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Jsme CESNET. 

Naším vesmírem jsou síťové technologie.
Vybudovali jsme národní e-infrastrukturu, 
která poskytuje moderní služby v oblasti 
informačních a komunikačních technologií. 

Je to transparentní prostředí pro přenos, 
ukládání a zpracování vědeckých dat 
založené na špičkových technologiích 
a jejich inovativních kombinacích. 

Slouží pracovištím, která se zabývají 
vzděláváním, výzkumem a vývojem 
v nejrůznějších oborech, a to i na 
mezinárodní úrovni. ¶



Síťové technologie, to je vlastně nekonečný 
tok počítačových nul a jedniček. Když jsme 
uvažovali nad podobou našeho loga, napadlo 
nás, jak asi vypadá jméno CESNET, když je 
napíšeme pomocí binárního kódu. Ten tvoří 
jakousi DNA celé informatiky. Pracuje na bázi 
dvojkové soustavy. Nuly a jedničky. ¶



Pro převod do binárního kódu jsme využili 
principu rovinné kartézské soustavy souřadnic 
s osami x a y. Začali jsme písmenem c.  
Najednou se CESNET usmál. 
A my věděli, že nové logo je na světě.
Protože všechny ty kybernetické nuly a jedničky 
dostávají smysl teprve tehdy, když je někdo 
naučí dělat lidi úspěšnější a spokojenější. 
Právě o to se snaží CESNET. ¶
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CESNET BLUE

CMYK 100/43/0/19
Pantone 301 C
RGB 0/104/162
HEX #0068A2

WHITE

CMYK 0/0/0/0
RGB 255/255/255
HEX #FFFFFF

GREY

CMYK 0/0/0/80
Pantone Cool Gray 11 C
RGB 90/90/90
HEX #5A5A5A

LIGHT GREY

CMYK 0/0/0/40
Pantone Cool Gray 6 C
RGB 170/170/170
HEX #AAAAAA

Základní barvy Sdružení



Přemýšlíme, jak by měl svět vypadat  
za 10, 20 let... I proto jsme si za své  
písmo vybrali Avenir. Tohle slovo totiž  
ve francouzštině znamená budoucnost. ¶ Avenir

Light
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 !@#$%^&*()

Heavy
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 !@#$%^&*()

Roman 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 !@#$%^&*()

Black
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 !@#$%^&*()

Písmo



CESNET patří mezi ty, kdo budoucnost vytvářejí. 
Dělá to pomocí celé rodiny vyspělých služeb. 
Také podobu jejich grafických značek určil 
binární kód. ¶

Dílčí značky









Barevnost dílčích značek

FRESH BLUE

YELLOW

RED

PETROL

RUBY

GREEN

ORANGE

BLACK





Novou výtvarnou koncepcí jsme zdůraznili 
příslušnost všech těchto služeb do naší rodiny. 
Aby bylo na první pohled jasné, co všechno 
dokáže CESNET vykouzlit z nul a jedniček. ¶

Sdružení CESNET MetaCentrum

DataCare LibeRouter

CertS, Flab,
Warden, Mentat CzechLight

Certificate Authority, 
Perun, eduID.cz, 
eduID.cz Hostel

Fond Rozvoje

Že je toho mnohem víc  
než jeden úsměv…



CESNET, zájmové sdružení právnických osob, Zikova 4, 160 00 Praha 6, cesnet.cz


