
CORPORATE IDENTITY MANUÁL
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Corporate identity (jednotná grafická identita subjektu)

vytváfií celkov˘ vizuální styl, kter˘ se uplatÀuje pfiede-

v‰ím pfii prezentaci instituce na vefiejnosti. Základními

prvky corporate identity jsou logotyp, písmo a barva.

Jejich podobu a uÏití kodifikuje tento manuál. Hlavním

úãelem corporate identity je orientovat, informovat 

a upoutat cílovou skupinu (odbornou i laickou vefiej-

nost, média a dal‰í subjekty) a vyjádfiit jednotnost 

a solidnost instituce.

Manuál je originální a nemûnn˘ návod pro uÏití corpo-

rate identity – zejména logotypÛ. Jeho nezbytnou

souãástí je CDrom s ve‰ker˘mi daty. UÏívat prostfied-

kÛ corporate identity smí pouze osoba oprávnûná, 

a to v˘hradnû v souladu se v‰emi pravidly obsaÏen˘-

mi v manuálu. Pfiesné dodrÏování pravidel manuálu je

ve vlastním zájmu instituce. V‰echny pfiíklady, uvede-

né v manuálu, jsou pouze návodem k tvorbû pfiedloh.

Je zakázáno pouÏívat manuál jako pfiedlohu k repro-

dukci. Manuál plnû nevyãerpává v‰echny moÏnosti

pouÏití vizuálního stylu. Pfii jeho aplikaci je vÏdy nutno

dbát na estetickou formu, fiídit se obecnû platn˘mi

typografick˘mi pravidly a pfii tvorbû jednotliv˘ch ma-

teriálÛ dodrÏovat postupy tímto manuálem pfiedepsané.



Základním prvkem corporate identity je logotyp, kter˘

je zároveÀ i registrovanou ochrannou známkou. Jeho

aplikace je pfiesnû definována a fiídí se pravidly uvede-

n˘mi v tomto manuálu. 

Tvar logotypu vychází z kruhu – symbolu dokonalosti,

svûtla a koncentrace. Logotyp je tvofien dvûma kruhy

obsahujícími písmeno c (centrum) a písmeno a (adik-

tologie), pfiiãemÏ obû písmena pfiesahují hranice kruhy

vymezené a symbolizují tak pfiesah vûdecké disciplíny

adiktologie z „akademického“ centra do reality Ïivota

spoleãnosti. Symbol b˘va obvykle doplnûn textem; ve

v j̆ímeãn˘ch pfiípadech mÛÏe b˘t nápis „centrum adikto-

logie“ umístûn na jiné místo ve formátu.

Logotyp je majetkem 1. lékafiské fakulty Univerzity

Karlovy v Praze; instituce vlastní také právo k uÏití lo-

gotypu. Bez v˘slovného svolení majitele logotypu resp.

jeho statutárního zástupce je zakázáno logotyp jakkoli

reprodukovat, uÏívat, ãi s ním jinak manipulovat.

ZÁKLADNÍ LOGOTYP
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Pfii práci s logotypem na rÛzn˘ch propagaãn˘ch ma-

teriálech CA se mÛÏe vyskytnout poÏadavek na uvede-

ní pfiesného zafiazení instituce v rámci  Univerzity Karlovy. 

Pokud nejde o materiál, kter˘ je specificky definován 

v tomto manuálu (napfi. hlaviãkov˘ papír), pouÏívá se

logotyp s typografií, jak je zobrazen na této stranû.

LOGOTYP S TYPOGRAFIÍ
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centrum adiktologie
Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty a VFN

Univerzita Karlova v Praze



centrum adiktologie

Ochranná zóna je minimální velikost plochy v bezpro-

stfiední blízkosti logotypu, do které nesmí zasahovat

text ani Ïádné grafické prvky. Ochranná zóna zároveÀ

urãuje minimální vzdálenost od okraje listu, tabule ãi

jiné plochy, na kterou je logotyp aplikován. Tato zóna

zaruãuje ãitelnost a dostateãnou pÛsobivost logotypu.

Velikost ochranné zóny urãuje zobrazené schéma.

OCHRANNÁ ZÓNA
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Rozmûrová fiada logotypu pfiedstavuje logotyp ve veli-

kostech, které se doporuãují pfiednostnû pouÏívat pfii

jeho aplikaci. 

Pro vet‰inu tiskovin formátu A4 a men‰ích se doporu-

ãuje pouÏívat logotyp ve velikosti 30%. Minimální veli-

kost celého logotypu je 20%. Dále jiÏ není povoleno

logotyp obsahující text zmen‰ovat.

Ve vyjímeãn˘ch pfiípadech lze pouÏít grafick˘ symbol lo-

gotypu bez textu v men‰í velikosti (nejménû v‰ak 10%).

Takov˘m pfiíkladem uÏítí mÛÏe b˘t potisk drobn˘ch

propagaãních pfiedmûtÛ (tuÏka apod.)

ROZMùROVÁ ¤ADA
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centrum adiktologie
Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty a VFN

Univerzity Karlovy v Praze

Barevné pozitivní provedení logotypu v corporate bar-

vách se aplikuje na v‰ech barevn˘ch materiálech 

s tonalitou barev, které nezpÛsobí ‰patnou ãitelnost

logotypu.

