
Grafický manuál
jednotného vizuálního stylu
společnosti Sazka

Zkrácená verze. 
Kompletní online verzi najdete na platformě BrandCloud.
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Jednotný vizuální styl patří mezi hlavní nástroje efektivní prezentace na veřejnosti.
Jeho kvalitní zpracování podporuje image moderní organizace nebo firmy  
a zvyšuje povědomí o její existenci a charakteru. 

Jednotný vizuální styl společnosti Sazka tvoří logo s výrazným motivem „S“, barvy,  
písmo, Sazka smíšci a další prvky vizuálního stylu představené v tomto grafickém manuálu.  
Vizuální styl společnosti Sazka plně reflektuje zaměření společnosti. Hry a zábava tvoří  
základní východiska vizuálního stylu, který je hravý a variabilní.

Grafický manuál obsahuje soubor pravidel a předpisů pro vytváření fungujícího  
a jednotného vizuálního stylu prostřednictvím konkrétních grafických výstupů.  
Určuje parametry správného užívání loga, postupy pro aplikaci jednotlivých prvků  
a realizaci prezentačních a komunikačních materiálů. Dlouhodobé dodržování stanovených  
pravidel vede k vybudování povědomí o značce Sazka jako důvěryhodném produktu.

Úvod

O grafickém manuálu
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SAZKA a.s., jediná loterijní společnost v ČR patří mezi nejdů-
věryhodnější loterijní společnosti na světě. Sazka je držitelem 
mnoha mezinárodních certifikátů a hlásí se k naplňování 
mezinárodních standardů zodpovědného přístupu v loterijních 
službách.

Motiv „S“, který je klíčovým prvkem současného loga Sazky  
je dnes již tradiční a do obecného povědomí zapsané syno-
nymum významné české loterijní společnosti. Během svého 
dlouholetého působení se logo společnosti vyvíjelo až do 
dnešní podoby, vždy s respektem k motivu „S“. Ten je nyní 
poznávacím prvkem celé řady produktů a služeb dynamicky 
se rozvíjející společnosti. 

Současnou podobu loga definuje kromě motivu „S“ signifi-
kantní žlutá koule, která je základním stavebním kamenem 
vizuálního stylu Sazka.

Úvod

Úvodní slovo
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MASTER BRAND

Logo

Symbol

Wordmark

LOTERIE

Sportka

Ostatní loterie

LOSY HRY SPORT, E-SPORTMOBILOSTATNÍ

Orientace v systému log jednotlivých vertikál

Společnost Sazka nabízí celou řadu produktů a služeb.  
Níže jsou představena jejich loga, která jsou ve většině  
případů odvozena od principů master brandu. Podrobněji  
o konstrukci log a vizuálního stylu jednotlivých vertikál  
pojednávají kapitoly Master Brand Sazka, Loterie, Losy,  
Ostatní služby, Sazka Mobil, Sazka Hry a Sport / E-sport  
připravené na platformě BrandCloud.

Orientace v systému log

Úvod
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Základní barevné provedení
Logo Sazka tvoří motiv „S“ na modrém šestiúhelníku.  
Do motivu je zakomponován nápis Sazka (dále jen Wordmark). 
Dalším typickým poznávacím znamením loga je 3D koule v 
signifikantní žluté barvě. Logo Sazka se užívá na drtivě většině 
prezentačních a komunikačních materiálů společnosti Sazka.

Jednobarevné provedení
V černobílém tisku nebo v případech, kdy není z technic-
kých důvodů možné reprodukovat logo barevně, se používá 
černobílá varianta loga v pozitivním a negativním provedení. 
Pravidla aplikace černobílého loga na různě syté podkladové 
plochy jsou přesně definována v kapitole Logo na podklado-
vých plochách.

Do loga nelze zasahovat, nelze jej barevně ani jinak upravo-
vat. Pravidla aplikace základní verze loga jsou definována v 
následujících kapitolách. Logo se používá jen ze zdrojových 
dat níže.

Logo Sazka1.1

1. Logo
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Základní barevné provedení
Symbol se od loga liší pouze absencí názvu Sazka (wordmar-
ku). Symbol slouží jako náhrada za logo v místech, kde by 
nebyl wordmark čitelný kvůli malé velikosti. Symbol Sazka se 
také používá při tvorbě některých nových podznaček a tvoří 
jednotící prvek pro loga loterií, losů a ostatních služeb.

Jednobarevné provedení
V černobílém tisku nebo v případech, kdy není z technických 
důvodů možné reprodukovat symbol barevně, se používá 
černobílá varianta v pozitivním a negativním provedení. Pravi-
dla aplikace černobílého symbolu na různě syté podkladové 
plochy jsou přesně definována v kapitole Logo na podklado-
vých plochách.

Do symbolu nelze zasahovat, nelze jej barevně ani jinak upra-
vovat. Symbol se používá jen ze zdrojových dat níže.

