GRAFICKÝ MANUÁL – 30 LET PO SVÉM
V p íštím roce budeme slavit 30. výro í obnovení samostatného Pionýra. Mimo zajímavých akcí, spole enských událostí, rozli ných
nám t a sout ží je také pro tuto p íležitost p ipravený jednotný logotyp. Smyslem tohoto nového vizuálního symbolu je díky snadno
rozpoznatelnému znaku umožnit nám samotným, ale i lidem z vn Pionýra, jednoduše poznat vše, co se týká našeho 30. výro í.

VÝRO NÍ LOGOTYP
Výro ní logotyp se skládá z logotypu Pionýra (znak s nápisem
Pionýr) a stylizované t icítky s letící vlaštovkou a nápisem „let
po svém“ s p esn defi novaným rozložením.
Výro ní logotyp se používá na dokumentech vztahujících se
k 30. výro ní tam, kde by se jinak použil logotyp nebo znak
Pionýra. Pokud je na dokumentu použitý výro ní logotyp, již se
na n m znovu nepoužívá logotyp ani znak Pionýra.
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TIP: Negativní (bílá) varianta se skv le hodí na tmavá místa fotek.

BAREVNÉ VARIANTY
Výro ní logotyp lze použít ve variantách plnobarevný, jednobarevný pozitivní a jednobarevný negativní.

BAREVNÁ
Základní plnobarevná varianta se používá na bílém podkladu
nebo klidných sv tlých barvách. Vlaštovky jsou ve svém st edu
vždy bílé, aby tvo ily se zbytkem pruh trikolóru.

OCHRANNÁ ZÓNA LOGOTYPU
Ochranná zóna logotypu je prostor, který musí kolem logotypu
z stat prázdný bez dalších text nebo jiné grafi ky. Umož uje jeho
rozpoznání a dostate né odd lení od ostatní grafi ky. Je vyty en
ší kou horního modrého dílku ze znaku Pionýra (viz obrázek). Platí
stejn pro všechny barevné varianty.
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JEDNOBAREVNÁ POZITIVNÍ

MINIMÁLNÍ VELIKOST

Jednobarevná pozitivní (tmavá na sv tlém podkladu) varianta
vzniká obarvením všech ástí logotypu jednou barvou. Zaniká trikolóra, a tudíž je vlaštovka tvo ena jen konturou a st ed je „pr hledný“. Používá se hlavn erná a pionýrská modrá. Ve výjime ných p ípadech i jiné barvy. Používá se na bílém podkladu nebo
klidných sv tlých barvách. Vždy musí být zachován dostate ný
kontrast mezi pozadím a barvou logotypu.

Minimální výška logotypu je 10 mm s ochrannými zónami odpovídá výšce 14 mm. To odpovídá p ibližn ší ce 24 mm s ochrannými zónami 28 mm. Minimální velikost je d ležitá pro itelnost
loga, je ovšem ji vždy t eba individuáln posoudit podle využitých
zobrazovacích metod. Platí stejn pro všechny barevné varianty

ZAKÁZANÉ ÚPRAVY

TIP: erná varianta je p ednostn ur ena pro ernobílé tisky.
Vždy na n proto ernou variantu použijte.

Celý logotyp je ned litelný. Nelze tudíž použít samostatn stylizovanou 30 nebo libovoln m nit vzdálenost jednotlivých prvk .
Nelze psát texty v n m obsažené jinými fonty ani je nijak p esouvat i m nit jejich velikost. Nelze m nit barvy ástí ani celého
logotypu jinak než je stanoveno u barevných variant. Nelze nahrazovat nápis „Pionýr“ jinými slovy ani m nit znak letící vlaštovky
za jiný symbol. Pop ípad zcela vym nit logotyp Pionýra za jiný.

JEDNOBAREVNÁ NEGATIVNÍ
Jednobarevná negativní (bílá na tmavém podkladu) varianta
vzniká p ebarvením všech ástí logotypu na bílou barvu. Zaniká
trikolóra, a tudíž je vlaštovka tvo ena jen konturou a st ed je „pr hledný“. Používá se pouze bílá. Používá se p evážn na pionýrsky
modrém podkladu. Ve výjime ných p ípadech nebo na fotkách
i na jiných klidných tmavých barvách. Vždy musí být zachován
dostate ný kontrast mezi pozadím a bílou barvou logotypu.

PRO ? „30 let po svém“ nesmí být samostatn nebo s jiným logem (p .: logem skupiny), aby bylo vždy jasné, že 30 let po svém
funguje Pionýr.

P ÍKLADY POUŽITÍ LOGOTYPU

DOPROVODNÁ GRAFIKA
Veškeré vaše vytvo ené grafi cké materiály (plakátky, letá ky, potisky atp.) by m ly zachovávat barevnost a základní tvary logotypu.

BARVY
Základními barvami jsou pionýrské barvy, hlavn modrá, bílá
a erná, jako další dopl kovou barvu je možné použít ervenou. P evládají celobarevné plochy s bílým nebo modrým pozadím. Nepoužívejte barevné gradienty ani více barev v jednom
dokumentu.

PIONÝRSKÁ MODRÁ
CMYK: 100, 38, 0, 15;
RGB: 0, 112, 175;
Pantone: 2945

PIONÝRSKÁ ERVENÁ
CMYK: 0, 94, 100, 0;
RGB: 238, 52, 36;
Pantone: 1795

FONTY
Písma v dokumentech používejte základní pionýrská, tedy:
Syntax LT CE Roman/Bold/Black (placený profesionální font)
Nebo preferovaný:
Trebuchet MS Regular/Italic/Bold (font sou ástí systému Windows)
Pokud ani jeden z t chto font pro vás není dostupný, využijte
jiný sans (bezpatkový) font. (Nap íklad: Merriweather Sans, Lato,
Arial, Open Sans, Fira Sans…)

TVARY
Základní tvary vychází z logotypu a font . M ly by p evládat základní geometrické obrazce, nejlépe tverce a obdélníky (p ípadn
šestihrany a trojúhelníky), ostré hrany a rohy. Doporu ujeme vyhnout se oblým tvar m a zaoblování roh .

KDE ZÍSKAT PODKLADY?
Podklady je možné stáhnout na webu. Veškeré poskytnuté dokumenty obsahují kolem logotypu ochranou zónu, aby byla lépe
rozpoznatelná, proto je neo ezávejte a nijak nedeformujte.
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POUŽIJTE VÝRO NÍ LOGOTYP A P ISP JTE
K VELKÉMU SPOLE NÉMU CELKU!
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Když do toho p jdeme spole n a s nadšením,
bude naše výro í pro nás i ostatní nep ehlédnutelné a nezapomenutelné!
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