


Osobní Identita
Manuál



O čem tahle maškaráda je?

Tahle “maškaráda” je manuál k mé osobní značce.
 
Cílem tohoto průvodce je vytvořit stabilní základ pro moji značku 
Skylooks, která je významnou součástí mého života.

Věřím, že značka a osoba mohou být v jistém smyslu totéž. Žijeme ve 
světě, ve kterém hrají vizuální vnímání, silná vize a způsoby komunikace 
velmi důležitou roli a značka se všemi těmito aspekty pomáhá pracovat. 
Má práce coby digitálního umělce sestává z neustálého snění o světě 
bez hranic (a občasného porušování pravidel). Ve skutečnosti je těchto 
hranic a překážek hodně. Leč ve světě našich myslí a představivosti není 
žádná. A já chci mé vize převést do skutečnosti!
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Úvod



2.1.0  Úvod

Čí je to vlastně “Identita”?

Jak to začalo?

Má. Ve skutečnosti se jmenuji Lukáš a jestli je něco, co z celého srdce 
miluji, tak je to digitální grafika. Skylooks je můj online pseudonym a 
nástroj pro dělání toho, na čem mi záleží. A tím je tvorba!

Protože rád vytvářím nové světy, nalezl jsem se v oblastech digitální 
ilustrace a malby s hlavním zaměřením na konceptuální a vesmírnou 
tvorbu. Taky má dost v oblibě fotografii a multimédia obecně. To je 
důvod, proč při své tvorbě používám spoustu nástrojů a technik

Velkým třeskem. Ne, dobrá tedy. Vše to začalo v mých dvanácti letech. 
Můj dobrý kamarád mně ukázal signaturu vytvořenou ve Photoshopu. 
Právě v tom okamžiku jsem propadl všemu, co se týkalo digitální grafiky. 
Nemohl jsem uvěřit tomu, jak úžasný svět se za ní skrývá a co vše je v 
lidských silách vytvořit jen pomocí počítače a nějakého “programu”. 
Uvědomil jsem si také, že kamkoliv jdu, kamkoliv se podívám, tak to, co 
vidím, ke mně hovoří. A já poslouchám...

Nejspíš vás zajímá proč “skylooks”? Co to vubec je? Odpověď je prostá.

“sky” - (z EN obloha) je místo, ve kterém se obvykle nacházím (v mých 
myšlenkách každopádně). 
“looks“ (z EN koukat se/pohledy) proto, že se kolem sebe rád koukám a 
pozoruji. Učím se a neustále hledám.

A koneckonců, jmenuju se přece Lukáš!
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Design Loga



4.2.0  Design Loga

Primární logo
na bílé



5.2.0  Design Loga

Primární logo
na šedé



6.2.0  Design Loga

Primární logo
na černé



7.2.0  Design Loga

Význam

Mé logo sestává ze dvou klíčových prvků.

Kruhy znázorňují oko. Bránu do světa fantazie. Vesmír je rozlehlý prostor 
s nekončícím výčtem možností a stejně takové jsou hranice naší fantazie. 
kruh tuo nekonečnost právě zobrazuje pro nekonečný počet stran. Oko 
se kouká vzůru do oblak a ještě dál jako připomínka toho, co je důležité. 
A to je neustále rozšiřování našeho vnímání a následování snů, nezávisle 
na tom, jak vysoko letí. 

A důležité je také užívat si celou tu cestu!

Logotyp zobrazuje jméno značky. 2.

1.
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8.2.0  Design Loga

Podnadpis

V případě nějakého speciálního projektu lze k logu připojit ještě dopro-
vodný název. Účel to má čistě praktický,a sice zdůraznit zamýšlenou 
zprávu.  Tady je příklad projektu nazvaného “vision”.
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Užití Loga
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10.2.1  Užití Loga

Minimální Rozměr

Pokud je šířka a výška celého loga menší než 50x37px, 
je lepší použít symbol loga odděleného od logotypu 
(pro nečitelnost názvu).

Důvodem je opět čistý vzhled a čitelnost loga.

Ochranná Zóna

Kolem loga musí být neustále čisý a aktivní prostor. 
Stejně jako lidé i logo potřebuje dýchat. Vznášet se. 
Jedině tehdy dokáže vyjadřovat lehkost, půvab a 
zamýšlenou zprávu. 



11.2.1  Užití Loga

Správně!

Tvar loga je konzistentní. Logo tak plní svůj účel a 
je čitelné.

Špatně!

