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Grafický manuál přesně definuje
základní prvky vizuální
komunikace, jejich používání
a aplikaci na různých úrovních
komunikace.
Grafický manuál slouží jako
závazná předloha pro všechny
subjekty podílející se na tvorbě
vizuální komunikace značky.
Všechny jednotlivé části
grafického manuálu se musí
závazně dodržovat, aby
nedocházelo k tříštění jednotného
vizuálního stylu.
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1. KODIFIKACE LOGOTYPU
A. barevná varianta loga
B. polotónová varianta loga
C. jednobarevná varianta loga
D. alternativní varianta loga
E. ochranná zóna loga

2. FIREMNÍ BARVY
A. specifikace barev Pantone
B. specifikace barev CMYK
C. specifikace odstíny šedi
D. specifikace barev RGB
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1. KODIFIKACE LOGOTYPU
A. barevná varianta loga
Základní barevná grafická značka
Barevnost je přesně kodifikována v sekci Určení barevnosti.

1. KODIFIKACE LOGOTYPU
B. polotónová varianta loga
Základní polotónová grafická značka
Barevnost je přesně kodifikována v sekci Určení barevnosti.

1. KODIFIKACE LOGOTYPU
C. jednobarevná varianta logotypu
Základní jednobarevná grafická značka
Barevnost je přesně kodifikována v sekci Určení barevnosti.

1. KODIFIKACE LOGOTYPU
D. alternativní varianta logotypu
Alternativní varianta grafické značky
Tuto variantu doporučujeme použít v případě, že základní varianta vzhledem ke tvaru a rozměru prostoru na který je aplikována
ztrácí na čitelnosti. Jde hlavně o šířkové prostory, například vodorovná lišta s reklamními partnery na billboardech a plakátech.

1. KODIFIKACE LOGOTYPU
E. ochranná zóna loga
Kodifikace ochranné zóny
Určení ochranné zóny pro grafickou značku pomocí čtverce. Ochranná zóna slouží k ochraně grafické značky před
vizuálním tříštěním. Uvnitř této zóny nesmí být žádný text ani jiné grafické symboly. Velikost zóny je dána čtvercem
opisujícím grafickou značku a jeho velikost se lineárně mění v závislosti na velikosti použití grafické značky
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2. FIREMNÍ BARVY
A. specifikace barev Pantone®
Barevný prostor Pantone®
Přesná specifikace barev Pantone® dle čísel v barevné škále. Jednotlivé barvy mají přiděleno své identifikační číslo a jsou
již namíchány přímo od výrobce. Barev Pantone se užívá při tisku firemních tiskovin (vizitek, tiskopisů, obálek či
na orientační systém). Pro tisk ostatních tiskovin, kde se používá dalších barev či obrázků slouží barevný prostor CMYK.
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2. FIREMNÍ BARVY
B. specifikace barev CMYK
Barevný prostor CMYK
Přesná procentuální specifikace barev pro stabilizační tisk (CMYK). Jednotlivé barvy se určují procentuálním zastoupením
ze čtyř základních barev, ze kterých lze namíchat barvy celého barevného spektra. Barevný prostor CMYK se užívá pro
pro přípravu a tisk tiskovin, ve kterých jsou použity obrázky nebo všude tam, kde není možno užít barev Pantone®.
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2. FIREMNÍ BARVY
C. specifikace odstínů šedi
Barevný prostor odstíny šedi
Přesná procentuální specifikace barev pro stabilizační tisk černou barvou. Jednotlivé barvy se určují procentuálním
zastoupením ze čtyř základních barev, ze kterých lze namíchat barvy celého barevného spektra. Černý barevný prostor se
užívá pro pro přípravu a tisk tiskovin, kde se tiskne pouze jednou barvou.
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2. FIREMNÍ BARVY
D. specifikace barev RGB
Barevný prostor RGB
Přesná procentuální specifikace barev pro barevný prostor (RGB). Jednotlivé barvy se určují zastoupením ze 3 základních
barev, ze kterých lze namíchat barvy celého barevného spektra. Barevný prostor RGB se užívá pro pro přípravu a realizaci
prezentací na webu a pro ostatní internetové aplikace.

