Grafický manuál značky
Národního zemědělského muzea

Tento manuál slouží jako základní informační zdroj o značce Národního zemědělského
muzea a jejím použití. Je nezbytné jej důsledně dodržovat, a tím zabránit možnému
poškození značky.
Součástí tohoto grafického manuálu je počítačové zpracování značky. Značku je povoleno aplikovat pouze z dodaných souborů. Je zakázáno do ní jakkoliv zasahovat.
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SEZNAM SOUBORŮ

1.1

Logotyp - základní varianta

Barevné provedení
Základní barevné provedení se doporučuje používat všude tam, kde je to možné.
Výjimku tvoří aplikace na podklady, kde by byla omezena čitelnost značky a při
užití technologií, které neumožňují kvalitní plně barevnou reprodukci.

Barevné negativní provedení
Barevné negativní provedení je určené pro takové aplikace značky,
kde barevné pozitivní provedení není na daném podkladu dostatečně čitelné.
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1.2

Logotyp - základní varianta

Provedení ve stupních šedi
Tato varianta je určena pouze pro případy, kdy kvůli technologickým omezením
není možné reprodukovat značku v žádné z barevných variant.

Negativní průhledné provedení
Kromě užití v černobílém tisku, je toto provedení vhodné pro umístění nad
fotografie či jiné barevné plochy, na kterých by barevné provedení nebylo čitelné.
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1.3

Logotyp - základní varianta

Alternativní barevné provedení
Tuto variantu je možné použít v případech, kdy by základní barevné provedení
působilo příliš výrazně a narušovalo tak celkovou kompozici. Jedná se však pouze
o variantu doplňkovou - vždy by mělo být preferováno základní barevné provedení.

Nepovoluje se „negativní“ použití značky ani na velmi tmavém podkladu.
V takovýchto případech je nutné použít její barevné negativní či černobílé
negativní provedení.
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1.4

Logotyp - základní varianta

Jednobarevná provedení
V případech, kdy z technologických důvodů není možné použití rastru či polotónů,
je možné uplatnit jednobarevnou variantu značky. A to jak v provedení barevném,
tak v provedení černém a bílém.
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2.1

Logotyp - vertikální varianta

Užití vertikální varianty logotypu
Používá se v případech, kdy by základní varianta nebyla kvůli rozměrům podkladu
dostatečně čitelná nebo by narušovala celkovou kompozici pojednaného materiálu
(například při aplikaci na výškové formáty).
Barevná provedení a pravidla aplikace jsou stejná jako u základní varianty značky.

8

3.1

Symbol

Užití symbolu
Symbol bez názvu instituce není plnohodnotnou značkou. Jeho užití by mělo být
spíše dekorativního charakteru.
Barevná provedení a pravidla aplikace jsou stejná jako u základní varianty značky.
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4.1

Barevnost

Definice barev
Níže definované barvy jsou nedílnou součástí značky. Dané barvy je nutné
reprodukovat s co největší přesností.

Přehled použitých barev
CMYK
RGB
Pantone®
HTML

6 / 36 / 100 / 0
238 / 171 / 0
124 C
eeab00

K 77%

CMYK
RGB
Pantone®
HTML

10 / 51 / 100 / 2
223 / 138 / 5
7564 C
de8a04

K 85%

CMYK
RGB
Pantone®
HTML

16 / 57 / 95 / 5
206 / 122 / 32
4565 C
ce7a1f

K 90%

CMYK
RGB
Pantone®
HTML

41 / 74 / 77 / 66
81 / 43 / 28
4625 C
502a1b

K 100%

CMYK
RGB
Pantone®
HTML

64 / 49 / 42 / 31
89 / 97 / 105
432 C (80%)
586068

CMYK
RGB
Pantone®
HTML

70 / 55 / 45 / 40
71 / 80 / 89
432 C (90%)
474f58

CMYK
RGB
Pantone®
HTML

75 / 61 / 49 / 50
52 / 62 / 72
432 C (100%)
333e47
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4.1