Barva kruhÛ grafického symbolu

– v pfiímé barvû odstín PANTONE 1795 C

– v CMYK barevnosti PANTONE 1795 EC, 

v procentech pak C=0 / M=94 / Y=75 / K=0

Barva písmena C v symbolu a název instituce

– v pfiímé barvû odstín PANTONE 5605 C

– v CMYK barevnosti PANTONE 5605 EC, 

v procentech pak C=65 / M=0 / Y=60 / K=95

BAREVNÉ PROVEDENÍ LOGOTYPU
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Na této stránce je znázornûno barevné negativní pro-

vedení logotypu, které se pouÏívá v pfiípadech, kdy 

z hlediska hor‰í ãitelnosti logotypu není moÏné pouÏít

barevného pozitivního provedení (na materiálech 

s vy‰‰í tonalitou barev).

Barva kruhÛ grafického symbolu

– v pfiímé barvû BÍLÁ

– v CMYK barevnosti BÍLÁ, 

v procentech pak C=0 / M=0 / Y=0 / K=0

Barva písmena C v symbolu a název instituce

– v pfiímé barvû odstín PANTONE 5605 C

– v CMYK barevnosti PANTONE 5605 EC, 

v procentech pak C=65 / M=0 / Y=60 / K=95

Alternativa názvu instituce

– v pfiímé barvû BÍLÁ

– v CMYK barevnosti BÍLÁ, 

v procentech pak C=0 / M=0 / Y=0 / K=0

BAREVNÉ NEGATIVNÍ PROVEDENÍ
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V ãernobílém tisku anebo v pfiípadech, kdy není z objek-

tivních pfiíãin moÏné pouÏít barevné provedení logotypu,

pouÏívá instituce ãernobílé provedení logotypu.

âernobílé pozitivní provedení logotypu se aplikuje

na v‰ech svûtl˘ch materiálech s tonalitou ‰edé nepfie-

kraãující hranici, kde by ãernobíl˘ podklad ztíÏil ãitel-

nost logotypu.

– Barva kruhÛ symbolu je v 55% âERNÉ barvy

– Písmeno C v symbolu je ve 100% âERNÉ barvy

– Název instituce je ve 100% âERNÉ barvy

âernobílé negativní provedení logotypu se pouÏívá

tam, kde by ãernobíl˘ podklad s vy‰‰í tonalitou ‰edé

ztíÏil jeho ãitelnost.

– Barva kruhÛ symbolu je v BÍLÉ barvû

– Písmeno C v symbolu je v 55% âERNÉ barvy

– Název instituce je v BÍLÉ barvû

âERNOBÍLÉ PROVEDENÍ V RASTRU
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Pro krat‰í texty, nadpisy, perexy, informace, popis-

ky a také pro texty v jin˘ch neÏ tiskov˘ch materiálech

(elektronické materiály apod.) se pouÏívá písmo Uni-

vers v fiezech light, roman, bold a black. Povoluje se

v˘jimka pro webové stránky; kde se písmo Univers

nahradí systémov˘m písmem Arial.

Ve vyjímeãn˘ch pfiípadech, kdy je nezbytné umís-

tit rozsáhlej‰í text na malou plochu, je moÏné pouÏít

kondenzovan˘ Univers v normálním fiezu a fiezu bold.

RovnûÏ jej lze pouÏívat pro tvorbu mezititulkÛ, 

u kter˘ch pak doporuãujeme zvût‰it rozpal mezi jed-

notliv˘mi znaky.

Del‰í souvislé texty jsou vysázeny z písma Times 

v fiezech roman a bold. Na citace se pouÏívá Times

kurzivní a bold kurzivní. Toto písmo se uÏívá také pro

úãely korespondence.

PÍSMA
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Formát vizitky je 55 x 90 mm na ‰ífiku. Typografie je

vytvofiena písmem Univers. Vizitky je moÏné tisknout

pouze ofsetovou technikou za pouÏití 2 pfiím˘ch cor-

porate barev (PANTONE 1795 C, PANTONE 5605 C).

Povolen je pouze matn˘ bíl˘ papír bez struktury.

Nejmen‰í povolená plo‰ná hmotnost papíru je

250g/m2. NejniÏ‰í povolená hustota tiskového rastru je

170 lpi. Doporuãuje se finální povrchová úprava mat-

n˘m lakem, kter˘ zabrání otûru barev. Vizitky mají

zakulacené dva protilehlé rohy; ãehoÏ je docíleno pou-

Ïitím v˘sekové matrice. Vizitky je zakázáno tisknout

sítotiskem, hlubotiskem, digitálním plotrem ãi rozmno-

Ïovat pomocí barevn˘ch kopírek.

Osobní vizitka pracovníkÛ CA je vytvofiena za pou-

Ïití logotypu v barevném pozitivním provedení.

Univerzální vizitka CA je vytvofiena za pouÏití logo-

typu v barevném negativním provedení.

Ve‰keré podrobnosti (velikosti písem, proklady, rozpa-

ly apod.) jsou archivovány v datech v dokumentu na

CDromu, jenÏ je nezbytnou souãástí tohoto manuálu

corporate identity.

VIZITKY
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Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty a VFN
Univerzita Karlova v Praze
Ke Karlovu 11 / 120 00 Praha 2 / Česká republika 
tel.: + 420 224 965 036 / fax: + 420 224 965 035
www.adiktologie.cz / mmiovsky@adiktologie.cz

Doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. / vedoucí centra

centrum adiktologie

Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty a VFN
Univerzita Karlova v Praze
Ke Karlovu 11 / 120 00 Praha 2 / Česká republika 
tel.: + 420 224 965 035 / fax: + 420 224 965 035
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Hlaviãkové papíry mají standardní formát A4 na v˘‰ku.

