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Grafický manuál
práce s logotypem

ÚVOD

Tento manuál slouží jako základní informační zdroj o jednotících prvcích logotypu Spolku výtvarných umělců Vysočiny a jejich použití.
Je vhodné jej dodržovat, jednotné používání logotypu zaručí jednotnou prezentaci veškerých tiskových a propagačních materiálů.
Základní prvky manuálu:
1. Definice jednotlivých grafických prvků
2. Tvarové a barevné řešení logotypu
3. Pravidla pro použití s výše uvedenými prvky
Manuál obsahuje zásady s kterými by se mělo při použití loga pracovat a neměly by být porušeny,
je důležité dodržování jednotného grafického stylu, který je využíván pro funkční a srozumitelnou
komunikaci spolku s veřejností.
Obsah manuálu může být dále doplňován a rozšiřován.
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LOGOTYP - ZÁKLADNÍ VARIANTA

Logotyp Spolu výtvarných umělců Vysočiny je tvořen čtyřmi počátečními
písmeny názvu spolku samotného (S,V,U,V,) dosazenými do zaobleného
čtverce s grafickou křivkou.
Měly by být dodržovány následující podmínky:
• Logotyp nelze svévolně upravovat, přemisťovat
jeho jednotlivé prvky, měnit svévolně jednotlivý
poměr velikostí či užívat jiné písmo
• Je nutné dodržovat ochrannou zónu logotypu,
tudíž použití a narušení cizími prvky a vkládání cizích
fontů je taktéž nepřípustné
• Použivat se smí pouze definované barvy
• Logo nelze znovu konstruovat
• Nutno používat v nejvyšší možné kvalitě
Základní varianta
logotypu
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Ochranná zóna vymezuje čtvercovou oblast
ve které nesmí být umístěné žádné jiné prvky,
které nejsou součástí značky (ilustrace, texty,
fotografie..).

u=x

Zóna také určuje minimální vzdálenost
od okraje stránky kde je logotyp použit,
vzdálenost zóny je avšak minimální a ne
optimální, vždy je lepší ponechat vzdálenost větší.

1/2 x

KONSTRUKCE LOGOTYPU/
ZÁKLADNÍ OCHRANNÁ ZÓNA

Velikost ochranné zóny logotypu SVUV je
určena výškou písmene U, přičemž je použita
právě polovina jeho výšky.

Nerespektování ochranné zóny může způsobit horší čitelnost značky.

Ochranná zóna
základního logotypu
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DOPORUČENÁ/MINIMÁLNÍ
VESLIKOST LOGOTYPU

• 25% představuje minimální použitelnou velikost loga
Při použití v menší než stanovené
minimální velikosti se riskuje ztráta čitelnosti
logotypu

25% VELIKOST LOGOTYPU
10 mm

• 50% velikost je doporučena pro použití na formátu A4.
• 100% velikost je doporučena pro použití na formátu A3

50% VELIKOST LOGOTYPU
20 mm

Rozměrová řada logotypu SVUV představuje doporučené velikosti
pro přednostní užití loga především na tištěných materiálech.
Doporučuje se pro všechna barevná provedení loga.
V případě potřeby lze na formáty A4 a A3 použít i menší variantu
loga, je potřeba však dbát na doporučenou minimální velikost
a zachovat čitelnost značky.

100% VELIKOST LOGOTYPU
40 mm

GRAFICKÝ MANUÁL 4

• Inverzní varianta logotypu
vycházející z černobílé varianty.
Možno využívat pouze na černém
podkladu, pokud značku nelze aplikovat
v základní nebo černobílé podobě.
Použití na jiný barevný podklad
není povoleno.
Správné užití logotypu na barevných podkladových
plochách musí vždy zachovávat dobrou čitelnost
a fungovat dohromady s barevností podkladové
plochy.
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CMYK>0/0/0/100
RGB>0/0/0

ZÁKLADNÍ BAREVNÁ VARIANTA

• Značka ve své černobílé podobě
je tvořena černou, bílou a šedou barvou.
Lze ji použít v přípradě nedostupnosti
barevné tiskové technologie či za jiných
okolností nedovolujících použití její
barevné varianty
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• Základní barevné provedení
se používá na standartních
barevně tištěných či publikovaných
propagačních materiálech.
Díky současnému bílému
podkladu lze vkládat nad
jakékoliv barevné pozadí.

CMYK>0/0/0/40
RGB>153/153/153

ČERNOBÍLÁ A INVERZNÍ VARIANTA

ZÁKLADNÍ BAREVNOST/
BAREVNÉ MODIFIKACE

CMYK>11/45/88/29
RGB>159/92/18

100%

CMYK>2/26/98/8
RGB>229/170/7
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C>0
M>0
Y>0
K>40

Spolek výtvarných
umělců Vysočiny, z.s.

