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01/01
konstrukce loga

Základním konstrukčním prvkem loga 
systému CoRIS je pravidelný kruh 
předělený diagonálně. Tento základ 
určuje stavbu všech jednotlivých liter, 
ze kterých se logo skládá. 

Diagonální předělení evokuje prosto-
rovost. Dynamiku tvarosloví pak pod-
poří  ostré patky, které dodávají logu 
na monumentalitě a optické stabilitě. 
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Design manuál CoRIS

Základní a vždy preferovaná varianta 
loga používá tři barvy. Světlou zele-
nou, tmavou zelenou a šedivou.

Rozdělení liter do tří odlišných 
barevných tónů se odvíjí od pojmů, 
ze kterých vznikl název, který je tedy 
zkratkou.  „CO“ jako Constructions, 
„R“ jako roads a „IS je klasickou zkrat-
kou pro informační systém.

Barvy zároveň vycházejí z corporate 
identity společnosti CR Group s.r.o.
Výjimkou je šedivá barva, která je 
posunuta ze 40 % na 60 % PANTONE 
Process Black.

PANTONE
Process Black 60 %
CMYK 0 / 0 / 0 / 60
RGB  177 / 179 / 180
html  #b1b3b4

PANTONE
361 C
CMYK 80 / 0 / 98 / 0
RGB  52 / 178 / 51
html  #34B233

PANTONE
342 C
CMYK 93 / 10 / 77 / 45
RGB  0 / 106 / 77
html  #006A4D

základní barevnost
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a/ Základní variantou loga je pozitivní 
provedení v plné barevnosti. Tato ver-
ze je vždy preferována a jiná řešení lze 
zvolit pouze v zájmu lepší čitelnosti 
a viditelnosti.

b/ Pokud je nutné zvolit černobílé 
řešení, doporučuje se použít variantu 
b, která využívá odstínů šedi a supluje 
tak barevné odlišení jednotlivých 
částí zkratky. Intenzita šedé barvy lite-
ry C a litery O je 75 %, litera R je 100% 
a litery I a S mají 35 % šedé.

c/ Je možné použít i jednobarevné 
černé provedení, které volíme v zájmu 
čitelnosti a viditelnosti, v případě, že 
není vhodné použít varianty „a“ a „b“.

základní varianty loga
a

b

c
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Ochrannou zónu/ loga CoRIS je nutné 
vždy respektovat a dodržovat. 
Je defi nována pomocí šíře litery „I“ po 
obvodu celého loga. Zhora je rozměr 
kratší (2i) z kompozičních důvodů. 
Okolní zóna odpovídá rozměru 3i.

Negativních provedení/ jsou k dispo-
zici 2 různé varianty, černobílá a ba-
revná. U barevné je ale třeba intenzitu 
tmavě zelené barvy oproti základní 
variantě posunout dolů o 20 %. Litera 
R bude tedy v barevné hodnotě 
PANTONE 342 C 80 %.

Minimální velikost/ loga bez ochran-
né zóny je v pozitivní variantě 7 mm 
na výšku litery „I“. Negativní variantu 
lze použít i 6mm, ale nedoporučuje se 
užívat negativní barevné varianty.
V takto malé velikosti není třeba 
uvádět značku ochranné známky.

ochranná zóna
Negativní provedení
Minimální velikost

1i

2i

3i

6 mm

7 mm

3i

Ochranná zóna
i = šíře dříku litery „I“

Negativní provedení
barevné

Negativní provedení
černobílé

Minimální velikost
negativního provedení

Minimální velikost
pozitivního provedení



02/ 
Použití loga 
a doplňky



Design manuál CoRIS10
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Na jiném než solidním pozadí lze logo 
CoRIS umisťovat v závislosti na násle-
dujících pravidlech a doporučeních.

Vždy je nutné postupovat v zájmu 
dobré čitelnosti a viditelnosti loga.
Pokud je potřeba logo umístit na 
fotografi i, volíme variantu podle 
charakteru podkladu. 

a/ Na klidné pozadí vhodné intenzity 
lze umístit základní variantu loga.

b/ Na tmavší pozadí je vždy nutné 
zvolit negativní variantu loga.

c/ Na fotografi i s ne zcela klidným 
pozadím je doporučeno použít barev-
nou variantu loga v černém obdélníku 
velikosti ochranné zóny.

použití loga na 
různých podkladech

a

b

c
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Design manuál CoRIS

Pro systém CoRIS je navržena speciál-
ní ikona, kterou lze užívat v několika 
provedeních v závislosti na konkrétní 
platformě. Ikona sdružuje klíčové 
symboly systému.

Základní podoba ikony CoRIS je plno-
barevná. Pokud nelze použít základní 
variantu, je možné zvolit černobílou. 
Manuál umožňuje i použití negativní 
varianty.

Pro jednotlivé distributory webových 
a mobilních aplikací jsou specifi cká 
různá právidla a vizuální znaky. Druhý 
řádek této strany manuálu vizualizuje 
doporučená barevná řešení pro tyto 
různé situace.

ikona aplikace
a její použití

CoRIS CoRISCoRIS

základní

Apple

černobílá

Android

negativní

Windows
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Design manuál CoRIS

Vizuální systém CoRISu nabízí pro růz-
né potřeby použití několik základních 
vizuálních doplňků, které spolu s lo-
gem, ikonou a korporátními barvami 
pomáhají vhodně reprezentovat celý 
systém.

a/ Ikona aplikace sdružuje tři základní 
symboly systému. Tyto symboly lze 
používat i zvlášť pro různé prezentač-
ní účely. 

b/ Vizuální systém doplňuje grafi cký 
prvek, který lze animovat. Je to 3D 
koláčový graf v provedení, které na-
značuje obrázek „b“.

c/ Pro účely různých položek nabídky 
apod. manuál doporučuje zelené 
a šedé pruhy se zašikmeným zakonče-
ním pod úhlem 45°.

d/ K dispozici je i sada piktogramů, te-
maticky zaměřených na obor a funkce 
CoRISu.
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grafi cké doplňky 
a jejich použití

a

c

b

d
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