Kolik pomerančů je třeba na
dobití mobilu? Kolik lidí vypije
mrak? Hraje klavír na Měsíci?
Kolik koní se vejde do auta?
Váží prázdné CD míň než plné?
Má kapr žízeň? Co vidí slepýš?
Co se stane zmiji, která se
kousne do jazyka? Svítí ve dne
Měsíc? Dá se plakat pod
vodou? Jaká je rychlost tmy?
Chytí moucha tse-tse spavou
nemoc? Platí Pythagorova věta
na kouli? Jakou barvu má
polární záře? Proč má lední
medvěd černou kůži? Kolik
barev vidí humr? Může mít
platina patinu? Je bezpečnější
koupání se žraloky nebo

minimanuál
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Logotyp

Základní logotyp
Minimanuál definuje základní logotyp,
jeho barevné varianty a způsob aplikace.
Součástí minimanuálu jsou odkazy
na elektronickou přílohu s logotypy
(např.

01_vida_cz_cmyk.eps),

které lze vyžádat od marketingového oddělení
VIDA! science centra stejně jako kompletní
corporate design manuál. Veškeré použití loga
je vázáno na souhlas marketingového oddělení
VIDA! science centra.
V anglické verzi logotypu je podnázev
science|nter. Způsob aplikace anglické verze
logotypu VIDA! určují stejná pravidla, která uvádí
minimanuál pro českou verzi.
V elektronické příloze jsou anglické verze
logotypu uvedeny s označením:

…_en_…

česká verze:
01_vida_SC_cz_cmyk.eps
anglická verze:
01_vida_SC_en_cmyk.eps
Název instituce v textu – česky a anglicky:
VIDA! science centrum
VIDA! Science Center
Zvolání VIDA! se vždy píše verzálkami.
Vykřičník za VIDA! je povinnou součástí názvu.
Není doporučeno v textu zvolání VIDA! skloňovat.
V případě potřeby skloňování je nutné za zvolání
VIDA! připojit podnázev science centrum.
Správně:	Vítejte ve VIDA! science centru.
Welcome to VIDA! Science Center.
Welcome to VIDA!

VIDA! minimanuál

Špatně:	Vítejte ve VIDĚ!

Barevnost
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Základní barevný logotyp
Základní barevnost určená pro použití na bílém
podkladu:
01_vida_SC_cz_cmyk.eps
Inverzní barevnost určená pro použití na černém
podkladu:
01_vida_SC_cz_cmyk_negativ.eps

Černobílý logotyp
Černobílá barevnost určená pro černobílý tisk
na bílém podkladu:
01_vida_SC_cz_gray.eps
Černobílá inverzní barevnost určená pro použití
na černém podkladu:
01_vida_SC_cz_gray_negativ.eps

Jednobarevný logotyp
Používaný při omezení výstupu na jednu barvu.
Jednobarevný černý logotyp určený pro použití
na bílém podkladu:
01_vida_SC_cz_black.eps
Jednobarevný bílý logotyp určený pro použití na
černém podkladu:
01_vida_SC_cz_white.eps

Logo VIDA! umožňuje i další aplikace
jako například umístění na fotografii,
ilustraci a na barevné plochy.
Veškerá tato použití však musí
proběhnout pod dohledem
marketingového oddělní VIDA! science
centra, které na vyžádání dodá
i další varianty logotypu a následně
zkontroluje jejich vhodné použití.
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Přesná definice barev je na straně 03/ Barevnost.

Definice barev
VIDA šedá:
CMYK: 0/0/0/50
PANTONE: Cool Gray 9
RGB: 130/130/130
AVERY: 508
RAL: 7045
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Základní barvy
Ve všech barevných variantách logotypu jsou
použité barvy VIDA černá, VIDA šedá a VIDA
azurová a bílá.
Způsob definice barev:
CMYK tisk čtyřbarevným soutiskem
PANTONE tisk přímými barvami
RGB barevný režim pro digitální výstup
AVERY samolepicí fólie
RAL nátěrové hmoty

VIDA černá:
CMYK: 0/0/0/100
PANTONE: Proc. Black
RGB: 0/0/0
AVERY: 502
RAL: 9005

Vzorníky AVERY a RAL mají užší škálu barev,
proto není u některých barev VIDA! uvedena
definice v AVERY nebo RAL. Eventuálně je
uveden pouze nejbližší, avšak značně rozdílný
odstín. V tom případě je doporučeno vycházet
ze vzorníku PANTONE.
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VIDA azurová:
CMYK: 100/0/0/0
PANTONE: Proc. Cyan (7460)
RGB: 0/160/230
AVERY: 538
RAL: — (nejbližší 5015)

Aplikace logotypu
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Ochranný prostor
Ochranný prostor logotypu je plocha,
do které nesmí zasahovat jiné grafické prvky.
Vzdálenost hranice ochranného prostoru
od loga je odvozená od dvojnásobku šířky
písmene I ve zvolání VIDA!
Takto odvozená ochranná zóna platí
i pro anglickou verzi.

10 mm

minimální velikost

Minimální velikost
Logotyp nelze zmenšovat na méně
než 10 mm šířky (měřena šířka nápisu VIDA!).
Při použití menší velikosti není čitelný.
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10 mm

