
grafický manuál značky



1.0 Značka

Grafický manuál popisuje pravidla 

použití loga a dalších prvků vizuálního stylu, 

aby bylo dosaženo jednotné komunikace 

celé značky.



1.1 Tvar

Toto je nejjednodušší prvek vizuálního 

stylu, z kterého vychází také vlastní logo. 

V minimálních velikostech lze tuto variantu 

jako logo použít.



1.2 Logo

Vlastní logo obsahuje iniciály AD. 



1.3 Logo s názvem

Toto je základní a preferovaná varianta 

logotypu pro běžné používání v češtině 

a angličtině.

Manuál se dále zabývá použitím české 

varianty, použití anglické varianty se nijak 

nemění a data k ní jsou sprostředkována 

v balíčku dodávaném s manuálem.



1.4 Jednobarevná varianta

Varianta pro použití tam, kde není možné 

nebo vhodné tisknout více barvami.



1.5 Inverzní varianta

Varianty pro použití na tmavém podkladu.

Jednobarevná varianta se hodí pro použití na 

jednobarevném podkladu, zatímco varianta 

s šedými inciály se více hodí pro použití na 

strukturovaném podkladu.



1.6 Barevnost I.

Primární barva celé značky, nejenom pro 

logo je světle modrá.

C 75 M 21 Y 0 K 0

R 26 G 158 B 218

Doplňková barva pro použití v názvu  

a textu je tmavě šedá.

C 66 M 56 Y 55 K 0

R 60 G 61 B 59



1.7 Barevnost II.

Jako doplňkovou barvu je možné i v názvu 

použít tmavě modrou, nikdy však ve tvaru.

C 100 M 60 Y 0 K 0

R 0 G 92 B 169

Tmavě modrou barvu lze ve tvaru použít 

pouze na jedné straně přechodu spolu se 

světle modrou. Tuto variantu nelze použít 

s barevným názvem.



1.8 Konstrukce

Logo má pevně dané proporce, které se 

nesmí při používání měnit. Měnit velikost 

mezery mezi symbolem a názvem je 

zakázáno, stejně tak jako měnit velikost 

názvu velde symbolu. Z konstrukce vychází 

také ochranná zóna.



1.9 Ochranná zóna

Ochranná zóna kolem loga je prostor, 

ve kterém by neměl být umístěný žádný 

výrazný grafický prvek, který by rušil 

čitelnost značky.

Minimální velikost zóny určuje šířka 

iniciál AD. Větší prostor kolem loga 

je preferován.



1.10 Velikost

Logo má několik variant pro různé velikosti. 

Barevné varianty také mají svoje velikostní 

omezení. 

Tyto pravidla použití jsou primárně určená 

čitelností a proto reálnou velikost může 

ovlivnit například také technologie tisku. 



1.11 Nejmenší velikost

Při použití nejmenších velikostí loga je 

vhodné ubírat informace v logu.

Minimální šířka loga s názvem je 20 mm.

Minimální šířka loga s iniciály je 5 mm.

Nejmenší použití je pouze tvar a je určený 

technologií tisku, kde klíčový prvek je 

čitelnost zaoblení rohů. Na běžné laserové 

tiskárně je to přibližně 3 mm.



1.12 Největší velikost

Optimální velikost loga je určena svým 

okolím, formátem a celkovým použitím. Při 

používání loga v jeho maximální velikosti 

je nutné brát ohled na čitelnost a celkový 

dojem ze značky.

Příliš velké logo by mělo být použito pouze 

v dekorativním případě, ideálně pouze ve 

výřezu a vždy bez iniciál AD.

Použití této varianty je také povoleno ve 

variantě s barevným přechodem.



2.0 Příklady použití

Použití loga se vždy odvíjí od konkrétního 

připadu. Při dodržení základních pravidel 

použití bude jednota značky zachována 

a zároveň vznikne prostor pro její rozvoj.



2.1 Použití fotografií

Dekorativní použití fotografií je preferováno 

v černobílé variantě pozitivní nebo negativní.

Použití barevných fotografií je možné, pouze 

však tam, kde to má informační hodnotu.

Použití loga přez strukturovaný podklad je 

preferováno ve variantě bez názvu nebo 

s použitím jednolitého podkladu.



2.2 Použití skic a výkresů

Fotografie nejsou jediný možný dekorativní 

prvek. Doporučujeme používat autorské 

skicy nebo výkresy, které svým charakterem 

odkazují na plánování a přípravu.

Jejich použití by se mělo řídit podobnou 

barevností jako fotografie, je však možné 

používat modrou jako podkladovou barvu.



2.3 Příklad nejmenší velikosti loga

Nejmenší varianta loga při dekorativním 

použití na reklamním předmětu.

Obě varianty jsou přípustné a demonstrují 

proměnou použitelnost značky. 



2.4 Typografie

Logo je vysázené písmem Circular Pro, 

které je zároveň doporučeným písmem 

pro sázení delšího textu.

Pokud je písmo Circular Pro nedostupné,

je k dispozici písmo Open Sans, které je 

přiložené k tomuto manuálu.

Dlouhé texty jsou zarovnané na levý 

praporek, který začíná na stejné pozici jako 

název v logu.



2.5 Logo s barevným přechodem

Barevné přechody v logu jsou primárně 

určeny pro použití v digitálním prostředí, 

kde  technologie barev umožní dokonalejší 

barevný přechod.

Zároveň zde vzniká možnost s přechodem 

animovaně manipulovat.



2.6 Využití základního tvaru

Příklad využití symetrie loga v plošeném 

dekorativním použití.



Všechny soubory nutné k práci s vizuálním 

stylem jsou dodávané s tímto manuálem.

Pokud jste manuál obdrželi bez souborů, 

můžete si stáhnout aktuální verzi na

wedevelop.cz/graficky_manual



Používání manuálu značky je doporučeno, 

překračovat jeho pravidla není zakázáno.

Vše podléhá konkrétnímu použití 

a dlouhodobém vývoji značky.


