grafický manuál
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FILOZOFIE LOGOTYPU
Autistický svět se může zdát pro mnohé z nás nepochopitelný.
Stejně tak i opačně, lidé s poruchou autistického spektra mohou
vnímat okolní svět zcela jinak. Jsme tu proto, abychom se pokusili
tyto dva odlišné pohledy a světy spojit a aby díky tomu mohlo
docházet ke vzájemnému porozumění. Ve vizuální identitě si hrajeme
s obrácenými a jinak zbarvenými literami písmen, které jsou rozesety
v textech. Tyto znaky symbolizují jednotlivé autistiské světy vnořené
mezi ten, jenž je obklopuje. Ačkoli forma znaků je totožná, otočením
o 180° a změnou barvy se z nich stávají solitérní prvky, které vyčnívají.
Přestože se trochu liší, nesou obsahovou informaci, kterou jsme
neustále schopni v celém kontextu dekódovat.
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SYMBOL
Lze ho používat samostatně jako grafický prvek. Další barevné užití je
totožné s užitím logotypu.
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ZÁKLADNÍ VARIANTA LOGOTYPU
Použití jednotlivých prvků loga je možné pouze v souladu s tímto
manuálem. Jakékoli jiné změny jsou nepřípustné.
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ZÁKLADNÍ VARIANTA LOGOTYPU
Anglická mutace doplňkového textu.

04		

VARIANTA LOGOTYPU BEZ DOPLŇKOVÉHO TEXTU
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NEGATIVNÍ BAREVNOST LOGOTYPU
Tato barevná kombinace je totožná i pro jiné varianty logotypu.
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MONOCHROMATICKÁ A INVERZNÍ VARIANTA LOGOTYPU
Lze používat pouze tehdy, není-li možné z technických či jiných
důvodů použít barevnou nebo negativní variantu. Tato barevná
kombinace je totožná i pro jiné varianty logotypu.
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OCHRANNÁ ZÓNA LOGOTYPU
Základní varianta loga.
Definovaný prostor, do kterého nesmí zasahovat žádné prvky vyjma
podkladu. „Prvky“ je myšleno jiné logo, text, textura, fotografie aj.
Tato zóna je minimální a může být rozšířena.
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OCHRANNÁ ZÓNA LOGOTYPU
Varianta loga s anglickou jazykovou mutací.

07		

OCHRANNÁ ZÓNA LOGOTYPU
Varianta loga bez doplňkového textu.

½N
×
½N
½N

½N
½N
×
½N
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MINIMÁLNÍ VELIKOST LOGOTYPU
Tato minimální velikost je nutná pro zachování čitelnosti loga a činí
30 mm pro základní variantu loga (včetně jazykové mutace) na šířku.
Pro variantu loga bez doplňkového textu je minimální šířka stanovena
na 20 mm na šířku.

30 mm

30 mm

20 mm
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BAREVNOST
Pouze níže definované barvy jsou povoleny. Jakékoli jiné barvy
nebo odstíny jsou zakázany.

CMYK			
RGB				
PANTONE Coated:

100 0 0 0
0 157 223
Process Cyan C

CMYK			
RGB				
PANTONE Coated:

100 85 0 13
0 56 130
2747 PC
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ZÁKLADNÍ PÍSMO
Základním písmem je Pluto Sans, které lze používat ve všech
dostupných řezech.

Light
abcdefghijkl mnopqrs tuv w x y z
ABCDEFG HIJKLMNOP QR S TUV W X Y Z
123 456 789 0
Regular
abcdefghijklmnopqrstuv w x y z
ABCDE FG HIJKLMNOP QR S TUV W X Y Z
123 456789 0
Bold
abcdefghijklmnopqrstuv w x y z
ABCDE FG HIJKLMNOP QR STU V W X Y Z
123 4567890
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DOPLŇKOVÉ PÍSMO
Doplňkovým písmem je Arial, který lze použít pouze v případech, kdy
písmo Pluto Sans nelze použít, a to především v e-mailové komunikaci
či při vytváření elektronických dokumentů (Word, Powerpoint atd.).