Barevnost vychází z corporate barev. Typografie je

vytvofiena písmem Univers. Hlaviãkové papíry je

moÏné tisknout pouze ofsetovou technikou za pouÏití

2 pfiím˘ch corporate barev  (PANTONE 1795 C, PAN-

TONE 5605 C). Povolen je pouze matn˘ bíl˘ papír

bez struktury. Nejmen‰í povolená plo‰ná hmotnost

papíru je 100g/m2. NejniÏ‰í povolená hustota tiskové-

ho rastru je 170 lpi. Hlaviãkové papíry je zakázáno

tisknout sítotiskem, hlubotiskem, digitálním plotrem ãi

rozmnoÏovat pomocí barevn˘ch kopírek.

Hlaviãkov˘ papír obsahuje logotyp v barevném pozitiv-

ním provedení, logotypy partnersk˘ch institucí v 35%

rastru PANTONE 5605 C, drobné kruhy pro vyznaãení

ohybu (pomÛcka pro skládání hlaviãkového papíru na

tfietiny a polovinu) a kontaktní údaje instituce. Adresa

pfiíjemce a dopis se dotiskují pomocí textov˘ch ‰ablon 

v osobních poãítaãích pracovníkÛ instituce za pouÏití

písma Times.

Ve‰keré podrobnosti (velikosti písem, proklady, rozpa-

ly apod.) jsou archivovány v datech v dokumentu na

CDromu, jenÏ je nezbytnou souãástí tohoto manuálu

corporate identity.

HLAVIâKOVÉ PAPÍRY
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VáÏen˘ pane,

text sdûlení je vhodné pro vût‰í pfiehlednost rozdûlit do více odstavcÛ oddûlen˘ch jednofiádkovou
mezerou. DodrÏování uveden˘ch pravidel zaruãí instituci dostateãnû elegantní a reprezentativní
vzhled merkantilních tiskovin. Dokumenty vyplÀované na poãítaãi se tisknou osobní tiskárnou na
ofsetem pfiedti‰tûné hlaviãkové papíry. Text se vyplÀuje v textovém editoru do elektronické
pfiedlohy, která se vytvofií podle parametrÛ popsan˘ch v tomto manuálu corporate identity.

Velikost písma v textov˘ch rámeãcích je 11 bodÛ, proklad mezi fiádky je 15 bodÛ. Text je zalomen
na levou zaráÏku a nedûlí se na konci fiádku. Pro úãely korespondence je vyhrazeno pouÏití písma
Times v fiezech roman a bold a v kurzívách roman a bold. Text je moÏné tisknout pouze ãernou
anebo tmavû modrou barvou; rozhodnû je zakázáno jakékoli uÏití dal‰ích jin˘ch barev. Pro úãely
zv˘raznûní rÛzn˘ch informací v textu pouÏíváme povolené fiezy písma Times. V Ïádném pfiípadû
není povoleno pouÏívat pro písmo efekty nabízené poãítaãov˘mi softwary (napfi.: stínování,
obrysy písma, podtrhávání textÛ apod.).

Text sdûlení je vhodné pro vût‰í pfiehlednost rozdûlit do více odstavcÛ oddûlen˘ch jednofiádkovou
mezerou. DodrÏování uveden˘ch pravidel zaruãí instituci dostateãnû elegantní a reprezentativní
vzhled merkantilních tiskovin. Dokumenty vyplÀované na poãítaãi se tisknou osobní tiskárnou na
ofsetem pfiedti‰tûné hlaviãkové papíry. Text se vyplÀuje v textovém editoru do elektronické
pfiedlohy, která se vytvofií podle parametrÛ popsan˘ch v tomto manuálu corporate identity.

Velikost písma v textov˘ch rámeãcích je 11 bodÛ, proklad mezi fiádky je 16 bodÛ. Text je zalomen
na levou zaráÏku a nedûlí se na konci fiádku.

S pozdravem

Michal Miovsk˘
vedoucí Centra adiktologie

VáÏen˘ pan
Jméno Pfiíjmení
Jméno instituce
Ulice 123
123 45 Mûsto

Praha, 01. mûsíc 2005                                                                                                 â.j.: 0123

Psychiatric Clinic / 1st Medical Faculty
Charles University
Ke Karlovu 11 / 120 00 Prague 2 / Czech Republic
tel.: + 420 224 965 035 / fax: + 420 224 965 035
www.addictology.org / info@adiktologie.cz 

centre for addictology

ton: 000033
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18 Rozkresem na této stranû jsou definovány velikosti 

a umístûní zrcadel textu. Velikost písma v textov˘ch

rámeãcích je 11 bodÛ, proklad mezi fiádky je 15 bodÛ.

Text je zalomen na levou zaráÏku a nedûlí se na konci

fiádku. Pro úãely korespondence je vyhrazeno pouÏití

písma Times v fiezech roman a bold a v kurzívách

roman a bold. Text je moÏné tisknout pouze ãernou

barvou; rozhodnû je zakázáno jakékoli uÏití dal‰ích

jin˘ch barev. Pro úãely zv˘raznûní rÛzn˘ch informací v

textu pouÏíváme povolené fiezy písma Times. V Ïád-

ném pfiípadû není povoleno pouÏívat pro písmo efekty

nabízené poãítaãov˘mi softwary (napfi.: stínování,

obrysy písma, podtrhávání textÛ apod.).

Text sdûlení je vhodné pro vût‰í pfiehlednost rozdûlit

do více odstavcÛ oddûlen˘ch jednofiádkovou meze-

rou. DodrÏování uveden˘ch pravidel zaruãí instituci

dostateãnû elegantní a reprezentativní vzhled merkan-

tilních tiskovin. Dokumenty vyplÀované na poãítaãi se

tisknou osobní tiskárnou na ofsetem pfiedti‰tûné hla-

viãkové papíry. Text se vyplÀuje v textovém editoru do

elektronické pfiedlohy, která se vytvofií podle paramet-

rÛ popsan˘ch v tomto manuálu corporate identity.

