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LOGOMANUÁL SCHRÖDINGEROVA INSTITUTU

Manuál byl vytvořen za účelem defi nování logotypu a sjednocení 

jeho užívání. Chceme tímto podpořit jednotnost Corporate 

Identity (CI), jasně defi novat možnosti nakládání s logem 

institutu, defi novat barvy a písma. Manuál nemá omezovat 

kreativitu a fantazii grafi ků a designérů, ale má nastavit jasná 

pravidla pro nakládání s logem Schrödingerova Institutu. 

Narazíte-li na problém, který není v manuálu jasně defi nován 

prosím postupujte při jeho řešení s citem a s vědomím 

existujících zásad.  



ČÁST I. LOGOTYP A JEHO VARIANTY



LOGO – Základní verze



LOGO – konstrukční velikost

Konstrukční velikost 1:1 – šíře 100 mm

100 mm



LOGO – Drátěný model 



LOGO – Povolené velikosti 

Konstrukční velikost 1:1 – šíře 100 mm

Šíře 50 mm

Šíře 75 mm

Nejmenší povolená velikost – šíře 25 mm

Nepovolená velikost – šíře 20 mm



LOGO – ochranná zóna



LOGO – Barevné varianty

Základní barevná varianta

Základní gray varianta

Základní černobílá varianta

Invertní barevná varianta

Invertní černobílá varianta



LOGO – Další barevné varianty



LOGO – Další povolené verze



LOGO – ZAKÁZANÉ DEFORMACE



ČÁST II.  BARVY A PÍSMO



BARVY

CMYK 0 / 0 / 0 / 100

Pantone Process Black

RGB 0 / 0 / 0
LAB 0 / 0 / 0 

CMYK 0 / 10 / 100 / 0

Pantone 108

RGB 249 / 220 / 6
LAB 89 / 1 / 97

CMYK 0 / 0 / 0 / 30

Pantone 428

RGB 197 / 197 / 197
LAB 80 / 0 / 0 

CMYK 0 / 90 / 80 / 0

Pantone 179

RGB 199 / 55 / 53 
LAB 52 / 68 / 47

Doplňkové barvy



Písmo

Condensed

Condensed Italic

Bold Condensed

Bold Condensed Italic
Regular

Italic
Semibold

Semibold Italic
Bold

Bold Italic 

Amatic SC Regular
Amatic SC BOLD

Arial Regular
Arial Italic

Arial Bold
Arial Bold Italic

Oz Handicraft BT

Titulkové písmo Amatic SC

Doplňkové písmo Arial

Písmo užité v logotypu OZ Handicraft BT

Základní písmo Myriad Pro



ČÁST III. APLIKACE LOGA
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www.sinstitut.cz
Palackého 205, 408 01 Rumburk

Sídlo: Střelecká 1800, 407 47 Varnsdorf

tel. 413 034 800

e-mail: info@sinstitut.cz

Schrödingerův Institut IČ: 71341510

IZO: 691004196

Pisincimos natibusa placepe

Sitatet eliquis excesto vendias magnam, quiae omnimus tibusciae commo molorecum fugitia vel 
ist vel min nihil ipienis sequi rem que nimet ut eatio. Nequis ex et inistrum everferunt vitis soluptae 
derfero reptatem ne dellum esedi offi  cte mpeditatus, ut re nimporeium que nis quibus alias est hil 
magnis serspis reptatur?

Gia sim verferferio de ducimaio te nulpa dolore expla sequi dolorecto con et apis nonserr uptureh 
enditionse enis dolumet volent velit, et quam, ipicipit utasin pro con perfere, aut hillo eat des aut 
hilloritas doloris alit quibus ut que volut est maiorrum fugia cum es ende eostiatent.
Osandel ipsam corem illuptur aborum facipsanim ullit ent maxim re comnis mo ommo imust fugias-
perit earume ma dolores simenda ndest, sam re voluptatem volutem eatemperecum faceria sed quo 
que dellaceatur aperaep erroratur, si volent.

Harum ex excere conectur, quiam vendit endant endignia dus ut eiur simet verovid elestruptam 
iuntiam quamus dest ab ipsam, tenissi ut lam faccullat volestrunt porepere vellaborum rent.
Odiatur? Obis minullo ressit harumque porum eos sa cum, occabo. Vid modit at faces ex eos et fuga. 
Et doluptas ut ommod que venimus ut offi  cia debis natiore senit exerunt acepra se dolore sit quam, 
simod moluptaquam volumquis idelis nobition porerum invenimpe volore reptat odipitaesto te 
pediti inctiur?

Apietur? Quiam ressimolupta cus.

Obis Minullo
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Vizitky

Ing. Jiří Novák
ředitel

www.sinstitut.cz

Středisko volného času pro šluknovský výběžek

Střelecká 1800, 407 47 Varnsdorf

tel.: +420 724 264 564

e-mail: jiri.novak@sinstitut.cz
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Razítka



a stojan

Kaple nejsv t jšího srdce v klášte e kongregace
milosrdných sester svatého Karla Boromejského

drobné kr ky lepším sm rem
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nůžkový stan
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