Regular
abc defghijklmnopqr stuv w x y z
A BCDEFG HIJ K LM NO PQ RSTU V W X Y Z
123 4 5 678 9 0
Bold
a b c d ef ghijklmnop q r st uv w x y z
A BCDEFGH IJK LM NO PQ RSTU V W X Y Z
123 4 5 678 9 0

12		

DEFINICE OTÁČENÍ PÍSMEN
Jednotlivé litery mohou být otáčeny pouze tehdy, má-li záměr smysl
a neruší-li čitelnost. Zakázany jsou I, U, W, H, O, S, X, Z a písmena
sousedící (dvě a více otočených písmen vedle sebe). Znaky, které jsou
otočeny, musí být vždy tmavší barvou (definováno výše). Písmeno
A je sázeno otočené a v tmavé variantě vždy, pokud je to vhodné.
Pokud není možná varianta tmavého otočeného písma, vychází se
vždy z pravidel užití logotypu. Logotyp se může používat jako součást
běžného textu (např. webová adresa atd.).
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ZAKÁZANÉ VARIANTY LOGOTYPU
Je zakázáno jakýmkoli způsobem měnit a přizpůsobovat jednotlivé
části nebo celé logo. Zakázaným přizpůsobováním je myšleno např.
změna barevnosti, deformace, užívání efektů (jako je třeba stín,
průhlednost…), otáčení atd. Jestliže je logotyp použit na fotografii
či jakémkoli pozadí, je třeba zajistit dostatečný kontrast.
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VIZITKA
Má jednotnou podobu v různých mutacích pro jednotlivá zařízení.
Rozměr euro vizitky je 85 × 55 mm. Vizitka je oboustranná.

Ing. Magdalena Čáslavská
výkonná ředitelka, statutární zástupce
+420 605 246 139
magdalena.caslavska@nautis.cz
NA TRUHLÁŘCE 24, 180 00 PRAHA 8
WWW.NAUTIS.CZ

1. strana

2. strana

15		

DOPISNÍ PAPÍR
Má jednotnou podobu v různých mutacích pro jednotlivá zařízení.
Rozměr A4 (210 × 297 mm). K přímému psaní se používá buď font
Pluto Sans, nebo Arial.

Jméno Příjmení
Adresa 123
123 45 Město

Jméno Příjmení
Adresa 123
123 45 Město

Mílí přátelé,

Mílí přátelé,

Lum quam sumquis truptatia dolupie nessincimodi beri denectium excestiam nonsedi tinullorum
rest, ommos moluptas nimil il imporru mquaturi volupta tquunt volorrum culluptat et, adi nimusam
facerorpor saescimodi ra voluptatem vendae. Hitatur apiciet dolupie nduntet faceped qui auda sa
velenis et landio. Corro doles pra del incto occus untorem quam faceprepeles voluptaerum harciet volor magnatis issit omnimaios maioriam evelia voluptam, toriorepe aut omnis acipidem ad
moluptatur, nosanderro corporum, vent re, cus que nim natur molo cusam nus, tem sin conseque
omnime lab is aliquunt derum et vitatur molorepe expelic tiusandion eari omnimil molore vento
eriam quidebisi renimos dolestrum cumet qui ditati conem acia velistrum faccab ipsa si veriam quis
etus etusam qui ommo blam fuga. Nam volor alicatis ab idesciur rem. Ucimusa ernam, simus maion nihitet inciet excesto tatibea dolupti sit, volori velitatem lacesseque quosam ex etur?
Iciende rspersperi optaquia volor milles as porae ventur, quam quo ea quodi quam iunt dolorum
anduciat.

Lum quam sumquis truptatia dolupie nessincimodi beri denectium excestiam nonsedi tinullorum
rest, ommos moluptas nimil il imporru mquaturi volupta tquunt volorrum culluptat et, adi nimusam
facerorpor saescimodi ra voluptatem vendae. Hitatur apiciet dolupie nduntet faceped qui auda sa
velenis et landio. Corro doles pra del incto occus untorem quam faceprepeles voluptaerum harciet volor magnatis issit omnimaios maioriam evelia voluptam, toriorepe aut omnis acipidem ad
moluptatur, nosanderro corporum, vent re, cus que nim natur molo cusam nus, tem sin conseque
omnime lab is aliquunt derum et vitatur molorepe expelic tiusandion eari omnimil molore vento
eriam quidebisi renimos dolestrum cumet qui ditati conem acia velistrum faccab ipsa si veriam quis
etus etusam qui ommo blam fuga. Nam volor alicatis ab idesciur rem. Ucimusa ernam, simus maion nihitet inciet excesto tatibea dolupti sit, volori velitatem lacesseque quosam ex etur?
Iciende rspersperi optaquia volor milles as porae ventur, quam quo ea quodi quam iunt dolorum
anduciat.

