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Grafické schéma
Obecné
Povolené  grafické  prvky  použitelné  pro  aplikace  JP  Apps  jsou  přímo  vyhrazeny  tímto  dokumentem  a  vnitřním 
předpisem  aplikace  JP  Apps.  Provozovatel  aplikace  JP  Apps  si  vyhrazuje  právo  zakázat  výrobu  a  distribuci 
dokumentů, ve kterých je použití grafických prvků v rozporu s tímto dokumentem.

Písmo
Primární  font pro písmo použité v aplikaci JP Apps je s počátkem platnosti tohoto předpisu:

Roboto Condensed 

Sekundární font pro písmo použité v aplikaci JP Apps je s počátkem platnosti tohoto předpisu:

Arial

Pro webové prezentace, interní dokumenty, loga, vizitky a prezentace je použit výhradně primární font, který je nutno 
striktně dodržet. Pro ostatní dokumenty je akceptovatelné použití sekundárního fontu, není-li možné implementace 
primárního fontu.

Barevné schéma
Barevné schéma aplikace JP Apps vychází z barevných složek popsaných níže.

Varianta 1: Pozadí modrá-tmavá s textem černá
Varianta 2: Pozadí bílá s textem černá
Varianta 3: Pozadí bílá s textem tmavě modrá

Styly jednotlivých barevných složek
modrá tmavá: 

RGB: #11609E (R:17, G:96, B:158)
CMYK:  (C:93, M:56, Y:4, K:12)

modrá světlá:

RGB: #479DD3 (R:71, G:157, B:211)
CMYK:  (C:71, M:25, Y:3, K:0)

bílá:

RGB: #FFFFFF (R:256, G:256, B:256)
CMYK:  (C:0, M:0, Y:0, K:0)

černá:

RGB: #000000 (R:0, G:0, B:0)
CMYK:  (C:95, M:95, Y:45, K:95)
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Logo JP Apps
Obecné použití
Logo JP Apps se používá přednostně v jeho plném zobrazení. Vyžadují-li to provozní poměry, nebo nelze-li aplikovat 
jinak je možné použít logo v jeho zmenšené verzi.

Umístění loga JP Apps na veřejných plochách je povoleno pouze se souhlasem provozovatele aplikace JP Apps na 
základě písemné žádosti a následného odsouhlasení.

Při použití loga JP Apps je výslovně zakázáno měnit text, měnit barevné schéma, umisťovat jej na nestandartní, nebo 
jinak nepovolené podklady, nedodržovat ochrannou zónu, nebo toto logo překrývat jinými grafickými prvky, nebo 
textem.

Barevné schéma
K  dispozici  a  k  použití  jsou  loga  aplikace  JP  Apps  ve  třech  dostupných  barevných  kombinacích.  Je  výslovně 
zakázáno měnit kontrast, jas, barevnost, nebo průhlednost použitého loga aplikace JP Apps.

Varianta 1: pozadí bílá (R:256, G:256, B:256), písmo černá (R:0, G:0, B:0)
Varianta 2: pozadí bílá(R:256, G:256, B:256), písmo modrá tmavá(R:17, G:96, B:158)
Varianta 3: pozadí černá(R:0, G:0, B:0), písmo bílá(R:256, G:256, B:256)
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Plné zobrazení
Plné  zobrazení  loga  JP  Apps  zobrazuje  znaky  „J“  a  „P“  v  zájemné  grafické  vazbě doplněné  textem „APPS“  a 
sloganem „vše o webu...“ v pravé horní části a „... vše pro web“ v pravé spodní části.

Zmenšené zobrazení
Zmenšené zobrazení loga je povolené pouze v poměru stran 1:1 a  zobrazuje znaky „J“ a „P“ v zájemné grafické 
vazbě.

Ochranná zóna
Při použití loga JP Apps je nutné dodržet ochrannou zónu, která je určena šířkou písmene „J“. Ochranná zóna je 1.0 
násobek šířky písmene „J“ a začíná imaginárním pravoúhelníkem, jehož levý horní roh kopíruje přesah písmene „P“ 
nad písmenem „J“ a jehož levý spodní roh kopíruje optické podtržení textu „... vše pro web“.

Jedinou výjimkou v použití ochranné zóny loga aplikace JP Apps je použití loga v případech, kdy logo znehodnocuje 
fotografii jako vodotisk. V tomto případě lze logo JP Apps použít s transparentním pozadím, avšak pouze ve verzi 
kontrastní k obsahu fotografie.  Není-li  žádná s povolených verzí loga aplikace JP Apps dostatečně kontrastní k 
pozadí fotografie, není na této fotografii povoleno použití loga s transparentním pozadím a bez ochranné zóny.

Reference
Odkazy
Aktuální verze veřejných dokumentů jsou volně ke stažení z webové prezentace aplikace JP Apps.

Grafický manuál: http://www.jp-apps.cz/files/GraphicStandardsManual.pdf

Logo JP Apps v plné verzi: http://www.jp-apps.cz/files/ApplicationsLogoFull.pdf

Logo JP Apps ve zmenšené verzi: http://www.jp-apps.cz/files/ApplicationsLogoReduced.pdf

V Novém Oldřichově, 24.12.2015,

Jan Prášil

...........................................................
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