
LOGO manuál 

Manuál jednotného vizuálního stylu 



Obsah 

1. strana 

2. Strana  Definice logotypu 

3. Strana  Barevnost logotypu 

4. Strana  Barevné podklady 

5. Strana  Ochranná zóna 

6. Strana  Velikost logotypu 

7. Strana  Zakázaná manipulace 

8. Strana  Ukázky užití 

9. Strana  Nejpoužívanější souborové typy 

 



Definice logotypu 

Konstrukce loga: 

Logotyp obsahuje 2 části: 

 1) Zastřešený QR kód odkazující na webové stránky z důvodu rychlého a snadného přístupu. Zastřešený kód také charakterizuje a 

 připomíná dům, na kterém je tento projekt postavený. 

 2) Samostatný text ideadomy složený jednoduchým lehce čitelným fontem. 

 

Logotyp obsahuje 2 hlavní barvy – červená a odstíny šedé v základu na bílém(světlém) podkladu. 
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Barevnost logotypu 

střecha šedá 

CMYK: 

Pantone: 

RGB: 

HEX: 

48/40/40/4 

Cool Gray 8 C 

137/137/137 

#898989 

idea červená 

CMYK: 

Pantone: 

RGB: 

HEX: 

1/100/100/0 

1795 C 

227/30/36 

#e31e24 

domy tmavě šedá 

CMYK: 

Pantone: 

RGB: 

HEX: 

75/65/65/70 

Black C 

43/42/41 

#2b2a29 

QR kód: 

100% Černá na bílém podkladu z důvodu co nejlepší čitelnosti kódu 
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Barevné podklady 

65% 

100% 

75% 

85% 0% 

25% 

50% 

Bílá: 

Barevné podklady: 

Barevné logo doporučujeme používat do 65% bílého barevného 

podkladu. Poté zaniká červený a černý text a naopak vyniká bílé 

pozadí s QR kódem. Pro ostatní barevné podklady používejte bílý 

logotyp. 
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Ochranná zóna logo-velké: 

Ochranná zóna je definována poměrově pomocí jednotky x, která se rovná koncem střechy pro QR kód a koncem logotypu. 

Ochranná zóna logo-malé: 

Ochranná zóna je definována poměrově pomocí jednotky y, která se rovná šířce stěny. 
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5. strana 



Velikosti logotypů: 

Logotypy musí pro lepší čitelnost mít minimální rozměry.  

 

Velikost logotypu 

Min:  

Šířka: 7mm 

45x57px 
Min:  

Šířka: 17mm 

150x25px 

Logotyp č.1 

Logotyp č.2 
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Zakázaná manipulace 

Rozmisťování a rozměry prvků: 

Nerozmisťujte jakékoliv prvky od sebe, logo nechávejte pohromadě, neměňte tvar a zachovejte proporce 

Změna barev prvků: 

Nezaměňujte barevnost prvků, použijte pouze základní, či bíle, nepoužívejte průhlednost 
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Ukázky užití 
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Nejpoužívanější souborové typy 

9. strana 

PNG, JPEG 

Komprimované bitmapové obrázky 

BMP 

Bitmapové obrázky bez 

komprese 

TIF 

Snímky určené pro tisk 

CDR 

Defaultní formát vektorové grafiky 

softwaru Corel Draw 

AI 

Defaultní formát vektorové grafiky 

softwaru Adobe Illustrator 


