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BAREVNÁ POZITIVNÍ VARIANTA LOGA
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ČERNOBÍLÁ POZITIVNÍ VARIANTA LOGA
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BAREVNÁ POZITIVNÍ HORIZONTÁLNÍ VARIANTA LOGOTYPU
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ČERNOBÍLÁ POZITIVNÍ HORIZONTÁLNÍ VARIANTA LOGOTYPU
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BAREVNÁ POZITIVNÍ VERTIKÁLNÍ VARIANTA LOGOTYPU

8

ČERNOBÍLÁ POZITIVNÍ VERTIKÁLNÍ VARIANTA LOGOTYPU
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BAREVNÁ POZITIVNÍ HORIZONTÁLNÍ VARIANTA LOGOTYPU (PRIMÁRNÍ)

ČERNOBÍLÁ POZITIVNÍ VARIANTA LOGOTYPU (PRIMÁRNÍ)

Toto je primární varianta logotypu. Upřednostňujeme ji z důvodu
její snadné použitelnosti díky jejím proporcím a snadné čitelnosti.
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BAREVNÁ POZITIVNÍ VERTIKÁLNÍ VARIANTA LOGOTYPU (SEKUNDÁRNÍ)

ČERNOBÍLÁ POZITIVNÍ VERTIKÁLNÍ VARIANTA LOGOTYPU (SEKUNDÁRNÍ)

Sekundární varianta logotypu se nám hodí například při středových
kompozicích, když potřebujeme dát logu větší prostor a důraz.
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BAREVNÁ POZITIVNÍ VERTIKÁLNÍ VARIANTA LOGOTYPU (TERCIÁLNÍ)

ČERNOBÍLÁ POZITIVNÍ VARIANTA LOGOTYPU (TERCIÁLNÍ)

Terciální variantu logotypu je vhodné použít v malých velikostech,
protože má obě slova stejné velikosti a řezu.
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KONSTRUKCE LOGA A LOGOTYPU

KONSTRUKCE LOGOTYPU
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BARVY LOGOTYPU A PRÁCE S NIMI

BARVY LOGOTYPU A PRÁCE S NIMI

Červená
CMYK
4/100/100/1

Pantone
485C

Hexa kód
e30613

RGB
227/6/19

RAL
3024

Oracal
032 Light Red

Bílá

18

Černá

CMYK
0/0/0/0

RAL
9016

CMYK
0/0/0/100

Pantone
Proc. Black

RGB
255/255/255

Oracal
010 White

RGB
0/0/0

RAL
9005

Použití loga je velice snadné – je v podkladu naše červená? Použijte bílé logo.
Je v podkladu bílá? Použijte červené logo. Černobílou variantu používáme jen
pokud to je nezbytně nutné.
Oracal
070 Black

Pokud chcete umístit logo například na plakát do partnerské sekce, řiďte se
svým citem a použijte jednu z variant na základě barvy podkladu, proporcí
a barevností ostatních log.
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OCHRANNÁ ZÓNA A MINIMÁLNÍ VELIKOST LOGOTYPU

DESIGN MANUÁL

Ochrannou zónu vždy určuje výška písmene N ve slově DRBNA. Pomocí této
pomůcky si snadno ověříte, jestli jste dodrželi ochrannou zónu napříč všemi
variantami loga.

30 mm

20 mm

10 mm

25 mm

Vhodná varianta

Logotyp díky svému silnému řezu písma a prostrkání písmen snese i malé velikosti. Pro ty
opravdu malé aplikace je ale vhodnější podlouhlá varianta, ve které jsou obě slova stejného
řezu a velikosti.
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TYPOGRAFIE

TYPOGRAFIE

LANZ BLACK

WORK SANS

Slovák vyzval ženu
na pěstní souboj

Muž měl verbálně napadat kolemjdoucí občany
a starší ženu venčící psa dokonce vyzval na pěstní souboj. Přivolaní strážníci hned věděli „s kým
mají tu čest“. Muž právě probíral obsah kontejnerů na odpad.
„Sedmačtyřicetiletý Slovák na výzvu strážníků k prokázání totožnosti přiznal,
že své osobní doklady ztratil. A tak jeho totožnost ověřili policisté na služebně
odboru cizinecké policie. „Ocenili ho“ ovšem také za to, že jako cizinec na výzvu
policie neprokázal svou totožnost předložením osobního dokladu,“ uvedla mluvčí českobudějovické městské policie Věra Školková.

