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Grafický manuál
TEREZA z.ú.
jednotný vizuální styl
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1 / Logotyp
1.1.

Specifikace barevnosti
hlavní barva / doplňková barva

1.2.

Ukázka použití loga v negativu

1.2.

Konstrukce a síťový rozkres loga

1.3.

Konstrukce a síťový rozkres loga

1.4.

Ochranná zóna

1.5.

Maximální velikost

1. 6.

Nepovolené modifikace logotypu

1. 7.

Ukázka použitelnosti logotyp na škálách 0 - 100%

- Následující strany jednoduše představují práci
s novým logotypem TEREZA z.ú.
- Manuál je dobrý k udržení kvality výstupů,
které firmu prezentují.

2 / Firemní tiskoviny
2.1.

Razítko 1, 2, 3

2.2.

Vizitka osobní a společnosti TEREZA

2.3.

Hlavičkový papír A4 / 1:1

2.4.

Dopisní papír s adresátem A4 / 1:1

2.5.

Dopisní papír s adresátem A4 / 1:1 / PATIČKA
Štítek na dopisní obálku 70 x 60 mm

2.6.

Obálka C4, C6, DL

2.7.

Průvodní lístky

- Důležité není jen to, že logotyp samostatně funguje,
ale jak vyznívá v praktickém užití.
GRAFICKÝ MANUÁL obsahuje soubor grafických prvků a instrukcí,
podle kterých je třeba identitu aplikovat v praxi. Informuje Vás
i další lidi, kteří jsou zapojeni do práce na prezentaci společnosti
o tom, jak používat logotyp, jaké používat barvy pro zobrazení,
barvy pro tisk, dále se určují fonty, které se budou v rámci
vizuálního stylu používat tzv. typografie, atd.
Dostáváte nejen design manuál, ale také DVD, na kterém jsou
umístěny vybrané podklady v křivkách a některé podklady
zpra
cované pro okamžité použití v programech jako je Word apod.

3 / Typografie

Základní prvky grafického manuálu, jako je hlavičkový -papír, šab
lona obálky a potisk CD/ DVD jsou připraveny rovnou do tisku.

3.1.

Typografie / písmo pro publikace

3.2.

Typografie / písmo pro veřejné prezentace TEREZY

4 / Programy
Legenda >

2

CD

tento dokument je pod svým jménem uložen na CD.

PDF

koncovka pod čarou určuje v jakém formátu je dokument
nachystán pro předání (PDF., doc., indd., JPG., TIF.)
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Logotyp / barevnost

1. 1. Specifikace barevnosti

1.2. Ukázka použití loga v negativu

Barevnost je prvkem firemní identity. Proto je nezbytně nutné dodržovat její předepsané hodnoty. Ukázky definují barevnost v závislosti
na zvoleném tiskovém výstupu, nebo publikačním médiu.

negativ

hlavní barvy
pantone 287 U
cmyk 100/ 68/ 0 / 12
cmyk 0/ 50/ 30/ 60
cmyk 0/ 0/ 0/ 14

modrá

cmyk 50/ 50/ 30/ 100

Doplňkové barvy

Doplňková barevnost není omezena !!!!
a) u publikací doporučujeme černou verzi Terezky.
(1.4.)
b) v tiskovinách společnosti používáme modrou Terezku,
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1:1

Logotyp

1.3. Konstrukce a síťový rozkres loga

1.5. Maximální velikost
poměrová síť je určena k přesnému stanovení tvaru loga při některých případech
extrémního zvětšování a zároveň stanovuje vztahy mezi jednotlivými prvky loga.

Konstrukce logotypu přesně definuje velikostní poměry
a vzájemní vztahy jednotlivých prvků.
A — logotyp Terezky
B — aplikace na malé předměty
(tužka, propiska etc.)
C — definice textu (1:1 v mm)

50

100

100 mm

0

A

TEREZA

Myriad Pro Bold 8/ 11 / 25

B

C
TEREZA

Levý horní roh.

1.4. ochranná zóna
je optimálním prostorem kolem vlastního
loga. Tato zóna slouží k zachování osobitého
charakteru loga a zabraňuje jiným prvkům,
např: obrazová příloha, text rušit vnímání
jedinečnosti loga.

maximální velikost 100 mm

Myriad Pro Bold 23 / 25 / 5

100 mm

1.5. minimální velikost
10 mm

HŘBET

1 |

25 mm a 15 mm

12 mm

Tento poměr je také ideální pro umisťování
logotypu v publikacích a propagačních
materiálech Terezy.