U vícestranov˘ch dopisÛ text pokraãující na druhé

strane zaãíná fiádkem ve v˘‰i 55 mm od horního okra-

je papíru a konãí stejnû jako na tomto rozkresu – na

fiádku ve v˘‰i 250 mm od horního okraje papíru.

P¤EDPIS POUÎITÍ HL. PAPÍRÒ
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VáÏen˘ pane,

text sdûlení je vhodné pro vût‰í pfiehlednost rozdûlit do více odstavcÛ oddûlen˘ch jednofiádkovou
mezerou. DodrÏování uveden˘ch pravidel zaruãí instituci dostateãnû elegantní a reprezentativní
vzhled merkantilních tiskovin. Dokumenty vyplÀované na poãítaãi se tisknou osobní tiskárnou na
ofsetem pfiedti‰tûné hlaviãkové papíry. Text se vyplÀuje v textovém editoru do elektronické
pfiedlohy, která se vytvofií podle parametrÛ popsan˘ch v tomto manuálu corporate identity.

Velikost písma v textov˘ch rámeãcích je 11 bodÛ, proklad mezi fiádky je 15 bodÛ. Text je zalomen
na levou zaráÏku a nedûlí se na konci fiádku. Pro úãely korespondence je vyhrazeno pouÏití písma
Times v fiezech roman a bold a v kurzívách roman a bold. Text je moÏné tisknout pouze ãernou
anebo tmavû modrou barvou; rozhodnû je zakázáno jakékoli uÏití dal‰ích jin˘ch barev. Pro úãely
zv˘raznûní rÛzn˘ch informací v textu pouÏíváme povolené fiezy písma Times. V Ïádném pfiípadû
není povoleno pouÏívat pro písmo efekty nabízené poãítaãov˘mi softwary (napfi.: stínování,
obrysy písma, podtrhávání textÛ apod.).

Text sdûlení je vhodné pro vût‰í pfiehlednost rozdûlit do více odstavcÛ oddûlen˘ch jednofiádkovou
mezerou. DodrÏování uveden˘ch pravidel zaruãí instituci dostateãnû elegantní a reprezentativní
vzhled merkantilních tiskovin. Dokumenty vyplÀované na poãítaãi se tisknou osobní tiskárnou na
ofsetem pfiedti‰tûné hlaviãkové papíry. Text se vyplÀuje v textovém editoru do elektronické
pfiedlohy, která se vytvofií podle parametrÛ popsan˘ch v tomto manuálu corporate identity.

Velikost písma v textov˘ch rámeãcích je 11 bodÛ, proklad mezi fiádky je 16 bodÛ. Text je zalomen
na levou zaráÏku a nedûlí se na konci fiádku.

S pozdravem

Michal Miovsk˘
vedoucí Centra adiktologie

VáÏen˘ pan
Jméno Pfiíjmení
Jméno instituce
Ulice 123
123 45 Mûsto

Praha, 01. mûsíc 2005                                                                                                 â.j.: 0123

Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty a VFN
Univerzita Karlova v Praze
Ke Karlovu 11 / 120 00 Praha 2 / Česká republika 
tel.: + 420 224 965 035 / fax: + 420 224 965 035
www.adiktologie.cz / info@adiktologie.cz 
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Razítko je kvÛli dobré ãitelnosti vytvofieno speciální

verzí ãernobílého logotypu, ve kterém není pouÏita

barva tvofiená rastrem. Razítko je doplnûno typografií

za uÏití písma Univers. Razítko mÛÏe jako tiskovou

barvu pouÏívat barvu âERNOU, anebo velmi TMA-

VOU ZELENOU. Je zakázáno pouÏívat jakoukoliv jinou

tiskovou barvu.

Ve‰keré podrobnosti (velikosti písem, proklady, rozpa-

ly apod.) jsou archivovány v datech v dokumentu na

CDromu, jenÏ je nezbytnou souãástí tohoto manuálu

corporate identity.

RAZÍTKO
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Formát jmenovky je 57 x 90 mm na ‰ífiku. Typografie

je vytvofiena písmem Univers. Jmenovky je moÏné

tisknout pouze ofsetovou technikou za pouÏití 2 pfií-

m˘ch corporate barev (PANTONE 1795 C, PANTONE

5605 C). Povolen je pouze matn˘ bíl˘ papír bez

struktury. Nejmen‰í povolená plo‰ná hmotnost papí-

ru je 200 g/m2. NejniÏ‰í povolená hustota tiskového

rastru je 170 lpi. Jmenovky je zakázáno tisknout síto-

tiskem, hlubotiskem, digitálním plotrem ãi rozmnoÏo-

vat pomocí barevn˘ch kopírek.

Jméno, instituce a název konference se vyplÀují na

maximálnû 3 fiádky v textovém editoru do elektronické

pfiedlohy, která se vytvofií podle tûchto parametrÛ: 

– jméno je z písma Univers 65 Bold, velikost 16 bodÛ

– název instituce je z Univers 55, velikost 9 bodÛ

– název konference je z Univers 55, velikost 9 bodÛ

– proklad mezi jednotliv˘mi fiádky je 15 bodÛ

– zalomení je na lev˘ praporek

– umístûní je 8 mm od levého okraje a 33 mm od hor-

ního okraje jmenovky

Údaje vyplnûné na poãítaãi se tisknou osobní tiskár-

nou na ofsetem pfiedti‰tûné archy se jmenovkami. Po

vyti‰tûní se archy rozdûlí podle perforace na jednotlivé

jmenovky a ty se vloÏí do standardních plastov˘ch

pouzder urãen˘ch k tûmto úãelÛm.