Hendipsunt, quatia quam vererati con reruptusanda dunt moluptat.
Aped quos ipis ut aborporem aut doluptis maio to ipsum sim aborit rat magnam, coribus.
Nequat omnimus dolore conseri oreperendio etusdam quis ilis magnam seditat isitecusdae eatur
restio. Et quate quatem quia volum quam sum ipit quossimus aspellam hilluptam ra sitem rem ipsa
net aut digenis dusa solum nos sum apiciat ectur?
Henderias sin resse et quiatur alit ulluptat.

Hendipsunt, quatia quam vererati con reruptusanda dunt moluptat.
Aped quos ipis ut aborporem aut doluptis maio to ipsum sim aborit rat magnam, coribus.
Nequat omnimus dolore conseri oreperendio etusdam quis ilis magnam seditat isitecusdae eatur
restio. Et quate quatem quia volum quam sum ipit quossimus aspellam hilluptam ra sitem rem ipsa
net aut digenis dusa solum nos sum apiciat ectur?
Henderias sin resse et quiatur alit ulluptat.

S pozdravem

S pozdravem

Jméno Příjmení

Jméno Příjmení
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OBÁLKA DL
Formát DL (220 × 110 mm). K přímému psaní se používá buď font
Pluto Sans, nebo Arial, nebo nadepsání rukou.

NÁRODNÍ ÚSTAV PRO AUTISMUS, Z.Ú.
NA TRUHLÁŘCE 24
180 00 PRAHA 8
WWW.NAUTIS.CZ
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KOMPLIMENTKA (WITH THANKS SLIP)
Slouží v písemné komunikaci jako poděkování, k poznámkám nebo
místo průvodního dopisu. Rozměr DL (210 × 99 mm).
Má jednotnou podobu v různých mutacích pro jednotlivá zařízení.
Může se použít již předtištěná podoba a osobní vzkaz dopsat ručně
nebo wordovská šablona za použítí fontu Pluto Sans nebo Arial.

NÁRODNÍ ÚSTAV PRO AUTISMUS, Z.Ú. | BRUNNEROVA 1011/3, 163 00 PRAHA 17 – ŘEPY | +420 284 684 959 | NAUTIS@NAUTIS.CZ | WWW.NAUTIS.CZ
ÚSTAV ZAPSÁN U MĚSTSKÉHO SOUDU V PRAZE DNE 4. 11. 2015, ODDÍL U, VLOŽKA 297 | IČO: 266 23 064

EKONOMICKÉ, PROVOZNÍ A PERSONÁLNÍ STŘEDISKO
NA TRUHLÁŘCE 24, 180 00 PRAHA 8 | +420 284 684 959
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO AUTISMUS, Z.Ú. | BRUNNEROVA 1011/3, 163 00 PRAHA 17 – ŘEPY | +420 284 684 959 | NAUTIS@NAUTIS.CZ | WWW.NAUTIS.CZ
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TRIČKO
Základní podoba trika je s obráceným A. Barevnost, různá velikost
a jiné motivy jsou povoleny, podmínkou však je, aby byl kdekoli
viditelně na triku vyveden i logotyp NAUTIS, popřípadě webová
stránka.
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TAŠKA
Barevnost, různá velikost a jiné motivy jsou povoleny, podmínkou
však je, aby byl kdekoli viditelně vyveden i logotyp NAUTIS, popřípadě
webová stránka.
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ŠABLONA — POWERPOINT
Ukázka z powerpointové prezentace využívající doplňkové písmo Arial.

Co je to autismus?
Poruchy autistického spektra
(PAS)
PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D.

• Neurobiologická porucha v jejímž důsledku se
mozek dítěte vyvíjí a funguje odlišně od normy.
• Odhaduje se, že příčiny jsou zhruba z 80 %
genetické, na 20 % případů má vliv prostředí.
• Odlišné chování je zachyceno již v raném dětství
a obvykle přetrvává do dospělosti.

WWW.NAUTIS.CZ
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OZNAČENÍ BUDOV
Ukázka základního označení budovy.
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