt 

mos enemque nobistio bera conecto maiorem adit quisdolupta eperitio illia que 

verrum fugit eum venduciamus es doluptatur? As maio. Iquist faccus dolor alita 

volore dolorem. Nectotataqui con nesentiandae. 
 

 

 

S pozdravem, 

 

Jimi Hendrix 
 

tel.: + 420 000 000 000 

e-mail: jimi@kytary.cz 
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tisková	inzerce

Využij slevu 5 % na cokoliv
V kamenné prodejně se prokažte tímto kupónem. Pro nákup 
přes e-shop uveďte v objednávce slevový kód „EOW“. 
Nelze kombinovat s jinými slevami. Neplatí na zboží Yamaha, Roland a Fender.

PRODEJNY: PRAHA DĚKANKA - PRAHA MODŘANY - BRNO  E-SHOP: www.kytary.cz

platí do 31. 11. 2017

Sluchátka 
a mikrofony 
pro každého

Kompletní 
vybavení pro DJ’s 
za super ceny

Osobní audio = Bluetooth 
přehrávače a sluchátka

= B

pro každého

th

Kšandy po dědovi

farmářskákošile

klobouk je prostě nejvíc hipsterskej

roztrhaný kraťasynebo mrkváče nad kotníky
pořádná

basa

Tisíce způsobů, jak vyzrát na BACK TO COOL, najdete na Kytary.cz 

akustická     kytara            holkám                  prostě                 sluší

Back to sChOOL
í iii   vvvššššeeeeccchhhhnnnnyyyy   sssttttaaaarrrroooossssttttiiii ooo  ttoo,,  Škola se vrací a s níí ii vvvvššššeeeechhhnnnyyyy sssttttaaaarrrroooossssttttiiii oooo ttttooŠkola se vrací a s ní

jak být COOOLCOOOL MMMMáááámmmmeeee pppprrrroooo vvváááásss ttttiiipppp::::. 

20



bannery

21



Newslettery

záhlaví zápatí
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