Logo bylo záhadným způsobem 
neproporciálně smrštěno. Zaprvé je to hnus a 
za druhé není čitelné.

Pokud nás prostor omezuje, měníme dimenze 
loga proporciálně.



12.2.1  Užití Loga

Správně!

Tvar loga je konstatní vzhledem ke svému 
vzoru.

Špatně!

Text loga byl přesunu doprava. To je pro mně 
nepřípustné a nebudu jej tolerovat.

Pokud máme málo místa, použijeme verzi 
loga skylooks bez logotypu (nápisu).



13.2.1  Užití Loga

Správně!

Mnohem lepší. Světlá verze loa byla pro 
tento účel vytvořená a byla by smutná, 
kdyby jí nikdo nepoužil. Stačí mi tedy 
používat trochu selského rozumu.

Špatně!

Tmavá verze loga byla umístěna na 
tmavý pdoklad. Pro mně dost špatná 
stuace, neboť mé logo nerozpoznáte 
snadno.
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Barevné schéma Identity



15.3.0  Barevné schéma Identity

Je to celkem jednoduché.

Primární logo je černo-bílé nebo bílo-černé (záleží na vašich choutkách). 
To znamená, že neobsahuje jiné barvy. Snažil jsem se o co nejjednoduší 
řešení a zjistil jsem, že barvy to všechno trochu komplikují. Nicméně, to 
neznamená, že v rámci mé komunikace žádné barvy nepoužívám. 
Kdepak. Používám, protože co by to bylo za život bez barev?

Barvy značky kombinují dvě hlavní barvy (šedá škála) a pro trochu života a 
kouzla tři další klíčové barvy.

Na následující straně jsem tyto barvy nadefinoval, avšak jinak nechávám 
systém barev otevřený. Mám rád spoustu barev a nechci se nechat 
nějakými omezovat (stejně jako v mé tvorbě). .  

Hravost



16.3.0  Barevné schéma Identity

Primární barva
logo / pozadí / důraz

Primární barva
logo / pozadí / důraz

Barva
text / obsah

Barva
zvýraznění / důraz

JMÉNO CMYK RGB HEX

My White Warrior

My Black Lady

Pantone 430 C

Pantone P 114-16 C

0  /  0  /  0  /  0 

60 / 0 / 20 / 96

33 / 18 / 13 / 40

100 / 18 / 0 / 60

255 / 255 / 255

4 / 10 / 8

124 / 135 / 142

0 / 76 / 109

#FFFFFF

#040a08

#7c878e

#004C6D

Barva
zvýraznění / důraz

Pantone P 73-8 C 0 / 100 / 12 / 0 213 / 6 / 111 #D5066F
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Typografie



18.4.0  Typografie

Pozadí

Dlouhou dobu jsem hledal svůj “vysněný” font.  Jako první mně však 
svojí elegancí a jednoduchostí učarovalo písmo Avenir. Propadl jsem 
mu ihned. Moc rád bych za něj vyjádřil úctu a obdiv pánům Frutigerovi 
a Akira Kobayashimu, kteří stojí za jeho tvorbou.



19.4.0  Typografie

Primární Písmo

Avenir Next LT Pro (Regular)  Obsah

abcdefghijklmnopqrs tuv wx yz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WX Y Z
1234567890
!@£$%^&*()¡€#¢∞§¶•ªº- –_=+{} [];:/ \ ,.~
å∫ç∂´ƒ©˙^∆˚¬µ~øπœ®ß†¨√ ∑≈¥Ω



20.4.0  Typografie

Sekundární Písmo

Avenir Next LT Pro (Demi)  Nadpisy / Podnadpisy

abcdefghijklmnopqrstuv w x yz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WX Y Z
1234567890
!@£$%^&*()¡€#¢∞§¶•ªº- –_=+{}[];:/ \ , .~
å∫ç∂´ƒ©˙^∆˚¬µ~øπœ®ß†¨√∑≈¥Ω
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Aplikace
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Slovo závěrem

Na začátku jsem psal, že tahle příručka má pomoci mně. Budu však 
opravdu rád, pokud inspiruji kohokoliv dalšího jakýmkoliv způsobem. 
Pokud máte ke mně, nebo mé značce jakékoliv dotazy, neváhejte a 
obraťte se na mně. Život je o komunikaci. Život je o vzájmené inspiraci. 
Život je totiž o nás všech.

A na to nikdy nezapoměňte!

Lukáš Zídka
Digitální grafika, Ilustrace a svět bez hranic!

lukas@skylooks.cz www.skylooks.cz+420 776 159 272



More than meets the eye.


