
Grafický manuál 
použití značky



Značka je důležitou součástí prezentace firmy. 

Profesionální způsob jejího používání zajišťuje 

jednotný vizuální styl prezentace, posiluje solidnost 

a důvěryhodnost obchodní a marketingové 

komunikace společnosti.

Grafický manuál značky je souborem závazných 

pravidel a postupů při aplikaci všech značek  

společnosti Flowee. Nedílnou součástí tohoto manuálu 

jsou soubory elektronických dat obsahující loga, 

jejichž využívání ve firemní komunikaci a designu 

je závazné.
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1.1. Značka

Základní verze

Základním prvkem jednotného vizuálního stylu společnosti Flowee je značka. 

V základní verzi značky je celý grafický motiv proveden v Pantone Process 
Black C (ekvivalent 100% černé). Nejlépe značka vynikne na bílé podkladové 
ploše, kterou také při aplikaci upřednostňujeme.

Vždy je nutné zaručit dostatečnou kvalitu provedení tak, aby značka 
dosahovala své estetické kvality. Je zakázáno aplikovat značku 
v rozporu s pravidly Manuálu.



1.2. Značka

Verze se sloganem

Dalším prvkem jednotného vizuálního stylu společnosti Flowee je značka, 
verze se sloganem. Slogan je proveden z doplňkového písma Roboto Slab regular.
Nejlépe značka se sloganem vynikne na bílé podkladové ploše, 
kterou také při aplikaci upřednostňujeme.

Vždy je nutné zaručit dostatečnou kvalitu provedení tak, aby značka 
dosahovala své estetické kvality. Je zakázáno aplikovat značku 
v rozporu s pravidly Manuálu.



Dalším základním prvkem jednotného vizuálního stylu společnosti Flowee 
je symbol. V základní verzi symbolu je celý grafický motiv proveden 
v Pantone Process Black C (ekvivalent 100% černé). Nejlépe symbol vynikne 
na bílé podkladové ploše, kterou také při aplikaci upřednostňujeme.
Symbol je ale také možno použít v negativu v bílé barvě.

Vždy je nutné zaručit dostatečnou kvalitu provedení tak, aby symbol 
dosahoval své estetické kvality. Je zakázáno aplikovat symbol 
v rozporu s pravidly Manuálu.

1.3. Značka

Symbol - základní verze



V případě užití negativní verze značky, symbolu je celý grafický motiv nahrazen 
bílou barvou. Jednotlivé povolené negativní verze značky, symbolu jsou 
prezentovány na této straně Manuálu. Také v tomto případě je zapotřebí 
dodržovat ochrannou zónu kolem značky, symbolu.

Vždy je nutné zaručit dostatečnou kvalitu provedení tak, aby značka, 
symbol dosahovaly své estetické kvality. Je zakázáno aplikovat značku, 
symbol v rozporu s pravidly Manuálu.

Značka

Značka, symbol – verze negativ

1.4.



1.5. Značka

Značka, symbol – 
aplikace na fotografii

Značku, symbol primárně aplikujeme na bílou podkladovou plochu, kde nejlépe 
vynikne. Aplikaci na jiné barevné pozadí volíme v případě, kdy je aplikace 
na bílé pozadí nemožná nebo nevhodná. Negativní verzi značky, symbolu
je možné použít pouze ve výjimečných situacích, kdy z technických či jiných 
závažných důvodů není možné aplikovat značku, symbol ve své základní barevnosti 
(viz kapitola 2.1 Barevnost), např. aplikace na fotografii, nebo černobílá inzerce 
v novinách). 

Ve všech případech aplikace značky, symbolu je snaha o zaručení 
dostatečně kontrastního pozadí tak, aby značka, symbol byly dobře 
viditelné.



Ochranná zóna je velmi důležitá, díky ní je zajištěno správné vyznění, čitelnost 
a vnímání značky jako samostatného grafického prvku. Ochranná zóna definuje 
minimální prostor v bezprostřední blízkosti značky, do kterého nesmí zasahovat 
žádný text ani grafický prvek. 

Rozměry ochranné zóny značky se udávají ve velikosti šířky litery „l“  
(viz nákres). Základní ochranná zóna značky je 2x „l“. 

1.6. Značka

Ochranná zóna značky
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Značka

Ochranná zóna symbolu

1.7. Ochranná zóna je velmi důležitá, díky ní je zajištěno správné vyznění, čitelnost 
a vnímání symbolu jako samostatného grafického prvku. Ochranná zóna definuje 
minimální prostor v bezprostřední blízkosti symbolu, do kterého nesmí zasahovat
žádný text ani grafický prvek. 

Rozměry ochranné zóny symbolu se udávají ve velikosti šířky litery „l“ 
(viz nákres). Základní ochranná zóna symbolu je 1x „l“. 
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Kodifikace minimální velikosti značky, symbolu pro jednotlivé provedení určuje 
minimální velikost, ve které může být značka, symbol ještě aplikována tak, 
aby byla zaručena její dostatečná čitelnost, rozpoznatelnost a estetická kvalita.

Vždy je nutné zaručit dostatečnou kvalitu provedení tak, aby značka, 
symbol dosahovaly své estetické kvality a byly dobře čitelné.

Značka

Značka, symbol – minimální velikost

1.8.
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A C E

B D F

Je zakázáno aplikovat značku, symbol v rozporu se základními pravidly uvedenými 
v tomto Manuálu:

A/ Změna firemní barevnosti
B/ Deformace značky, symbolu
C/ Modifikace značky, symbolu (outline)

D/ Aplikace stínování či 3D efektů
E/ Nedostatečná čitelnost značky, symbolu na pozadí
F/ Změna písma ve značce, symbolu

Značka

Zakázané varianty

1.9.

flowee



Dalším základním prvkem vizuálního stylu jsou barvy. Jsou zastoupeny 
ve značce, symbolu a provázejí celý vizuální styl společnosti. 
Barvy jsou definovány primárně barevností PANTONE, v případě, že není možné 
použití barevnosti PANTONE, se používají ekvivalenty CMYK, RGB, HTML a RAL 
uvedené v tabulce.

Tabulka dále obsahuje údaje o odstínu v případě aplikace plotrovací 
fólie (Avery a Oracal) nebo nástřiku barvou (RAL).

Černá

Pantone Pantone Process Black C

CMYK 0/0/0/100

RGB 44/42/41

HTML 2C2A29

RAL 9017 Verkehrsschwarz

Avery 502 Black

Oracal 070 Black
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Pantone Process 
Black C

CMYK 
0/0/0/100

Barevnost

Specifikace černé

2.1.
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Veškeré texty, obsažené v tomto manuálu, podléhají 
autorskému zákonu a je zakázáno je jakkoliv kopírovat 
či využívat k jiným účelům. 

Design, koncepce a produkce: Heyduk, Musil & Strnad, s.r.o. 
www.hmsdesign.cz
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