Ve‰keré podrobnosti (velikosti písem, proklady, rozpa-

ly apod.) jsou archivovány v datech v dokumentu na

CDromu, jenÏ je nezbytnou souãástí tohoto manuálu

corporate identity.

JMENOVKY PRO KONFERENCE
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Nejãastûji pouÏívané obálky mají formát DL. Barevnost

vychází z corporate barev. Typografie je vytvofiena pís-

mem Univers. Tisk obálek mÛÏe b˘t realizován ofseto-

vou technikou jako pfiítisk na hotovou standardní bílou

obálku. PouÏívají se 2 pfiímé corporate barvy

(PANTONE 1795 C, PANTONE 5605 C). Nejmen‰í

povolená plo‰ná hmotnost papíru obálky je 80g/m2.

NejniÏ‰í povolená hustota tiskového rastru je 170 lpi.

Obálky je moÏné realizovat i jinou tiskovou technologií,

av‰ak za pfiedpokladu, Ïe v˘sledná barevnost bude

opticky identická s pfiedepsanou corporate barevnos-

tí a písma budou dokonale ãitelná.

Pfiedti‰tûnou adresu pfiíjemce je vhodné umístit na

samolepícím ‰títku bílé barvy.

Dal‰í pouÏívané formáty obálek jsou B4 a C5. V‰ech-

ny návrhy obálek jsou archivovány v datech v doku-

mentu na CDromu, jenÏ je nezbytnou souãástí tohoto

manuálu corporate identity. 

OBÁLKY
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Desky jsou urãeny pro uschování papírÛ formátu A4.

Barevnost vychází z corporate barev. Typografie je

vytvofiena písmem Univers. Desky je moÏné tisknout

pouze ofsetovou technikou za pouÏití 2 pfiím˘ch cor-

porate barev  (PANTONE 1795 C, PAN-TONE 5605

C). Povolen je pouze matn˘ bíl˘ papír bez struktury.

Nejmen‰í povolená plo‰ná hmotnost papíru je 300 g/m2.

NejniÏ‰í povolená hustota tiskového rastru je 170 lpi.

Desky je zakázáno tisknout sítotiskem, hlubotiskem,

digitálním plotrem ãi rozmnoÏovat pomocí barevn˘ch

kopírek. Je pfiedepsaná závûreãná povrchová úprava

matn˘m laminem.

Desky mají klopy na vloÏení papírÛ a v˘sek pro vizitku.

Ve‰keré podrobnosti (velikosti písem, proklady, rozpaly,

tvar v˘sekové matrice, apod.) jsou archivovány v da-

tech v dokumentu na CDromu, jenÏ je nezbytnou sou-

ãástí tohoto manuálu corporate identity.

DESKY 
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Univerzální karta formátu DL vychází jak barevnû, tak

tvarovû z logotypu. Typografie je tvofiena z písma Uni-

vers. Kartu je moÏné tisknout pouze ofsetovou techni-

kou za pouÏití 2 pfiím˘ch corporate barev  (PANTONE

1795 C, PAN-TONE 5605 C). Povolen je pouze

matn˘ bíl˘ papír bez struktury. Nejmen‰í povolená

plo‰ná hmotnost papíru je 250 g/m2. NejniÏ‰í povole-

ná hustota tiskového rastru je 170 lpi. Karty je zakázá-

no tisknout sítotiskem, hlubotiskem, digitálním plot-

rem ãi rozmnoÏovat pomocí barevn˘ch kopírek.

Koncept je slovnû vyjádfien sloganem a je podpofien

ilustrací za uÏití jednoduch˘ch kompoziãních prvkÛ,

vytváfiejících iluzi prostoru.

Karta mÛÏe slouÏit k rÛzn˘m úãelÛm – jako dûkovná

karta, pozvánka, pfiípadnû PF:

– dûkovná karta poskytuje na rubové stranû prostor

pro osobní sdûlení psané rukou

– v pfiípadû, kdy karta slouÏí jako pozvánka, se na

rubovou stranu nalepí samolepící bíl˘ ‰títek formátu

DL s aktuálním textem, vyti‰tûn˘m na stolní poãítaãové

tiskárnû písmem Times anebo Univers; pozvánka se

rozesílá v obálce DL

– jako PF je moÏné pouÏít kartu jen v jednom roce, pro

dal‰í roky je vhodné vytváfiet nová originalní PF

Ve‰keré podrobnosti (velikosti písem, proklady, rozpa-

ly apod.) jsou archivovány v datech v dokumentu na

CDromu, jenÏ je nezbytnou souãástí tohoto manuálu

corporate identity.

DùKOVNÁ KARTA / POZVÁNKA / PF
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Leták je typickou ukázkou grafické práce s corporate

identity. Design této drobné tiskoviny vychází jak

barevnû, tak tvarovû z logotypu. PouÏívá pouze dvû

corporate barvy; a to i pfii tisku fotografií – ve formû

duplexu. Ve‰kerá typografie je tvofiena z písma Uni-

vers (v tomto pfiípadû vzhledem k vût‰ímu mnoÏství

textu hlavnû z Univers Condensed). Design se neustá-

le obrací ke kruhu jako hlavnímu motivu. Velk˘ v˘znam

je kladen na „ãist˘“ prostor, kter˘ nechává vyznít barvu

a v kontrastu s ostatními prvky layotu vytváfií dynamiku

typickou pro propagaãní materiály Centra adiktologie.

