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Logo
Základní symbol značky, který by se měl prakticky vždy objevit na propagačních
materiálech (tiskoviny, prezentace, video…).

V následujících bodech je popsáno, jak s logem správně pracovat.

Ochranná zóna loga

Šedý prostor kolem loga definuje minimální
prostor, který musí být ponechán mezi
logem a jakýmkoli dalším grafickým prvkem
jako je např. text, ilustrace nebo ohraničení.
Minimální velikost ochranné zóny je je rovna
výšce písmen.

Cílem je, aby si logotyp uchoval silnou pozici,
ať se objeví kdekoli.

Pokud je to možné, ponechte kolem logotypu i více prostoru. Logo je připraveno
rovnou s průhledným rámečkem, definujícím minimální okraj. Logo proto můžete
rovnou použít a velikost okrajů nemusíte řešit. Okraje loga proto nikdy neořezávejte.

Nejmenší velikost loga by měla být taková, aby slovo "RYTMUS" bylo bez problémů
čitelné.



Nesprávné použití loga
Podoba loga je přesně definována. Nelze jej upravovat, ořezávat, otáčet nebo měnit
barevnost. Při použití loga je potřeba dodržet jeho správnou barevnost vůči podkladu.
Logo musí být vždy kontrastní a dobře čitelné.

Příklady nesprávného použití:

Barevné varianty loga
Pro případy, kdy není možné z technických nebo estetických důvodů použít logo v
základní barevnosti (splývající panáček s pozadím, slovo "RYTMUS" dostatečně
nevyniká atd.), je možné použít jednu ze dvou alternativních barevných variant loga.

● Základní barevnost - žlutý panáček, tmavě modrý text, průhledné pozadí
● Alternativní varianta 1 - bílý panáček, tmavě modrý text, průhledné pozadí
● Alternativní varianta 2 - bílý panáček, bílý text, průhledné pozadí



Barevné varianty - ukázky rozdílů



Loga ke stažení
● Na tomto odkazu (heslo: ukulele) najdete balíček všech tří variant loga s

průhledným pozadím ve formátu PNG.
● V případě potřeby větší kvality log mě kontaktujte:

○ lukas.hurka@rytmus.org, +420 733 185 689

Barevnost
Pro nejrůznější barevné prvky používá Rytmus primárně tyto odstíny barev:

Hexa kód: #68A8E1 Hexa kód: #ffcd49
RGB: 104, 168, 225 RGB: 255, 205, 73

Modrou je vhodné kombinovat s bílou, žlutou naopak s černou.

Pokud s publicitou přímo nepracujete, není nutné si barvy nastavovat (vzory
prezentací a hlavičkový papír mají vše integrováno v sobě).

Jak barvu získat a použít
Ve Wordu a dalších MS Office aplikacích:

Do kolonek
barev zadat
postupně čísla z
řádku RGB.

https://rytmus.org/pr/
mailto:lukas.hurka@rytmus.org


V Google dokumentech a dalších Google aplikacích:
Do kolonky vložit hexa kód barvy a
potvrdit.

Typografie
● League Spartan pro nadpisy (tučně)
● Open Sans bezpatkový font pro texty
● Libre Baskerville (doplňkový) patkový font pro texty

Pokud s publicitou přímo nepracujete, není nutné si tato písma manuálně
stahovat (vzory prezentací a hlavičkový papír mají potřebná písma integrovaná v sobě).

Balíček všech fontů je možné stáhnout na tomto odkazu
(heslo je: ukulele), po otevření stačí každý z fontů
dvojklikem nainstalovat do PC (návod přiložen). Od té
chvíle budou písma k dispozici ve všech programech v PC.

V Google Dokumentech stačí pomocí tlačítka Další písma
vyhledat dané názvy a kliknutím přidat.

Canva
Pokud s publicitou nějakým způsobem pracujete, máte pravděpodobně přístup do
webového grafického programu Canva. V rámci něj máte připraveny všechny fonty,
barvy i loga a jejich použití je tak velmi snadné - není potřeba nic nastavovat a stahovat.
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