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Cervená

Šedá

Modrá

Pantone 186
CMYK 0 99 97 0
RGB 236 33 39
RAL 3028

Pantone  540
CMYK 99 72 41 29
RGB 3 65 94
RAL 5026

Pantone Cool gray 11
CMYK 0 0 0 80
RGB 88 88 90
RAL 7011

Základní barvy

Doplňková barva

Barvy
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Písmo

Informační systém využívá písmo Siruca. Toto písmo je 
stencilového charakteru, což znamená, že je ideální pro 
nanášení přes šablonu.

Písmo Siruca lze zakoupit na stránkách Myfonts 
(http://www.myfonts.com/fonts/fsd/siruca).

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
0123456789{}«»§¶©®
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Ikony

Informační systém využívá ikon fontu 
SirucaPictograms. Znaky jsou však upraveny, doplněny 
a umístěny do čtvercového formátu tak, aby práce 
s nimi byla co nejjednodušší (viz dále kapitola Layout 
informačních cedulí).
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Šipky

Šipky informačního systému pocházejí rovněž z fontů Siruca 
a SirucaPictograms a jsou dostupné ve dvou verzích  velikosti.

V kontextu čistě textové informace je výhodné použít přímo 
šipky, které se nacházejí v tabulce glyfů fontu Siruca.

Šipky jsou opět umístěny do čtvercového formátu.
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Vlajky

Na pomezí grafického a architektonického návrhu stojí 
doplňkový systém vlajek. Vlajky volně vycházejí 
z praporků používaných v námořnictví, následují však 
barevnost navrženého informačního systému.

Naznačené dělení vlajek pro označování specifických 
objektů areálu je pouze ukázkové a není povinné se ho 
přesně držet.

plážeplavecké
dráhy atrakce sociálky hospody
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Layout informacních cedulí

Grafika informační cedule využívá modrého podkladu a bílé 
grafiky symbolů, šipek a bílého písma. Konstrukce informací 
v ploše je patrná z obrázku napravo.

Důležité je přesné rozmístění pomocných čtverců do řad 
a sloupců. Velikost písma volíme vhodně k použitým ikonám 
tak, aby výška verzálek (např. písmene K) byla přibližně 
stejně velká jako (průměrná) výška grafiky použitých ikon.

U svislé informační cedule velíme rozestupy v závislosti na 
velikosti pomocného čtverce – viz nákres vpravo dole.

Ryby 

Koupání

Windsurf

Hrište

Camp

Ryby 

Koupání

Windsurf

Hrište

Camp

x

x

½ x
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Layout informacních cedulí

U svislých naváděcích a popisných cedulí je nutné dodržet 
zarovnání na střed pod centrálně umístěnou ikonou. Ve 
speciálních případech je možné i zarovnání na praporek 
(viz vpravo dole).

Velikost ikony vzhledem k textu volíme větší, a to cca 
150 % (výška ikony vůči výšce verzálek / např. písmene K).

U cedulí se zarovnáním na střed preferujeme čtvercový 
formát.

U cedule s víceřádkovým textem (viz příklad vlevo dole) 
volíme poměr velikosti písma vůči řádkování 1,5 (t.j. např. 
pro text o velikosti 60 pt volíme řádkování 90 pt).

Kristýna

≤ 500 m
56 56–112 >

9



Layout informacních cedulí

U podélné reklamní cedule volíme rozestupy ikon a odstup 
od kraje cedule jako 1/6 šířky jejich pomocného čtverce (viz 
dole).

Výroba všech cedulí ideálně z plechu, grafika by měla být 
nanášena nejlépe sprejem přes šablonu, ev. je možné využít 
řezané grafiky. 

x6

x6
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Layout mapy

Všechny dosud zmíněné prvky 
vizuální identity využívá také 
layout mapy.

Vodní plocha je vyobrazena 
v plné modré barvě, 
přičemž veškerá 
grafika (ikony a text) 
ležící plně na této 
ploše je 
provedena 
inverzně, 
tedy bílou 
barvou.
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Kristýna 

Znacka

Z návrhu informačního systému vzešla i značka celého 
areálu, která je volně k použití.

Značka je kompozičně konstruována na levý praporek, 
v praxi je proto nutné umísťovat značku do levého 
horního rohu dokumentů, map, plánků atd.
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Kristýna 

Príklady aplikací

500 m

56
Kristýna

≤ 500 m

500 m >

Kristýna 

56–112 >Ryby 

Koupání

Windsurf
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Foto 2 × by Google 
a 1 × by web areálu Kristýna

Príklady aplikací
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Pro jakékoliv dotazy, bližší specifikaci 
nebo tisková data kontaktujte:

Ondřej Horáček
E: ahoj@ohoracek.cz
T: 721458513
 

www.ohoracek.cz© Ondřej Horáček

Kontakt
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