Nejdůležitějším posláním typografie je přenos sdělení. Proto jsme se snažili pro práci s ní nastavit jasná a jednoduchá pravidla. Vždy dbáme na to, aby byly texty vysázeny správným písmem,
byla dodržována typografická pravidla a informace byly správně strukturované.
Pro hlavní nadpisy a sdělení používáme písmo Lanz v řezu Black, případně Heavy. Použití verzálek je doporučené, ale ne nutné. Vždy záleží na konkrétní aplikaci. Pokud je text delší, je vhodnější pro lepší čitelnost použít sazbu minuskami.
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Pro všechny ostatní texty používáme výhradně písmo Work Sans, které je mnohem subtilnější
a je dobře čitelné.
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BARVY

CLAIM

Červená
CMYK
0/100/100/0

Pantone
485C

RGB
235/33/46

RAL
3024

Bílá

Oracal
032 Light Red

Černá

CMYK
0/0/0/0

RAL
9016

CMYK
0/0/0/100

Pantone
Proc. Black

RGB
255/255/255

Oracal
010 White

RGB
0/0/0

RAL
9005

Oracal
070 Black

Claim ve vektorech najdete na přiloženém CD

Barvy zůstávají stejné jako u logotypu. Základní barevnou kombinací je červená-bílá.
Červenou vždy používáme v co největší ploše a texty, logo a claim bílou.
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Ve vizuálu pracujeme s novým jednotným claimem „Spolu víme všechno!“. Abychom podpořili
to, o co se v Drbně snažíme už od začátku, tedy vzbudit dojem, že články píše ta slečna Drbna
sama, je tento claim napsaný ručně. Pravidla používání claimu najdete na dalších stránkách.
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PODPIS

VIZITKY

A

Součást projektu Česká Drbna

B

Kamil Patka
A Re d a kt o r

C e/ patka@budejckadrbna.cz

w/ www.budejckadrbna.cz
f/ Facebook – Budějcká Drbna

A Work Sans Regular 6 b
t/ +420 123 456 789
a/ Českobudějcká 25,
123 45 České Budějovice

B Lanz Heavy 9 b
C Work Sans Bold & Regular 6 b

Vizitky jsou standartního formátu 90×50 mm.
Doporučujeme tisknout na natírané papíry
gramáže 250–350 g/m2.
Vzorové vizitky, stejně jako i zdrojová data
ke tvorbě nových, najdete na přiloženém CD.
Podpis ve vektorech najdete na přiloženém CD
Ve vizuálu nově pracujeme taky s novým podpisem Drbny. Pravidla používání podpisu najdete
na dalších stránkách.
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ROLLUP

OUTDOOROVÉ BANNERY

Banner v poměru 2:1
U vertikálních formátů si pomáháme obdélníkem se stínem.
Jednak nám jemně zvýrazní logo a zároveň ho překryjeme
kouskem hlavy Drbny, čímž získáme větší dojem prostorovosti.
Drbna jakoby vystupovala z formátu.

Zdrojová data najdete na přiloženém CD

U rollupů je potřeba si dát pozor hlavně na rozměr a uchycení
plachty do konstrukce. Může se stát, že uchycení plachy ve
spodní části spolkne více plachty, takže je lepší nechat dostatek místa. Zároveň taky nikdo nebude číst informace, které
jsou až u země.
U všech aplikací napříč formáty jednotlivé prvky vizuálního
stylu umisťujeme s citem a respektujeme základní pravidla
kompozice a struktury informací.

Banner v poměru 4:1
Zdrojová data najdete na přiloženém CD

Drbnu vždy umisťujeme do všech formátů a aplikací co možná největší, ale zároveň vždy tak, aby byla maximálně od
ramen výše. Drbna je vždy vlevo od loga, které kromě písmene D symbolizuje i bublinu. Nikdy ji neumisťujeme jen od
krku nahoru, aby to vypadalo, jako že má uříznutou hlavu.
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POLEP VOZU

RAZÍTKO

U polepu auta, bez ohledu na velikost a model,
opět dbáme na čistotu provedení a nepřeháníme to s objemem textů. Například v případě
polepu Citroenu C3 pro Budějce, který má
červenou střechu, jsme volili celopolep pouze
zadního okna.
Claim se nám v tomto případě vešel pod logo
auta, u jiných aut se nám zase bude více hodit
umístit claim vedle loga. Záleží vždy na daném
modelu auta a na vašem citu, jak jednotlivé
prvky rozmístíte.

56 mm

26 mm

A
A

Na přiloženém CD najdete i návrh polepu v blueprintu vozu Škoda Fabia.
Při přípravách dalších polepů aut se, prosím, řiďte tímto vzorovým polepem. Nebudete-li si jistí,
neváhejte se na nás obrátit, rádi s vámi danou
věc zkonzultujeme.
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A Work Sans Regular 9 b
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E-MAILOVÝ PODPIS

30 px

94 px

164 px

35 px

25 px
30 px

VIZUÁLNÍ STYL
90 px
300 px

35 px

45 px

45 px

25 px

Adresu můžeme a nemusíme dělit na dva řádky. Záleží na její délce.
Vždy je ale potřeba dodržet specifikované okraje a rozestupy.
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Pokud jsme na něco zapomněli, tápete nebo si
nejste při práci s námi nastavenými pravidly jistí,
ozvěte se nám a my vám rádi poradíme.
info@rency.cz

www.rency.cz

© Rency 2017