Jako dekorativní prvek je povoleno pouÏití zmnoÏené

ãáry, která vytváfií opticky svûtlej‰í ãervenou plochu.

Ve‰keré podrobnosti (velikosti písem, proklady, rozpa-

ly apod.) jsou archivovány v datech v dokumentu na

CDromu, jenÏ je nezbytnou souãástí tohoto manuálu

corporate identity.

LETÁK
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Na této stranû je ukázka layotu vnitfiních stran letáku,

která fie‰í práci se zdánlivû nudn˘m (z grafického hle-

diska) informaãním textem. Cílem grafické úpravy

v‰ech propagaãních materiálÛ CA by mûlo b˘t neje-

nom pouhé zalomení textÛ, ale i vytvofiení kompoziã-

nû a barevnû dynamického celku. Toho se docílí jed-

noduch˘mi metodami:

– prací s barevn˘mi kontrasty

– hrav˘m posunem jednotliv˘ch prvkÛ (fotografií, tex-

tov˘ch blokÛ, a pod.) do zajímavûj‰í a ménû standard-

ní kompozice neÏ by byla ta, kterou vymezuje napfií-

klad sklad stránek

– jednoduchou dekorací, jiÏ pfiedstavují zaoblené

rámeãky, zmnoÏená ãára, iluzorní stíny vrÏené na stránku

Ve‰keré podrobnosti (velikosti písem, proklady, rozpa-

ly apod.) jsou archivovány v datech v dokumentu na

CDromu, jenÏ je nezbytnou souãástí tohoto manuálu

corporate identity.

LETÁK
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Plakát formátu A3 vychází barevnû i tvarovû z logoty-

pu. PouÏívá pouze dvû corporate barvy. Typografie je

tvofiena z písma Univers. Velk˘ v˘znam je kladen na

„ãist˘“ prostor, kter˘ nechává vyznít barvu a v kontra-

stu s ostatními prvky layotu vytváfií dynamiku typickou

pro propagaãní materiály Centra adiktologie. Plakát je

univerzální – ke konkrétnímu úãelu se aktualizuje vle-

pením samolepícího ‰títku formátu DL, poti‰tûném na

stolní poãítaãové tiskárnû textem vytvofien˘m fiezy písma

Univers (pfiípadnû Arial) a zalomen˘m na lev˘ prapo-

rek. Na této stranû je ukázka plakátu s jiÏ „vlepen˘m“

‰títkem – v prostoru k tomu urãeném – uprostfied dvou

bíl˘ch kruhÛ.

Plakát je moÏné tisknout pouze ofsetovou technikou

za pouÏití 2 pfiím˘ch corporate barev (PANTONE 1795 C,

PANTONE 5605 C). Povolen je pouze matn˘ bíl˘ papír

bez struktury. Nejmen‰í povolená plo‰ná hmotnost

papíru je 150 g/m2. NejniÏ‰í povolená hustota tiskové-

ho rastru je 170 lpi. Plakát je zakázáno tisknout síto-

tiskem, hlubotiskem, digitálním plotrem ãi rozmnoÏo-

vat pomocí barevn˘ch kopírek.

Ve‰keré podrobnosti (velikosti písem, proklady, rozpa-

ly apod.) jsou archivovány v datech v dokumentu na

CDromu, jenÏ je nezbytnou souãástí tohoto manuálu

corporate identity.

PLAKÁT A3
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Centrum adiktologie je odborné pracoviště, 
zabývající se výukou a výzkumem prevence,
léčby a následné péče v oblastech užívání 
návykových látek a zavislostního chování 
a jejich příčinami a důsledky.

centrum adiktologie
Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty a VFN

Univerzity Karlovy v Praze

Bakalářský studijní obor Adiktologie 
na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
nabízí specializované vzdělání všem, kdo mají
zájem pracovat v dynamicky se rozvíjející oblasti
prevence, léčby či výzkumu závislostí. 

Ke Karlovu 11

120 00 Praha 2

Česká republika 

tel./fax: 224 965 035

www.adiktologie.cz    info@adiktologie.cz

Prof. David Rasmussen

4/ 4/ 2006 – 15 :30

Boj se závislostí na válce proti drogám: 
co se Spojené státy mohou naučit od Evropy
Ekonomická analýza drogové politiky

Velká posluchárna, Psychiatrická klinika 1. LF UK, Ke Karlovu 11, Praha 2

Zveme vás na veřejnou přednášku



Poster formátu A0 slouÏí k prezentaci instituce na

vûdeck˘ch konferencích. Barevnû i tvarovû vychází 

z logotypu. PouÏívá pouze dvû corporate barvy. Typo-

grafie je tvofiena z písma Univers. Velk˘ v˘znam je kla-

den na „ãist˘“ prostor, kter˘ nechává vyznít barvu.

Tento poster je typickou ukázkou práce se zdánlivû

nudn˘m (z grafického hlediska) informaãním textem.

Cílem je nejenom pouhé zalomení textÛ, ale i vytvofie-

ní kompoziãnû a barevnû zajímavého a v˘razného

dynamického celku. Toho se docílí jednoduch˘mi me-

todami:

– prací s barevn˘mi kontrasty

– hrav˘m posunem jednotliv˘ch prvkÛ (tabulek, grafÛ,

textov˘ch blokÛ, a pod.) do zajímavûj‰í a ménû stan-

dardní kompozice

– jednoduchou dekorací, jiÏ pfiedstavují v˘razné ‰ipky,

zaoblené rámeãky, zmnoÏená ãára, iluzorní stíny vrÏené

na stránku

Poster je moÏné tisknout ofsetem za pouÏití 2 pfiím˘ch

corporate barev  (PANTONE 1795 C, PAN-TONE 5605 C),

anebo digitálnû na velkoformátovém plotru, av‰ak za

pfiedpokladu, Ïe v˘sledná barevnost bude opticky

identická s pfiedepsanou corporate barevností a pís-

ma budou dokonale ãitelná.

