úvod
Tento grafický manuál je soubor závazných pravidel a doporučení pro použití
značky FAJNA RODINA v rámci koncepce rodinné politiky SMO a navazuje na
Manuál jednotného vizuálního stylu SMO.
Není dovoleno rekonstruovat jakékoli prvky jednotného vizuálního stylu na zákla
dě tištěných nebo bitmapových reprodukcí. Pro aplikaci se používají pouze zdro
jová data, která jsou součástí tohoto manuálu nebo jsou dodána oddělením
prezentace a vztahů k veřejnosti odboru kanceláře primátora. Aplikace značky
a vizuálního stylu, které nejsou přesně definovány v tomto manuálu, musí být s
tímto oddělením konzultovány.

základní provedení
Značka FAJNA RODINA se skládá ze tří částí, a to symbolu PANÁČCI, značky
OSTRAVA a nápisu FAJNA RODINA. Preferovaná varianta je S OBLIČEJI.
Varianta BEZ OBLIČEJŮ je určena zejména pro případy aplikace značky v
malých velikostech tak, aby byla zachována její dobrá rozpoznatelnost při pou
žití různých tiskových a výrobních postupů. Dále se provedení BEZ OBLIČEJŮ
používá v případě negativní barevné varianty značky viz stana 05 a v případě
použítí šedého pozadí 20 % a 30 % viz strana 07, a to bez ohledu na velikost.
Varianta POD SEBOU je určena pro reklamní předměty jako jsou hrnky, trička,
papírové tašky apod.

rozměrová řada
Celková výška 20 mm a 10 mm OSTRAVA - propagační tiskoviny a
inzerce A4.
Celková výška 14 mm a 7 mm OSTRAVA - merkantilní tiskoviny A4,
propagační tiskoviny a inzerce DL a A5.
Celková výška 1O mm

a 5 mm

OSTRAVA - merkantilní tiskoviny DL a

menší, A5 a vizitky.
Celková výška 7 mm a 3,5 mm OSTRAVA - razítka, reklamní předměty,
sponzorské aplikace.

pozadí a kontrast
Pro maximální kontrast vizualizace značky FAJNA RODINA je preferována bílá
barva pozadí. Další tolerovanou barvou je šedá 10 %, s takovýmto pozadím je
možno kombinovat variantu značky S OBLIČEJI i BEZ OBLIČEJŮ. Šedá 20 %
a šedá 30 % je jako pozadí povolena pouze u varianty BEZ OBLIČEJŮ.
Dále je možné použít pozadí v barvě světle modré nebo tmavě modré tak, jak
jsou tyto barvy definovány Manuálem jednotného vizuálního stylu SMO. V tomto
případě je zapotřebí dodržet barevnou negativní variantu značky FAJNA RODINA
BEZ OBLIČEJŮ viz předchozí kapitola číslo 05.
Použití barevné nebo černobílé fotografie jako pozadí značky není doporučeno.
Pokud je to nezbytné, tak je žádoucí fotografii v pozadí zesvětlit nebo značku
podložit obdélníkem ve velikosti ochranné zóny, tak aby byl zachován dostatečný
kontrast zobrazení značky FAJNA RODINA.
Pro pozitivní černobílé provedení značky FAJNA RODINAje povoleno pouze bílé
pozadí, pro negativní černobílé provedení pouze černé pozadí viz přechozí kapi
tola číslo 06.
Grayscale provedení značky FAJNA RODINA není povoleno.

symbol panáčci
Je povoleno použít symbol PANÁČCI v grafických návrzích samostatně ve skupi
ně nebo i jako jednotlivé figurky. Preferována je varianta S OBLIČEJI. Variantu
BEZ OBLIČEJŮ je doporučeno použít pro výšku 7 mm nebo v případech, kdy to
vyžaduje technologie výroby propagačních materiálů.
Při rozdělení jednotlivých figurek, které symbolizují členy rodiny, je zapotřebí
zachovat původní poměr různých výšek figurek na jedné straně návrhu viz
schéma na následující straně.
Při použití symbolu PANÁČCI jako samostatného grafického prvku spolu se
značkou na jedné straně návrhu je možno značku FAJNA RODINA o tento
symbol zkrátit a textovou část umístit zcela odděleně viz návrh listu papíru na
straně 11 a návrh složky na straně 13. Je doporučeno textovou část značky umís
tit do pravého spodního rohu a PANÁČKY buď ve stejné velikosti do levého horní
ho rohu nebo ve větší velikosti doprostřed stránky. V těchto případech není dovo
leno PANÁČKY oproti textové části značky zmenšit.