Symbol Sazka1.2

1. Logo
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Základní barevné provedení
Wordmark neboli slovní značka využívá základní korporátní 
písmo Sazka Sans. Jedná se však o specificky upravený nápis 
(snížené písmeno K) a proto jej není možné napsat základním 
písmem. Wordmark používá modrou základní barevnost.

Slovní značka se používá jako doplněk na formátech, které 
jsou společností Sazka označené a na dalších aplikacích, kde 
není dostatek místa pro základní logo. Objevuje se např. na 
dárkových předmětech (např. tužky), vlajkách, pultech, stán-
cích a jiných prostorových aplikacích.

Jednobarevné provedení
V černobílém tisku nebo v případech, kdy není z technických 
důvodů možné reprodukovat wordmark barevně, se používá 
černobílá varianta v pozitivním a negativním provedení.

Do slovní značky nelze zasahovat, nelze ji barevně ani jinak 
upravovat. Wordmark se používá jen ze zdrojových dat níže.

Wordmark Sazka1.3

1. Logo
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Ochranná zóna vymezuje velikost prostoru kolem loga,  
do kterého nesmí být umístěny žádné jiné grafické nebo 
typografické prvky (vyjma Sazka smíšků). Jedná se o nejmenší 
možnou vzdálenost od dalších prvků, log partnerů a motivů. 
Dodržování této zóny je nezbytné pro rozpoznatelnost loga  
a jeho dobrou čitelnost. 

Ochrannou zónu loga a symbolu tvoří 20 % jejich velikosti.  
V některých případech lze logo aplikovat i na spad, jak ukazuje 
kapitola Princip umisťování loga.

Ochranná zóna loga a symbolu1.4

1. Logo
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Ochranná zóna vymezuje velikost prostoru kolem wordmarku, 
do kterého nesmí být umístěny žádné jiné grafické nebo 
typografické prvky. Jedná se o nejmenší možnou vzdálenost 
od dalších prvků, log partnerů a motivů. Dodržování této 
zóny je nezbytné pro rozpoznatelnost loga a jeho dobrou 
čitelnost. 

Ochrannou zónu slovní značky tvoří 40 % velikosti z výšky 
wordmarku.

Ochranná zóna wordmarku1.5

1. Logo



10

100% velikost představuje výchozí rozměr, se kterým  
se pracuje v grafickém manuálu. V této velikosti jsou také 
uložena loga ve zdrojových datech ke stažení.

Minimální velikost je nejmenší možný rozměr, který zaručuje 
dobrou čitelnost log ve vztahu k technologickému zpracování. 
Používat loga v menších velikostech není možné, protože se 
může narušit čitelnost a grafické vyznění.

Rozměrová řada a minimální velikost loga, symbolu a wordmarku1.6

1. Logo
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Na této straně jsou vyobrazeny příklady užití loga (platí i pro 
symbol) na podkladových plochách různé barevnosti. Vždy 
je důležité dbát na zachování kontrastu a čitelnosti loga na 
pozadí.

1/ Ukázka použití barevného loga na bílém podkladu (A)  
a na pozadí v základních barvách (B, C).

2/ Na grafický podklad (D) a fotografie (E, F) se také aplikuje 
základní verze loga.

3/  Při černobílé reprodukci je důležité dbát na sytost odstínu. 
Pro sytost v rozmezí 0–50% se používá černá značka (G, H), na 
tmavší odstíny podkladu (I) jednobarevné logo v bílé barvě.

Logo na podkladových plochách1.7

1. Logo
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Na této straně jsou vyobrazeny příklady užití wordmarku  
na podkladových plochách různé barevnosti. Vždy je důležité 
dbát na zachování kontrastu a čitelnosti loga na pozadí.

1/ Ukázka použití wordmarku na bílém podkladu (A) a na 
pozadí v základních barvách (B, C).

2/ Na podklady v jiných než základních barvách se řídíme  
sytostí barev. Na světlé, málo syté plochy se aplikuje  
wordmark v základní modré barvě (D). Na ostatní syté  
barevné odstíny se aplikuje wordmark v bílé barvě (negativ). 
Na podkladové fotografii (E, F) rozhoduje čitelnost loga  
a dostatečný kontrast. Dle potřeby se používá základní barev-
ná a negativní verze wordmarku.

3/  Při černobílé reprodukci je důležité dbát na sytost odstínu. 
Pro sytost v rozmezí 0–50% se používá černý wordmark  
(G, H), na tmavší odstíny podkladu (I) jednobarevný wordmark 
v bílé barvě.

Wordmark na podkladových plochách1.8

1. Logo
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Povolené podoby loga, symbolu a wordmarku (dále jen 
logo) jasně definuje tento manuál, jakékoliv další úpravy 
celku i jednotlivých částí log jsou nepřípustné. Zakázané 
varianty na této straně nevyčerpávají všechny možnosti 
nesprávného použití. Ilustrují narušení estetického vnímání 
jednotného vizuálního stylu a pochybení proti pravidlům 
vizuální komunikace.

Logo (symbol):
Není dovoleno logo deformovat (A), měnit jeho natočení (B), 
vytvářet stínování, obrysy a jiné grafické efekty (C, D), používat 
jinou než manuálem stanovenou barevnost (E, F).