Ve‰keré podrobnosti (velikosti písem, proklady, rozpa-

ly apod.) jsou archivovány v datech v dokumentu na

CDromu, jenÏ je nezbytnou souãástí tohoto manuálu

corporate identity.

POSTER A0
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centrum adiktologie

VÝZKUM / VÝUKA / PRAXE

Adiktologie
je multidisciplinární obor, 
zaměřený na prevenci a léčbu
užívání návykových látek 
a závislostí a na následnou péči
pro osoby, které v důsledku
takového chování strádají 
nebo strádaly.

CENTRUM ADIKTOLOGIE (CA)

je odborné pracoviště pro výuku a výzkum v oboru 
adiktologie, který je založen na multidisciplinárním přístupu 
k užívání návykových látek a k závislostnímu chování 

vzniklo 1. září 2005
sídlí na Psychiatrické klinice 1. lékařské fakulty a VFN 

Univerzity Karlovy v Praze
je složeno z multidisciplinárního týmu odborníků z oborů 

psychologie, psychiatrie, práva, epidemiologie, sociologie, 
sociální práce, kriminologie a speciální pedagogiky s bohatými
praktickými a teoretickými zkušenostmi v oboru adiktologie

je financováno z grantů na výzkumné 
a rozvojové projekty a ze vzdělávacích aktivit

VYSOKOŠKOLSKÁ VÝUKA ADIKTOLOGIE

byla zahájena ve školním roce 2005/2006
probíhá na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
vybavuje studenty komplexními teoretickými znalostmi 

a praktickými dovednostmi z oboru adiktologie
připravuje profesionály s multidisciplinárním akademickým vzděláním
je poskytována předními českými odborníky

počínaje akademickým rokem 2007/2008 je k dispozici také jeho 
distanční forma

výběrově zahrnuje doktorandské (Ph.D.) studium

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

usiluje o profesní zakotvení oboru 
a zvyšování odbornosti jeho pracovníků formou
celoživotního vzdělávání

zahrnuje organizaci odborných konferencí,
seminářů a specializačních kursů 
pro adiktologické i neadiktologické profese

připravuje rozšíření studia na pětiletou 
magisterskou formu

zavádí distanční a e-learningovou formu studia
v programu rozvoje lidských zdrojů organizuje

další vzdělávání lektorů a pedagogů

Centrum adiktologie

Psychiatrické kliniky 1. LF a VFN

Univerzity Karlovy v Praze

Ke Karlovu 11 / 120 00 Praha 2

Česká republika 

tel. / fax: 224 965 035

www.adiktologie.cz / info@adiktologie.cz

VÝZKUM A VÝVOJ NOVÝCH PŘÍSTUPŮ 

přináší výzkumem podložené poznatky s cílem prosazovat je v praxi
v rámci tuzemských a mezinárodních výzkumných projektů 

se CA zabývá především: 
– teoretickými a metodologickými východisky
– historií a sociálními významy užívání drog
– epidemiologií užívání návykových látek, jeho rizikových faktorů 
a důsledků a jeho společenskými náklady
– kvalitativním výzkumem skryté populace uživatelů ilegálních drog
– evaluací preventivních, léčebných, harm reduction a zákonných 
intervencí včetně ekonomických analýz jejich efektivity
– procesními aspekty vyšetřování a trestání trestné činnosti 
spojené s užíváním drog
– analýzami komplexních drogových politik
– užíváním drog v podmínkách omezení osobní svobody 
a službami pro uživatele drog ve vězení
– postpenitenciární péčí pro uživatele drog
– užíváním drog v minoritách
– virtuální realitou a gamblingem

JÁDRO AKTIVIT CENTRA ADIKTOLOGIE TVOŘÍ:

vysokoškolská výuka v tříletém 
bakalářském výukovém programu adiktologie

výzkum a vývoj nových přístupů v prevenci, 
léčbě a sociální reintegraci osob postižených 
důsledky rizikového chování  

tvorba programu celoživotního 
vzdělávání a dalšího vzdělávání 
pracovníků různých profesí 
v adiktologi

PUBLIKAČNÍ ČINNOST A ÚČAST NA KONFERENCÍCH

jsou nedílnou součástí aktivit pracovníků Centra adiktologie 
a přispívají k rozvoji oboru, jeho prestiže i ke zvyšování odborné 
úrovně profesionálů v něm 

pracovníci Centra adiktologie připravili a publikovali řadu textů 
v našich a zahraničních odborných časopisech, s vysokou frekvencí 
se objevují v tištěných a elektronických masmédiích a aktivně 
se účastní řady tuzemských i zahraničních konferencí 

webové stránky www.adiktologie.cz poskytují aktuální informace 
v češtině a angličtině pro odbornou i laickou veřejnost, pro studenty 
a pro novináře; na www.adiktologie.cz / www.addictology.org
lze mj. najít odborné texty na témata: 

– drogová politika
– léčba a následná péče
– minimalizace rizik
– drogy a zákon
– evaluace a evaluační nástroje

– adiktologie ve světě
– odborné konference
– drogy – mýty a stereotypy
– drogy a umění
– věda a výzkum 
– a další

ton: 000033

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN 

EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, 

ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY 

A ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY



Formát publikací CA je B5 na v˘‰ku. Typografie je

vytvofiena písmem Univers. Obálky je moÏno tisknout

pouze ofsetovou technikou za pouÏití 2 pfiím˘ch ba-

rev (kaÏdá edice má své 2 konkrétní barvy, které jsou

specifikovány dále v tomto manuálu). Povolen je pouze

matn˘ bíl˘ papír bez struktury. Nejmen‰í povolená

plo‰ná hmotnost papíru je 300 g/m2. NejniÏ‰í povolená

hustota tiskového rastru je 170 lpi. Obálky je zakázá-

no tisknout sítotiskem, hlubotiskem, digitálním plotrem

ãi rozmnoÏovat pomocí barevn˘ch kopírek. Je pfiede-

psaná závûreãná povrchová úprava matn˘m laminem.

