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Materiál pro jednání P ČOS 

Logotyp ČOS 

Předkládá: Tomáš Kučera, člen P ČOS 

Reaguji na zaslaný materiál Sokol Brand, vytvořený p. Míškem na základě objednávky logotypu ČOS. 

Nejprve si dovolím drobné vysvětlení pojmů, aby bylo jasné, o čem je řeč a v čem je jádro věci. 

Omlouvám se, pokud budu příliš mentorovat. 

Definice pojmů 
Zatímco pojem logo označuje pouze grafický symbol, pojem logotyp používáme pro vyobrazení loga 

doplněné o typografické prvky. Typicky jde o graficky zpracovaný název společnosti. Jinými slovy, 

logotyp je tvořený zcela nebo alespoň z části i písmeny, zatímco logo písmo neobsahuje. 

Grafický manuál ČOS uvádí na straně 1 následující vysvětlení: 

Logo – označení organizace, společnosti, firmy nebo instituce ve speciálním grafickém provedení. Logo 

je uváděno na tiskovinách, produktech nebo budovách organizace. Logem organizace Sokol je graficky 

znázorněný text Sokol v červeném kruhu. Logo pomáhá identifikaci a tvoří povědomí o organizaci 

Logotyp – spojení loga a názvu organizace. Logotypem organizace Sokol je logo doplněné o název 

Česká obec sokolská, Sokol, nebo o název tělocvičné jednoty nebo župy. Není možné vytvářet jiné 

varianty logotypu, než ty, které definuje tento grafický manuál. 

Znak – prostředí marketingu pojem znak nezná. My o něm však často hovoříme. Znak lze chápat v 

obecném významu jako výtvarně vyjádřeného zástupce určité věci či vlastnosti nějaké věci. Místo 

znaku bychom měli tedy mluvit o logu. 

Příklady prvků 

Logo 
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Logotyp 

 

Sokol Brand 
Z definic jasně vyplývá, že nelze změnit grafickou podobu logotypu, aniž bychom změnili logo 

organizace, neboť tyto dvě věci jsou od sebe neoddělitelné, resp. logotyp lez od loga oddělit tak, že 

bude pouze výtvarným zpracováním názvu organizace. V kontextu navrhovaného brandu pak vypadají 

definice prvků následovně. 

Logo 

 

Logotyp 

Navržený logotyp v sobě obsahuje loga dvě, kde druhé, původní logo ČOS při zmenšení logotypu de 

facto zaniká. 

Rozpory materiálu se současnými platnými normami 
Výbor ČOS v listopadu 2014 schválil návrh nového logotypu, čímž ale, aniž by si to uvědomoval, schválil 

také nové logo ČOS. 

Na usnesení výboru ČOS se lze ale dívat i tak, že výbor schválil pouze logotyp a nikoli logo, což je jako 

takové zcela nesmyslné, neboť to nelze oddělit. 

Rovněž si lze usnesení výboru vykládat tak, že navrhovaná značka je schválena pouze jako logotyp, tj. 

pouze ve spojení s názvem organizace a její použití bez něho, tj. jako loga, schváleno nebylo. 

Usnesení výboru také omezuje použití schváleného logotypu na rámec propagace výročí 25 let od 

znovuobnovení činnosti České obce sokolské v návaznosti na významné projekty ČOS. Toto omezení 

předložený materiál neobsahuje a nevysvětluje. Další nezodpovězenou otázkou je, co jsou to 

významné projekty ČOS a jak bude rozhodováno o tom, co je a co není významný projekt ČOS. 
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Tak či tak má nyní ČOS dvě loga a logotypy, kde grafický manuál z roku 2008 uvádí, že jiné, než v něm 

definované varianty nejsou přípustné. Tím se nám dostávají normy, které jsou veřejné a k obecnému 

použití, do vzájemného rozporu.  

Předložený materiál Sokol Brand je tím, co má v názvu, tedy kompletním rebrandingem (změnou 

značky) Sokola. Branding je specializovaná disciplína marketingu. Je obtížné a nákladné řídit existující 

značku natož její změnu. Na to Sokol není připraven personálně, finančně, strategicky ani lidsky. 

Vzniklá situace je pro laika dle mého názoru neuchopitelná, pro odborníka zmatečná. Uvážíme-li 

lidovou tvořivost a absenci jasného vymezení a pokynů, rozeslání materiálu do hnutí povede k dalšímu 

zhoršení komunikace ČOS, neboť neexistuje celkový široce přijatý záměr v oblasti marketingu. Jsou 

činěny pouze izolované kroky avšak zásadního významu. 

Návrh usnesení 
P ČOS odkládá rozeslání materiálu Sokol Brand do hnutí a ukládá komisi propagace a marketingu 

připravit podrobné vysvětlení pojmů loga/logotypu pro výbor ČOS a dále připravit návrh, který 

uvede normy ČOS v této oblasti do vzájemného souladu, podložený jednoznačně definovaným 

marketingovým záměrem, který bude respektovat omezení daná výborem ČOS. 


