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ZÁKLADNÍ VARIANTA01

Základním prvkem jednotného vizuálního stylu je logo Fakultní Thomayerova nemocnice. 
Použití jednotlivých prvků je možné pouze v souladu s tímto manuálem.
 
Jakékoliv jiné změny barevnosti, částí, proporcí, textu nebo písma jsou nepřípustné.



DOPLŇKOVÁ VARIANTA02

Doplňková varianta se používá pouze pro potisk nebo vyšití na textilie.
Použití jednotlivých prvků je možné pouze v souladu s tímto manuálem.
 
Jakékoliv jiné změny barevnosti, částí, proporcí, textu nebo písma jsou nepřípustné.
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OCHRANNÁ ZÓNA

ZÁKLADNÍ VARIANTA
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Šedý rámeček není součástí loga, je použit pouze pro ukázku proporcí ochranné zóny.
X = šířka věže, která je součástí loga.

Ochranná zóna definuje prostor, ve kterém se nesmí nalézat žádné prvky grafiky. Prvkem grafiky 
je myšleno jiné logo, text, textura, fotografie, podklad aj. Tato zóna je minimální a může být zvětšena.



OCHRANNÁ ZÓNA

DOPLŇKOVÁ VARIANTA
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Šedý rámeček není součástí loga, je použit pouze pro ukázku proporcí ochranné zóny.
X = šířka věže, která je součástí loga.

Ochranná zóna definuje prostor, ve kterém se nesmí nalézat žádné prvky grafiky kromě podkladu. Prvkem grafiky 
je myšleno jiné logo, text, textura, fotografie aj. Tato zóna je minimální a může být zvětšena.
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MINIMÁLNÍ ROZMĚRY05

ZÁKLADNÍ VARIANTA

Minimální šířka základní varianty loga pro tisk je 18 mm.
Minimální šířka základní varianty loga pro použití na internetu, webových stránkách apod. je 150 bodů.

Poměr stran základní varianty loga je vždy 9:8.

18 mm / 150 b 100% / 18 mm



40 mm

MINIMÁLNÍ ROZMĚRY06

Minimální šířka doplňkové varianty loga je 40 mm.

DOPLŇKOVÁ VARIANTA

Poměr stran doplňkové varianty loga je vždy 10:8.
 



DEFINICE BAREV07

CMYK  100 - 90 - 0 - 10 CMYK  100 - 90 - 0 - 10

RGB  0 - 51 - 130 RGB  0 - 51 - 130

BAREVNÁ VARIANTA

Jedinými povolenými barvami jsou výše definované barvy. Žádné jiné barvy nebo odstíny nejsou povoleny.
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Jedinými povolenými barvami jsou výše definované barvy. Žádné jiné barvy nebo odstíny nejsou povoleny.

DEFINICE BAREV

ČERNOBÍLÁ VARIANTA

CMYK  0 - 0 - 0 - 100 CMYK  0 - 0 - 0 - 100

RGB  0 - 0 - 0 RGB  0 - 0 - 0



09 DEFINICE BAREV

NEGATIVNÍ VARIANTA

Jedinými povolenými barvami jsou výše definované barvy. Žádné jiné barvy nebo odstíny nejsou povoleny.

CMYK  0 - 0 - 0 - 0 CMYK  0 - 0 - 0 - 0

RGB  255 - 255 - 255 RGB  255 - 255 - 255



DEFINICE PÍSMA10

Písmo použité pro základní variantu loga je Klavika Regular v jediném řezu.
Písmo použité pro doplňkovou variantu loga je Klavika Medium v jediném řezu.

Klavika Regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

Klavika Medium

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890



ZAKÁZANÉ VARIANTY11

Je nepřípustné jakkoli měnit a přizpůsobovat jednotlivé části nebo celé logo.

Za neoprávněné přizpůsobení je považována změna části grafiky, barevnosti,
celková nebo částečná deformace loga, změna písma, natočení jednotlivých částí a jiné změny.
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