Ve‰keré podrobnosti (velikosti písem, proklady, rozpa-

ly, apod.) jsou archivovány v datech v dokumentu na

CDromu, jenÏ je nezbytnou souãástí tohoto manuálu

corporate identity.

OBÁLKA PUBLIKACE B5
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Publikace CA jsou rozdûleny do 4 edicí: Zpráva o ãin-

nosti, Monografie, Uãební texty a V˘zkumná zpráva.

KaÏdá z tûchto edic má svou pfiedepsanou barevnost

obálky za pouÏití vÏdy 2 pfiím˘ch corporate barev; pfii-

ãemÏ jedna z tûchto barev je stejná – PANTONE 5605 C.

Zpráva o ãinnosti: 

PANTONE 1795 C, PANTONE 5605 C 

Monografie: 

PANTONE 7454 C, PANTONE 5605 C

Uãební texty: 

PANTONE 576 C, PANTONE 5605 C

V˘zkumná zpráva: 

PANTONE 138 C, PANTONE 5605 C

Specifikace tisku obálky jsou uvedeny ne pfiedcháze-

jící stranû tohoto manuálu a platí pro v‰echny 4 edice.

EDICE PUBLIKACÍ CA – OBÁLKY
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Zlom publikací CA má svÛj vlastní pfiedepsan˘ layout.

Typografie je tvofiena písmy Univers a Times. Publika-

ce je moÏné tisknout pouze ofsetovou technikou za

pouÏití 1 pfiímé barvy – PANTONE 5605 C. Povolen je

pouze matn˘ bíl˘ papír bez struktury. Nejmen‰í po-

volená plo‰ná hmotnost papíru je 130 g/m2. NejniÏ‰í

povolená hustota tiskového rastru je 170 lpi. Publikace

je zakázáno tisknout sítotiskem, hlubotiskem, digitálním

plotrem ãi rozmnoÏovat pomocí kopírek.

ukázka první dvoustrany nové kapitoly

ukázka dvoustrany s tabulkami a obrázky

Ve‰keré podrobnosti (velikosti písem, proklady, rozpa-

ly, apod.) jsou archivovány v datech v dokumentu na

CDromu, jenÏ je nezbytnou souãástí tohoto manuálu

corporate identity.
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Pro úãely vefiejn˘ch prezentací je vytvofiena ‰ablona 

v programu MS PowerPoint. Typografie prezentací se

sází z písma Arial. Velikosti písma, zalomení sloupcÛ,

barvy textÛ, grafÛ a tabulek jsou nadefinovány v PP

‰ablonû, urãené pro PC. Autor prezentace musí

respektovat obecná pravidla efektivního pouÏívání

PowerPointu, viz napr.: 

http://people.csp.edu/saylor/effective_powerpoint.htm

ukázka titulní strany prezentace

ukázka strany s 1 sloupcem textu

ukázka strany se sloupcem textu a obrázkem

ukázka strany s grafem

POWERPOINTOVÁ PREZENTACE
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a

a

b

b

d

d
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c

NÁZEV KONFERENCE – KRÁTCE / MÍSTO KONÁNÍ

Současný stav na evropské
drogové scéně

MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D., vedoucí pro vědu a výzkum Centra
Adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF a VFN Univerzity Karlovy,
Ústav hygieny, epidemiologie a preventivního lékařství LF UP

centrum adiktologie

PSYCHIATRICKÉ KLINIKY 

1. LF A VFN 

UNIVERZITA KARLOVA

V PRAZE

Současný stav na evropské drogové scéně © Centrum adiktologie  18 / 12 / 2005

Přehled bodů prezentace

Prevalence užívání jakékoliv nelegální
drogy v populaci 15-64 let

Celoživotní prevalence: 
20 –25% (ČR: 20 %)
V posledním měsíci: 
4-8 % (ČR: 4 %)
Podle odhadů užívá 
konopí intenzivně 
0,5% až 2% dospělé
populace a 1% až 3%
mladých lidí

Současný stav na evropské drogové scéně © Centrum adiktologie  18 / 12 / 2005

Sloupcový graf na ukázku

Současný stav na evropské drogové scéně © Centrum adiktologie  18 / 12 / 2005

Pět klíčových indikátorů drogové 
epidemiologie a „základní set“dat
Stav v EU podle klíčových indikátorů

Stav v EU podle klíčových indikátorů

Pět klíčových indikátorů drogové 
epidemiologie a „základní set“dat
Stav v EU podle klíčových indikátorů



Tento manuál corporate identity byl vytvofien

ve studiu © Missing Element, spol. s r.o.

V pfiípadû potfieby konzultace nebo jiné pomoci

ohlednû obsahu tohoto manuálu se prosím obraÈte

na autora corporate identity – Hanu Valihorovou. 

MgA. Hana Valihorová

valihorova@missing–element.cz

hana@valihorova.cz

HELP

26CIM centrum adiktologie 

ton: 000033

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN 

EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, 

ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY 

A ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
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