Barevnost

Základní barevné provedení

CMYK
RGB
Pantone®
HTML

6 / 36 / 100 / 0
238 / 171 / 0
124 C
eeab00

CMYK
RGB
Pantone®
HTML

10 / 51 / 100 / 2
223 / 138 / 5
7564 C
de8a04

CMYK
RGB
Pantone®
HTML

16 / 57 / 95 / 5
206 / 122 / 32
4565 C
ce7a1f

CMYK
RGB
Pantone®
HTML

41 / 74 / 77 / 66
81 / 43 / 28
4625 C
502a1b
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4.1

Barevnost

Provedení ve stupních šedi

K 77%

K 85%

K 90%

Negativní průhledné provedení

bílá 80%

bílá 90%

bílá 100%
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K 100%

4.1

Barevnost

Alternativní barevné provedení
CMYK
RGB
Pantone®
HTML

64 / 49 / 42 / 31
89 / 97 / 105
432 C (80%)
586068

Jednobarevné provedení
CMYK
RGB
Pantone®
HTML

10 / 51 / 100 / 2
223 / 138 / 5
7564 C
de8a04
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CMYK
RGB
Pantone®
HTML

70 / 55 / 45 / 40
71 / 80 / 89
432 C (90%)
474f58

CMYK
RGB
Pantone®
HTML

75 / 61 / 49 / 50
52 / 62 / 72
432 C (100%)
333e47

5.1

Pravidla aplikace značky

Ochranná zóna
Šedý rám kolem logotypu ukazuje minimální prostor v bezprostřední blízkosti
značky, do kterého nesmí zasahovat jiné grafické prvky. Ochranná zóna zároveň
určuje nejmenší vzdálenost značky od okraje formátu, na který je aplikována.

1x

3x
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5.2

Pravidla aplikace značky

Minimální velikost značky
Minimální velikost při které bude reprodukce loga čitelná. Pod touto velikostí by se
značka neměla používat.

21 mm

11 mm

8 mm
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5.3

Pravidla aplikace značky

Aplikace na podkladovou plochu
Příklady dobré a špatné aplikace značky na dané pozadí.
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5.4

Pravidla aplikace značky

Zakázané modifikace
Příklady nepovolených modifikací značky.

Žádným způsobem nemanipulujte
samostatně částmi značky.

Nepoužívejte jiné barevné varianty
než ty, které jsou popsány v manuálu.

Národní
zemědělské
muzeum
Nedeformujte značku asymetricky.

Neměňte písmo v logotypu.

Nevytvářejte obrysy.

Neaplikujte na značku stíny, či jiné
plastické efekty.
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6.1

Typografie

Základní písmo
Jako základní písmo slouží font Nudista navržený v roce 2009 Tomášem Brousilem
pro písmolijnu Suitcase Type Foundry. Užití je dle potřeby možné ve všech
existujících řezech.

N u d ist a
T hin

áb čď éf g h i jklmnopqr stůvw xyz
ÁB ČDÉ F GH IJ KLMNOP QRST UV WX Y Z 1 2 345 67890?! &*

N u d ist a
T hin It a lic

á b čď éfg h i j klmnopqr stůvw xyz
ÁB ČDÉ F GH IJ KLMNOP QRST UV WX Y Z 1 2 345 67890?! &*

N u di st
L i gh t

áb čď éf g h ijk l mnopqrstůvwxyz
Á B ČDÉ F GHI J KLMNOP QRST UVWX Y Z 1234567890?!&*

N u di sta L i g h t
It a l i c

á b čď éf g h ijk l mnopqrstůvwxyz
Á B ČDÉ F GHI J KLMNOP QRST UVWX Y Z 1234567890?!&*

N u d i st a
Medium

áb čďéf g hijklmnopqrstůvwxyz
ÁBČD ÉFGHIJ K LMNOP QRST UVWXYZ 1234567890?!&*

N u d i st a
M e d i u m I t a li c

á b čďéf g hi jklmnopqrstůvwxyz
ÁBČD ÉFGHIJ K LMNOP QRST UVWXYZ 1234567890?!&*

N u d i st a
S em i b ol d

á b čďéfg hi jklmn opqrstů vwxyz
ÁBČD ÉFG HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234 567890?!&*

N u d i st a
S em i b ol d I ta l i c

á b č ďéfg hijklm n opqrstů vwxyz
ÁBČD ÉFG HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234 567890?!&*

