
GRAFICKÝ MANUÁL



SYMBOL

Základním poznávacím prvkem projektu 
Adopce nablízko je symbol kruhu s horizon-
tem, na kterém stojí pět postaviček. 

Pro obecné použití je určena je stínovaná 
verze, kdy je horizont vyznačen stínem, 
který je zároveň i okolo symbolu. V menších 
rozměrech se používá verze bez stínů.

Minimálně 15 mm



LOGOTYP

Logotyp se skládá z názvu a symbolu. K dispozici je verze s textem na straně a verze 
s textem v kruhu. Podle tvořené grafiky je možné použít i verze bez stínů. V menších 
velikostech se používá pouze ta.

Minimálně 15 mm



BAREVNÉ VERZE

Pro různé použití je přiložena 
široká paleta verzí logotypu. Ne-
snažte se znovuvytvořit logo, ale 
používejte připravené soubory.



OCHRANNÁ ZÓNA

Ochranná zóna určuje minimální vzdálenost loga od ostatních grafických prvků. Tato 
vzdálenost je definována vzdáleností hlavy postavičky od konce kruhu. 
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NEPOVOLENÉ UŽITÍ LOGA

Adopce
nablízko

Chyba: nesprávná barevná kombinace Chyba: Logo je deformováno

Chyba: Nesprávný poměr prvků loga Chyba: Špatné písmo



PÍSMA

Noto Sans Regular
Noto Sans Italic
Noto Sans Bold Bebas Neue

V logotypu je použit font Bebas Neue, který se stejně tak hodí na velké nadpisy.         
Pro menší nadpisy je určen Noto Sans Bold. Pro běžný text se používá Noto Sans Re-
gular. Všechny fonty jsou volně dostupné a použitelné. Pokud není z technických 
důvodů možné písma použít, doporučuje se font Arial, který je součástí systému       
MS Windows. 



PALETA BAREV

RGB
CMYK
HEX
Pantone 

249/224/112
3/8/68/0
#F8E070
Pantone 121

76/76/76
0/0/0/70
#4C4C4C
Pantone 7540

94/94/94
0/0/0/63
#5E5E5E
Pantone 424

179/174/161
31/25/35/0
#B3AEA1

149/183/199
40/17/15/0
#96B7C7

242/251/255
4/0/0/0
#F2FAFE



PŘILOŽENÉ SOUBORY

S tímto manuálem by se k vám měl dostat      
i archiv s logy. Najdete v něm loga v mnoha 
variantách v následujících formátech: 

PNG (rastr) Vhodný pro použití na webu a 
netiskové materiály

EPS (křivky) Vhodný pro tisk či netiskové 
materiály

PDFPDF (křivky) Vhodný pro tisk či netiskové 
materiály, editovatelný v Adobe Illustrator 
CS6. 
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