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Východiska 
piktogramu
Unikátnost značky tvoří jednoduchý 
piktogram, ve kterém je zahrnuto několik 
významů odkazujících ke klíčovým 
činnostem CSIRT.CZ. 

Tým CSIRT  má na starost koordinaci 
řešení bezpečnostních incidentů 
v počítačových sítích provozovaných 
v České republice, piktogram proto 
pracuje se symbolem terče (zacílení na 
řešení útoků), pancíře (zablokování 
útoku, pevná ochrana a odolnost), 
vrstev (víceúrovňová práce, široká škála 
činností) a směru doprava nahoru 
(progres, postup).

PANCÍŘ VRSTV Y SMĚRTERČ



Základní barevná 
značka
Značka CSIRT.CZ se skládá z piktogramu 
a textu. Barevnost i typografie značky je 
odvozena od značky CZ.NIC. 

Text CSIRT.CZ je vysázen verzálkami  
písma Avenir Next v řezu bold. 
V základní podobě je značka provedena 
v tmavě modré (Pantone 287C), 
v negativní verzi se využívá tmavě 
modrý povrch a pro značku bílá barva.



Základní černobílá 
značka
Převedení do černobílé varianty je 
doporučeno pouze pokud z technických 
důvodů není možné použít základní 
barevné provedení. 

Základní podoba je černá, 
negativní pak bílá.



Vertikální pozice
Vertikální pozice je doplňkem 
k základní podobě značky. Pracuje se 
s ní v případě, že užití základní značky 
není vhodné.

Piktogram je umístěn nad textem 
a vystředen na vertikální osu. 



Rozkres značky
Rozkres ukazuje jednotlivé poměry 
uvnitř značky. Základní jednotkou x je 
šířka písmene I v textu CSIRT.CZ  
Piktogram je od loga vzdálen 2,5 x, a to 
jak v základní, tak vertikální podobě 
značky.
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Ochranná zóna
Ochranná zóna značky určuje prostor, 
do kterého nesmí být umístěny žádné 
jiné grafické ani textové prvky. Ochranná 
zóna značky CSIRT.CZ je odvozena 
podle prostoru mezi piktogramem 
a textem značky.

Dodržování ochranné zóny je nezbytné 
pro dobrou čitelnost a rozpoznanost 
značky.



Minimální velikost
Minimální velikost značky je nejmenší 
možný formát, který zaručuje její 
čitelnost. 

V případě základní podoby značky je 
její minimální velikost stanovena na 
19 × 74 px, u vertikální pozice na 
33 × 52 px. 

minimální velikost

minimální velikost

74 px

19 px

33 px

52 px



Základní barva
a písmo
Značka CSIRT.CZ vychází ze značky 
CZ.NIC, z toho důvodu užívá stejnou 
tmavě modrou barvu (Pantone 287C) 
a písmo Avenir Next.

Základní modrá barva
Pantone 287C
CMYK 100/68/0/12
RGB 0/56/147
HTML #003893
RAL 5005

Avenir Next Regular
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Avenir Next Bold
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