N u d i st a
Bol d

á bč ďéfghijklm n opqrstů vwxyz
ÁBČD ÉFG HIJKL MNOPQRSTUVWXYZ 1234 567 890?! &*

N u d i st a
Bol d I ta lic

á bč ďéfghi jklm n opqrstů vwxyz
ÁBČD ÉFG HIJKL MNOPQRSTUVWXYZ 1234 567 890?! &*
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6.2

Typografie

Alternativní (kancelářské) písmo
Jako alternativní písmo je doporučené používat font Georgia. Toto písmo slouží
pouze pro kancelářské užití a zpracování dat. Jeho výhodou je, že je k dispozici
téměř na všech počítačích a není nutné kupovat jeho licenci (je obsažena v licenci
operačního systému). Toto písmo není určené pro profesionální zpracování tiskovin
a dalších materiálů Národního zemědělského muzea.

Georgia
Regular

ábčďéfghijklmnopqrstůvwxyz
ÁBČDÉFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890?!&*

Georgia
italic

ábčďéfghijklmnopqrstůvwxyz
ÁBČDÉFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890?!&*

Georgia
Bold

ábčďéfghijklmnopqrstůvwxyz
ÁBČDÉFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890?!&*

Georgia
Bold Italic

ábčďéfghijklmnopqrstůvwxyz
ÁBČDÉFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890?!&*
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7.1

Příklady aplikace značky

Vizitka
Příklad aplikace logotypu na vizitku.

PhDr. Jarolav Novák
vedoucí sekretariátu

Kostelní 44, 170 00 Praha 7
Tel: 220 308 200
e-mail: jaroslav.novak@nzm.cz
www.nzm.cz
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7.2

Příklady aplikace značky

Hlavičkový papír
Aplikace na hlavičkový papír. V těle dopisu je použito kancelářské písmo Georgia.

Místo, datum
Vážená paní,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque vel lorem ex.
Praesent tristique convallis est, ac auctor ipsum mattis nec. Donec finibus et leo
vel efficitur. Ut tempor neque vitae quam viverra blandit. Phasellus consectetur
aliquam augue eget dictum. Aliquam volutpat nisl odio, ac efficitur justo scelerisque
et. Nulla sodales neque eget lorem tempus, volutpat mollis eros pulvinar. Aliquam
quis mauris nunc. Ut eleifend ex eros, et sagittis nibh eleifend sit amet. Cum sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Cras non
enim finibus nulla scelerisque scelerisque at ac massa. Praesent fermentum pharetra
pellentesque. Sed aliquet viverra leo. Nunc finibus nisi vitae orci vehicula mattis.
Nulla facilisi. Quisque consequat pharetra lectus, sed ullamcorper est volutpat id. In
efficitur condimentum venenatis. Maecenas maximus nec metus in tempor. Quisque
elementum finibus ex at porttitor. In elementum metus quis ex molestie vehicula.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi pellentesque nisi eget
posuere maximus.
Curabitur vestibulum, nisl quis fermentum suscipit, quam nunc blandit nisl, molestie
tristique urna ligula eu risus. Vestibulum vitae ex at lacus ornare lobortis ut nec tellus.
Fusce ac purus vel augue sollicitudin sollicitudin in vel metus. Vivamus placerat
egestas urna at congue. Donec eget nisi in erat volutpat sagittis. Proin at ultrices velit,
eget posuere arcu. Vivamus libero risus, molestie vel lacus viverra, pharetra dictum
lorem. Mauris non quam suscipit, fermentum ligula at, mattis enim. Cras at scelerisque
urna. Phasellus ullamcorper tellus mi, at scelerisque enim volutpat a. Praesent magna
nisi, vulputate a dolor vel, aliquet dignissim dui.

Jméno Příjmení

Národní zemědělské
muzeum, s.p.o.
Kostelní 44
170 00 Praha 7

spojovatel: 220 308 200
pokladna: 220 308 111
e-mail: nzm.praha@nzm.cz
www: www.nzm.cz
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IČO: 75075741
DIČ: CZ 75075741
Datová schránka: q4fgwym

(75% skutečné velikosti)

S pozdravem

7.3

Příklady aplikace značky

Dopisní obálka
Příklad aplikace na dopisní obálku.

Národní zemědělské
muzeum, s.p.o.

(80% skutečné velikosti)

Kostelní 44
170 00 Praha 7
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7.4

Příklady aplikace značky
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