
Manuál 
vizuální identity



01 

LOGO



Logo a barevnost jsou základními prvky vizuální identity.  
Barevná kombinace žlutá/černá na bílém pozadí se používá před-
nostně na tištěných materiálech a v dalších aplikacích.

LOGO / ZÁKLADNÍ VERZE



Pro případy, kdy není z technologických či jiných důvodů možné 
použít základní barevné logo, slouží jednobarevná podoba značky 
(typicky razítko, ražba apod..)

LOGO / ČERNOBÍLÉ PROVEDENÍ



Pro případy, kdy není z technologických či jiných důvodů možné 
použít základní barevné logo, slouží jednobarevná podoba značky 
v šedých odstínech. 

LOGO / ŠEDÉ PROVEDENÍ



Pro případy, kdy je potřeba využít tmavé pozadí existuje  
tyto podoby značky. Více o aplikacích na pozadí je uvedeno 
v sekci varianty pozadí.

LOGO / INVERZNÍ PROVEDENÍ



nepoužívat obrysovou 
linku

Pro zachování jednotného vizuálního stylu je důležité používat
logo tak, jak je popsáno v tomto manuálu. Uvedené
příklady ilustrují varianty nesprávného použití.

neměnit barevnost

nepoužívat dodatečné 
stínování

neměnit proporce

neumisťovat symbol, 
jinak než je definováno v 

manuálu.

nedeformovat

ZAKÁZANÉ VARIANTY



Při aplikacích na pozadí je nutné vždy dodržovat dostatečný kontrast mezi 
pozadím a značkou. Uvedené příklady ilustrují varianty nesprávného 
a správného použití. Preferované pozadí loga je bílá barva.

VARIANTY POZADÍ



Minimální ochranná zóna základní verze loga je definována výškou 
písmene S. Smyslem ochranné zóny je zajistit dostatečný odstup 
loga od všech ostatních výrazných grafických prvků, které by mohly 
jeho viditelnost narušit.

OCHRANNÁ ZÓNA



Minimální velikost loga je 31x11 mm, pro digitální publikování 80 px na 
šířku. Ikonu lze použít pro online aplikace.

31 x 11 mm ikona

MINIMÁLNÍ VELIKOST, IKONA
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BAREVNOST



Převodní tabulka uvádí specifikace barev pro různé způsoby použití: 
soutiskové barvy CMYK, přímé barvy PANTONE,  RGB pro elektronické  
zobrazování a HTML barvy pro použití v internetových aplikacích...

CMYK: 0/30/100/0
PANTONE Solid Coated: 7409 C
PANTONE Solid Uncoated: 121 U
RGB: 253/185/19
# fdb913

CMYK: 96/83/2/0
PANTONE Solid Coated: 286 C
PANTONE Solid Uncoated: Blue 072 U
RGB: 46/60/144
# 2E3C90

CMYK: 0/0/0/100
PANTONE Solid Coated: Black C
PANTONE Solid Uncoated: Black U
RGB: 0/0/0
# 000000

BAREVNOST
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PÍSMO



Základním písmem je Branding v řezech Light, Medium a Bold.
Písmo je použitelné nejen pro tisk, ale i pro web. Řez Light a Medium 
je  vhodný pro krátkou sazbu a Bold pro nadpisy a titulky.

Branding Medium
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Branding Light
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Hrozba obory pád a jižních hustě. Co budou netopýr na nebylo 

změnily k mnou dosavadní, zcela bývá kampaň poslouchá. Vy-

spává rodin místu velryb, běžnou, oblohou ty, svaly ať, velikosti 

k náš člen. S věnuje s myslitelnými mzdu mi mapuje, si první 

léta výš parku, určit palec k formu hodlá. Mj. předním vydat do 

základních.

Hrozba obory pád a jižních hustě. Co budou netopýr na neby-
lo změnily k mnou dosavadní, zcela bývá kampaň poslouchá. 
Vyspává rodin místu velryb, běžnou, oblohou ty, svaly ať, 
velikosti k náš člen. S věnuje s myslitelnými mzdu mi mapuje, 
si první léta výš parku, určit paleck formu hodlá. Mj. předním 
vydat do základních.

Hrozba obory pád a jižních hustě. Co budou netopýr na 
nebylo změnily k mnou dosavadní, zcela bývá kampaň 
poslouchá. Vyspává rodin místu velryb, běžnou, oblohou ty, 
svaly ať, velikosti k náš člen. S věnuje s myslitelnými mzdu 
mi mapuje, si první léta výš parku, určit palec k formu hodlá. 
Mj. předním vydat do základních.

Branding Bold 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

PÍSMO



Doplňkové písmo je Arial v řezech Regular a Bold.
Písmo je použitelné všude tam, kde je základní 
písmo nedostupné (typicky kancelářské aplikace Word,..)

Arial Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Hrozba obory pád a jižních hustě. Co budou netopýr na 
nebylo změnily k mnou dosavadní, zcela bývá kampaň 
poslouchá. Vyspává rodin místu velryb, běžnou, oblohou ty, 
svaly ať, velikosti k náš člen. S věnuje s myslitelnými mzdu 
mi mapuje, si první léta výš parku, určit palec k formu hodlá. 
Mj. předním vydat do základních.

Hrozba obory pád a jižních hustě. Co budou netopýr na 
nebylo změnily k mnou dosavadní, zcela bývá kampaň 
poslouchá. Vyspává rodin místu velryb, běžnou, oblo-
hou ty, svaly ať, velikosti k náš člen. S věnuje 
s myslitelnými mzdu mi mapuje, si první léta výš parku, 
určit palec k formu hodlá. Mj. předním vydat do základ-
ních.

Arial Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

DOPLŇKOVÉ PÍSMO
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MATERIÁLY PRO KOMUNIKACI 





VIZITKA



POZVÁNKA

Ukázka aplikace vizuálního stylu na pozvánce.
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PREZENTAČNÍ MATERIÁLY



PLAKÁT

Ukázka aplikace vizuálního stylu 
na plakátu ve formátu A3.



INFORMAČNÍ LETÁK

Ukázka aplikace vizuálního stylu na letáku.



ROLLUP

Ukázka aplikace vizuálního stylu na rollupech 
v rozměrech 60x200cm a 120x200 cm.
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ELEKTRONICKÉ APLIKACE



WEB



POWER POINT ŠABLONA



COVER FOTO FACEBOOK
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PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY



POTISK TAŠKY
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POUŽITÍ IUSTRACÍ



ILUSTRACE

Ukázka aplikace vizuálního stylu s použitím ilustrací. Jed-
notný styl ilustrace, použití barevné palety z manuálu, může 
být jedna doplňková barva navíc, např. červená.