Wordmark:
Není dovoleno wordmark deformovat (A), měnit jeho sklon 
(B), vytvářet stínování, obrysy a jiné grafické efekty (C, D), 
wordmark sázet jiným podobným písmem (E), používat jinou 
než manuálem stanovenou barevnost (F). 

Zakázané varianty1.9

1. Logo
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Písmo je jedním ze základních prvků vizuálního stylu  
a způsob jeho používání je jedním z předpokladů  
systematické a jednotné vizuální komunikace.

 

Základní písmo společnosti Sazka je Sazka Sans, které se  
používá v řezech Light, Regular, Medium, Bold a Heavy.  
Základní písmo se používá pro veškeré komunikační  
a prezentační materiály, merkantilní tiskoviny, propagační 
předměty, prostorové aplikace či webové stránky a další. 

Písmo Sazka Sans není volně dostupné. Jedná se  
o korporátní písmo, které vzniklo na míru společnosti Sazka. 
Licenci k jeho užití poskytuje marketingové oddělení  
společnosti Sazka.

Základní písmo – standardní2.1

2. Písmo
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Variantou pro větší množství sázeného textu je zúžené písmo 
Sazka Sans Condensed ve všech dostupných řezech.

Základní písmo – zúžené2.2

2. Písmo
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Při otevřené elektronické komunikaci musí být základní písmo 
nahrazeno písmy systémovými, která zaručí kompatibilitu  
s externími uživateli. Pro tyto potřeby se používá doplňkové 
písmo Trebuchet MS v řezech Regular, Italic, Bold a Bold 
Italic. Uplatní se při otevřené elektronické korespondenci, 
vyplňování elektronických dokumentů na PC, pro PowerPoint 
prezentace apod.

Doplňkové písmo2.3

2. Písmo
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Barevnost je jedním ze základních atributů vizuálního stylu. 
Barva napomáhá zapamatovatelnosti, usnadňuje identifikaci 
a dodává osobitý charakter logu a celému vizuálnímu stylu. 
Pro správné zobrazení vizuálního stylu na monitoru  
a v tisku je třeba dbát na dodržování přesně stanovených 
hodnot základních a doplňkových barev. Zde jsou uvedeny 
přesné definice základních barev: CMYK pro soutisk,  

RGB pro elektronické zobrazení na monitoru, Pantone pro 
přímý barevný tisk a HEX pro tvorbu webových stránek.

Základní a doplňkové barvy3.1

3. Barevnost
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Jednotný vizuální styl společnosti Sazka je propracovaný  
systém, který je tvořen základními prvky, mezi které patří 
logo (A), korporátní písmo a typografie (B), barvy (C), široká 
škála Sazka smíšků (D) a signifikantní žluté pozadí (E).

Vzájemnou kombinací jednotlivých prvků vzniká unikátní  
a nezaměnitelný vizuální styl, který je navržen tak, aby  
byl maximálně variabilní pro různé formáty v tisku  
i digitálním prostředí. Umožňuje pohodlnou aplikaci  
pro statické i dynamické obrazy. Princip tvorby vizuálů je 
popsán v dalších částech manuálu.

Prvky vizuálního stylu4.1

4. Vizuální styl
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Vizuální styl společnosti Sazka plně reflektuje zaměření  
společnosti. Hry a zábava tvoří základní východiska  
vizuálního stylu, který je hravý a variabilní. Stránka  
vyobrazuje různé materiály a aplikace vizuálního stylu.  
Vedle loga a typografie jsou pro vizuální komunikaci klíčoví 
Sazka smíšci a typická žlutá barva Sazky. Těžiště vizuální  
 

komunikace je v hravé práci se Sazka smíšky, kteří se  
na různých aplikacích objevují v rozmanitých, mnohdy  
vtipných scénkách. Sazka má velmi specifický a nezaměnitelný  
vizuální styl, jehož základním principem je hravost, působí 
jednoznačně a stabilně a zároveň je volný a otevřený různým 
kreativním řešením smíšků.

Ukázky aplikací vizuálního stylu4.2

4. Vizuální styl
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Logo Sazka je možné aplikovat i na spad a to pouze  
do levého spodního rohu jak ukazuje rozkres níže. Kouli umís-
tíme tak, aby motiv „S“ zůstal celý viditelný. Nelze volit jiné 
než povolené varianty. Tímto způsobem se logo umisťuje na 
pozadí v základních barvách vyjma modré.

Princip umisťování loga – na spad4.3

4. Vizuální styl
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Logo se může dostat do interakce se Sazka smíšky  
v rozmanitých scénkách a kompozicích. V takovém případě, 
podobně jako výše, neplatí pravidlo ochranné zóny. Scény  
a kompozice loga a smíšků jsou volné za předpokladu,  
že logo je uvnitř formátu nebo na spad v levém spodním 
rohu. Scény se komponují na různá pozadí s preferovanou 
žlutou základní barvou.

Princip umisťování loga – interakce se Sazka smíšky4.4

4. Vizuální styl


