
GRAFICKÝ MANUÁL



ÚVOD A OBSAH

Tento grafický manuál značky Tropic Square slouží jako hlavní informační zdroj  
o logotypu, jeho variantách a použití. Logotyp je hlavním grafickým prvkem celého 
vizuálního stylu. Při jeho aplikaci je tedy třeba se držet tohoto manuálu beze 
zbytku, a tím zabránit možnému poškození značky. Jednotné používání značky 
zajišťuje jednotnou prezentaci napříč všemi oblastmi použití a usnadňuje  
její čitelnost.

Společně s tímto manuálem je distribuována vektorově zpracovaná značka  
v mnoha formátech a tudíž není nutné logotyp znovu konstruovat.

Veškerá použití značky, která nejsou uvedena v tomto manuálu, jsou zakázána.
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ZNAČKA
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Logo je provedeno v jednobarevné a dvoubarevné variantě. Doporučuje se používat 
jeho zakladní verzi, a to v černé barvě. Při užití loga se nedoporučuje užití v jiné, 
než zde uvedené barevné variantě.

Společně s tímto manuálem jsou distribuovány profesionálně vektorově zpracované 
podklady v mnoha formátech, a tudíž není nutné logotyp znovu konstruovat.



ZNAČKA -  NEGATIV
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Pokud není možné kvůli zhoršené čitelnosti použít logo v základní černé barvě,  
použije se jeho negativní varianta v bílé. Variantu v bílé barvě se také doporučuje 
používat při použití na fotografii.



ZÁKLADNÍ MODRÁ
    
    0, 50, 255
    100 %, 80 %, 0 %, 0 %

RGB:
CMYK:

DOPLŇKOVÁ  MODRÁ 1

    26, 55, 97
    73%, 43 %, 0 %, 61 %

RGB:
CMYK:

DOPLŇKOVÁ MODRÁ 2

    18, 21, 33
    45 %, 36 %, 0 %, 87 %

RGB:
CMYK:

ČERNÁ

    0, 0, 0
    0 %, 0 %, 0 %, 100 %

RGB:
CMYK:

BÍLÁ

    255, 255, 255
    0 %, 0 %, 0 %, 0 %

RGB:
CMYK:

BAREVNOST
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Při použití základní modré v tiskové produkci se pro větší barevnou věrnost 
doporučuje použít technologii RGB tisku. 

Nejbližší možná barva ze vzorníku Pantone je: PANTONE 2132 C.



VELIKOSTI

MINIMÁLNÍ VELIKOST

Minimální velikost je určena jako čistá výška loga 
bez ochranné zóny. Minimální výška je 3mm.
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MAXIMÁLNÍ VELIKOST

Maximální velikost užití značky není nijak 
omezena. Důležité je ovšem dbát na proporce 
symbolu a jeho užití ve vztahu k doplňkové 
grafice. Stejně tak je důležité dodržet ochrannou 
zónu loga.

3 mm

max. neomezeno



OCHRANNÝ PROSTOR ZNAČKY

Ochranný prostor je zóna, do které nesmí být umístěny výrazné a rušivé grafické 
prvky, texty apod. Její velikost je určena jednotkou „x“ definovanou z konstrukce 
značky.
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x



POUŽITÍ NA FOTOGRAFII
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Při použití na fotografii je preferována negativní verze. Aby byla zachována barevná 
rozpoznatelnost loga, doporučuje se fotografii, nebo její část, provést v takzvané 
Gradient Map v základních barvách značky.



POUŽITÍ NA BAREVNÉM PODKLADU
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Jako základní barevné podklady by měly sloužit barvy definované tímto manuálem. 
Následná aplikace loga by měla brát ohled na dostatečný kontrast s podkladem. 
Preferované barvy symbolu jsou bílá a černá.



ZAKÁZANÉ MODIFIKACE LOGA
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Zde je několik příkladů nesprávného použití loga. Logo se nesmí upravovat ani 
barevně, ani tvarově nebo používat v rozporu s pravidly danými tímto manuálem. 
Příklady na této straně ukazují pouze některé nesprávné podoby.

Deformace

Gradienty

Špatné barvy

Špatné použití barev

Modifikace

Vytažení linkou



DEFINICE PÍSMA

NADPISY

Open Sans
light / regular / semibold / bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890!@#$%^&*() 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890!@#$%^&*()

TEXT

Work Sans
regular / bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890!@#$%^&*() 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890!@#$%^&*()

Jako písmo pro nadpisy doprovodných vizuálu je určeno Open Sans.  
Písmo je dostupné v rámci služby Google Fonts.

Písmem pro delší doprovodné texty vizuálů, webové stránky apod. je Work Sans.  
Písmo je dostupné v rámci služby Google Fonts.
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UKÁZKA APLIKACE
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+420 777 702 370

evzen.englberth@tropicsquare.com

www.tropicsquare.com

+420 777 702 370

evzen.englberth@tropicsquare.com

www.tropicsquare.com

CEO & Co-founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore 

et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 

deserunt mollit anim id est laborum.

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore 

et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 

dolore eu fugiat nulla pariatur.

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore 

et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 

dolore eu fugiat nulla pariatur. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore 

et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 

dolore eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore 

et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 

dolore eu fugiat nulla pariatur.

Englberth
CEO & Co-founder

+420 777 702 370

evzen.englberth@tropicsquare.com

www.tropicsquare.com

Pleskac
CTO

+420 603 931 006

jan.pleskac@tropicsquare.com

www.tropicsquare.com



vyrobilo

POZNÁMKY


