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Jednotný vizuální styl
Grafický manuál slouží k jednotnému použití vizuálního stylu organizace. Dodržování pravidel je důležité pro 
identifikaci a komunikaci organizace. Základními prvky jednotného vizuálního stylu je grafická značka - logo, 
barevnost a typy písma. Součástí manuálu je definice vzhledu základních firemních tiskovin a užitých 
papírových materiálů. 

ÚČEL MANUÁLU



LOGO

Grafická značka
Základním prvkem jednotného vizuálního stylu je grafická značka - logo. Použití jednotlivých prvků je možné 
je možné pouze v souladu s tímto manuálem, který jasně definuje barevnost, písmo a proporce. Jakékoliv 
jiné změny loga jsou nepřípustné.



Mezinárodní varianta

LOGO

Česká varianta DofE
ČESKÁ REPUBLIKA

Varianta pro Místní centra DofE
DofE

ČESKÁ REPUBLIKA

S hrdostí poskytujeme



Mezinárodní varianta loga

Tato verze loga slouží pro komunikaci mimo Českou republiku.



Česká varianta loga

Tato varianta slouží ke komunikaci v rámci České republiky.
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Varianta loga pro Místní centra
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S hrdostí poskytujeme
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S hrdostí poskytujeme
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S hrdostí poskytujeme

Tato verze loga je pro Místní centra, která program poskytují. Logo 
slouží k umístění na webové stránky a sociální média.



ČTVERCOVÉ LOGO
Toto logo je navrženo pro výjimečné použití tam, kde je omezený prostor.
Tuto verzi loga nelze použít, pokud lze použít celé logo.



Doprovodný vzorek má dvě varianty. 

Varianta I - je “stuha” v oficiálních barvách DofE. 
Varianta II - je barevný pruh v oficiálních barvách Dofe.

Barevná stuha a pruh

DOPROVODNÉ VZORKY



VARIANTA 1

VARIANTA 2



VYUŽITÍ DOPROVODNÉHO VZORKU



VYUŽITÍ DOPROVODNÉHO VZORKU

DOPROVODNÝ VZOREK

APLIKACE LOGA VŽDY VPRAVO!



Ochranná zóna loga je minimální povolený postor mezi logem a ostatními grafickými prvky, či kraji 
stránky. Je definována jako vzdálenost mezi piktogramem a nápisem loga. Ochranná zóna je stejná i v 
případě vertikální varianty loga bez claimu.

Obě varianty loga

OCHRANNÁ ZÓNA
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Definovaná minimální šířka loga garantuje zachování dostatečné čitelnosti a identifikace. Minimální šířka 
loga se liší na základě jednotlivých variant loga.

Horizontální varianta

MINIMÁLNÍ ROZMĚRY



50 mm



Je nepřípustné měnit a upravovat jednotlivé části nebo celé logo. Za neoprávněnou úpravu je například 
považována změna písma, barevnosti, celkové nebo částečné deformace loga, natočení jednotlivých částí 
a další změny.

Rozkres loga s ochrannou zónou

ZAKÁZANÉ POUŽITÍ



Deformace Rotace Zm na barevnosti



BARVY
Definované barvy jsou jedinými povolenými barvami. Žádné jiné barvy nebo odstíny nejsou 
povoleny. 
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PÍSMO
Písmo je nedílnou součástí grafické prezentace organizace. Použití jiného fontu, nebo jiných řezů, 
je zakázáno!

Fonty
MetaPro: normal / book / medium / medium italic / bold / black / black italic
MetaBoldLF-Roman
MetaNormalLF-Roman
MetaBoldLF-Italic
MetaNormalLF-Italic



 pro nadpisy a obsahov  text, nikdy na 

Pou
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MetaPro - všechny řezy

MetaNormalLF-Caps MetaBoldLF-Italic

MetaBoldLF-RomanMetaMediumLF-ItalicCaps



STANDARDNÍ LOREM IPSUM PASÁŽ

VZOROVÝ TEXT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 

dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 

ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 

fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt 

mollit anim id est laborum

N A D P I S

O D S T A V E C

O D S T A V E C  I T A L I C

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 

nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 

enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 

nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 

hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 

nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 