25 mm

6

15 mm
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1:1

Firemní tiskoviny

210 mm

2.3. Hlavičkový papír A4 / 210 x 297 mm

19 mm

TEREZKA je v dokumentu vložena fixně,
má charakter razítkového otisku.
Logotyp je aplikován v základní barevné
Doporučené nastavení v Microsoft Word
̶ Písmo: Myriad PRO / regular
̶ Velikost: 9,5 bodu
̶ Proložení znaků / mezery: rozšířené 0,1 bodu
̶ Odsazení prvního řádku: 0,5 mm
̶ Mezery / řádkování : násobky - 1,1
̶ Zarovnání: do bloku

24 mm

74 mm
nastavení textu
a prokladů viz.
dokument doc. na

Vážený pane Maarten Van Der Velde
Vážený pán
Maarten Van Der Velderen
Rindjik 19
3053 KS Rotterdam
The Netherlands

Už jako dítě jsem si pomocí hledáčku tvořeného z prstů vytvářela fotografie svého okolí. Zůstalo mi to dodnes. Rámovat si různé obrazy. Vytvářet nové krajiny, ve kterých bych se cítila dobře. Baví mne myšlenka, že
věci, které zbavíte jejich původních vazeb, začnou fungovat úplně novým životem. Vznikají obrazy plné nových
světů. Výřezy skutečnosti, které na první pohled nic neznamenají, na druhý však ukazují možnosti dalších spojení a vztahů. Předměty umístěné do prostředí, se kterým jsou v naprostém logickém rozporu se mohou stát
zajímavými právě díky onomu zvláštnímu postavení věcí vedle sebe. Pomocí správného výřezu můžete zcela
ovlivnit pohled na skutečnost. Vytváříte tak imaginární prostor pro hru s divákem. Fascinuje mne však hlavně
jedna myšlenka. Sama mohu určovat úhel pohledu. Rozhoduji o velikosti záběru…mám určitou moc. Nikdo
neomezuje můj vlastní vyběr. A hlavně, nikdo mi nediktuje kolik času mohu rámováním strávit.

Vážený pane Maarten Van Der Velde
Už jako dítě jsem si pomocí hledáčku tvořeného z prstů vytvářela fotografie svého okolí. Zůstalo mi to
dodnes. Rámovat si různé obrazy. Vytvářet nové krajiny, ve kterých bych se cítila dobře. Baví mne myšlenka,
že věci, které zbavíte jejich původních vazeb, začnou fungovat úplně novým životem. Vznikají obrazy plné
nových světů. Výřezy skutečnosti, které na první pohled nic neznamenají, na druhý však ukazují možnosti
dalších spojení a vztahů. Předměty umístěné do prostředí, se kterým jsou v naprostém logickém rozporu se
mohou stát zajímavými právě díky onomu zvláštnímu postavení věcí vedle sebe. Pomocí správného výřezu
můžete zcela ovlivnit pohled na skutečnost. Vytváříte tak imaginární prostor pro hru s divákem. Fascinuje
mne však hlavně jedna myšlenka. Sama mohu určovat úhel pohledu. Rozhoduji o velikosti záběru…mám
určitou moc. Nikdo neomezuje můj vlastní vyběr. A hlavně, nikdo mi nediktuje kolik času mohu rámováním strávit.
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S pozdravem,
Jitka Nechvátalová
PR, fundraising
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místo které je zobrazeno na této dvoustaně.

Dnešní doba se zrychluje. Jsou kladeny větší požadavky na diváka. Musí být schopen zachytit více informací
v kratším čase než tomu bylo dřív. Obrazy mu jsou předkládány v rychlém sledu po sobě. Nemá již čas sám si
vybírat záběry. Je odkázán na realitu, kterou mu předkládá někdo jiný. Žije v umělé realitě utvářené mediálním
světem. Tyto obrazy jsou mu předkládány jako na servírovacím podnose doma v obývacím pokoji. Člověk má
tak dnes pocit, že se účastní veškerých událostí, které se na zemi udály. Být u všeho a o všem být dobře informován ještě více zvyšuje jeho touhu. Neuvědomuje si, že řada informací, kterou přijal je pro něj naprosto zbytečná.
Je však pod tlakem společnosti, která vytváří dojem nepostradatelnosti informací. Je obtížné vymanit se z návalu obrazů, které člověk ani nepotřebuje znát. Ujasnit si co je podstatné a čím nemá smysl ztrácet čas. Typickým příkladem přísunu nepřeberného množství informací se v dnešní době stává internet. Pro „konzumenta“
se zdá být velkým pomocníkem. Dá se na něm vyhledat spousta informací. Bohužel spletitost některých cest
člověka často odvede do míst, kde nachází informace, které původně vůbec nehledal. Jednotlivá zpravodajství
svádí boj o sledovanost. Předhánějí se v množství aktualit a zejména v atraktivitě jednotlivých informací. Divák
se tak stává pouhým pasivním konzumentem fiktivní skutečnosti. Ztrácí tak kontakt s realitou.
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