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Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.
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U této ikony naleznete název 
souboru vztahující se k dané 
kapitole.



PDF logomanuál NUDZ 1.1

Grafický manuál

Grafický manuál se skládá ze souboru elementárních pravidel a doporučení 
pro práci jak se samotným logotypem a jeho správným užíváním v různých 
variantách, tak s jeho doplňkovými vizuálními motivy. Tato základní pravidla, jako 
jsou například přesně definované barvy, ochranný prostor logotypu nebo jeho 
minimální velikost, je nutné pro udržení čistého vizuální stylu dodržovat.

ÚVOD2.0
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Základní barevnost je volně odvozena 
ze spektra EEG – elektroencefalogramu 
– při měření mozkové aktivity. 
Spektrum se pohybuje od tmavě 
modré, přes azurovou, zelenou, žlutou 
až k tmavě červené barvě. Z této škály 
jsou vybrány tyto čtyři barvy, které jdou 
po sobě ve stejném pořadí, ve kterém 
se nacházejí na škále EEG (s)pektra.
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Základní barevná varianta značky 
Národní ústav pro duševní zdraví je 
tvořena iniciálami NUDZ (vysázeno 
písmem replica mono Pro), které 
jsou vedle sebe poskládány se stejnou 
šířkovovou proporcí. 

Písmeno D je odpoutáno od dolního 
účaří a jeho pomyslný horizontální 
střed je vycentrován na střed horního 
vodorovného tahu písmene Z. Tuto 
defaultní polohu (A) je možné v rámci 
tiskového formátu či virtuální plochy 
vertikálně opouštět (B) a měnit.

Pod iniciálami NUDZ je uveden celý 
rozepsaný název instituce stejným 
typem písma (replica mono Pro), 
jako iniciály.

4.1_NUDZ_barva_nazev.eps

(A) (B)
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Základní barevná varianta značky 
Národní Ústav pro Duševní Zdraví je 
tvořena iniciálami NUDZ (vysázeno 
písmem replica mono Pro), které 
jsou vedle sebe poskládány se stejnou 
šířkovovou proporcí. 

Písmeno D je odpoutáno od dolního 
účaří a jeho pomyslný horizontální 
střed je vycentrován na střed horního 
vodorovného tahu písmene Z. Tuto 
defaultní polohu (A) je možné v rámci 
tiskového formátu či virtuální plochy 
vertikálně opouštět a měnit (B).

4.2_NUDZ_barva_bez.eps

(A) (B)



PDF logomanuál NUDZ 1.1Základní jednobarevná značka s názvem4.3

Základní jednobarevná značka s názvem 
je určená hlavně pro běžné kancelářské 
využití (laserové černobílé tiskárny, 
faxy, kopírky), kde se barva téměř 
nevyužívá, nebo pro situaci, kdy tisková 
technologie neumožňuje vytisknout 
příslušné barvy stanovené v kapitole  
3.0 Barevnost.

4.3_NUDZ_bw_nazev.eps
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Negativní varianta značky s názvem 
musí být vždy bílá na černém podkladu, 
nebo na jedné ze 3 barev, definovaných 
v kapitole 3.0 Barevnost. 

4.4_NUDZ_neg_nazev.eps
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Pro jednobarevnou negativní variantu 
značky je vymezena podkladová plocha 
v rozsahu 50–100 % černé (A).

Pro jednobarevnou pozitivní variantu 
značky je vymezena podkladová plocha 
v rozsahu 0–50 % černé (B).

4.4_NUDZ_neg_nazev.eps

(A) (B)
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Negativní varianta značky s názvem 
musí být vždy bílá na černém podkladu, 
nebo na jedné ze 3 barev, definovaných 
v kapitole 3.0 Barevnost. 4. barva 
(žlutá) je pro tuto negativní variantu 
zakázána z důvodu špatných optických 
vlastností.

4.4_NUDZ_neg_nazev.eps
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Pozitivní varianta značky s názvem 
musí být vždy černá na bílém podkladu, 
nebo na jedné ze 2 barev (žlutá nebo 
světle modrá), definovaných v kapitole 
3.1 Barevnost. Barvy červená a tmavě 
modrá jsou pro tuto pozitivní variantu 
zakázány z důvodu špatných optických 
vlastností.

4.4_NUDZ_poz_nazev.eps



PDF logomanuál NUDZ 1.1konstrukce a velikost s názvem4.5 a

Základní poměr konstrukčních 
vzdáleností je odvozen od tloušťky 
svislého tahu verzálkového písmene,  
která se zároveň do výšky verzálkového 
písmene vejde 7x.

Tento koeficient u varianty s textem 
také určuje vzdálenost textu od 
samotné značky a to na vzdálenost 
jedné měrné jednotky (x).

Aby byla zachována čitelnost celého 
názvu instituce, je u textové verze 
značky stanovena minimální velikost 
výšky značky na 14 mm.

(x)
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Základní poměr konstrukčních 
vzdáleností je odvozen od tloušťky 
svislého tahu verzálkového písmene,  
která se zároveň do výšky verzálkového 
písmene vejde 7x (x).

Pro dobré zachování kresebnosti 
iniciálových znaků je u beztextové verze 
značky stanovena minimální velikost 
výšky značky na 10 mm.

(x)

10
 m

m



PDF logomanuál NUDZ 1.1Ochranná zóna značky4.6

Ochranná zóna definuje minimální 
vzdálenost veškerých objektů (ostatní 
značky, fotografie, text a další grafické 
prvky) od samotné značky. V tomto 
případě je vzdálenost určená šířkou 
písmena N po všech čtyřech stranách. 
Tato vzdálenost se proporcionálně mění 
při zvětšení či zmenšení značky.

Ochranná zóna by také neměla být 
narušena podkladovým vzorem nebo 
fotografií.
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Není dovoleno značku jakkoliv 
deformovat či natáčet (A) a je nutné 
dodržet poměry velikostí stanovené  
v kapitole 4.5 Konstrukce a velikosti.

Dále není dovoleno měnit posloupnost 
barev (B) v logu v jakékoliv jiné 
kombinaci, než je stanovená v kapitole 
4.1 Základní barevná značka.

Dále není dovoleno narušovat 
ochrannou zónu značky (C), která je 
definována v kapitole 4.6 Ochranná 
zóna značky.

Dále není dovoleno základní značku  
v černobílé negativní i pozitivní variantě 
podkládat jakoukoliv jinou hodnoutou 
tonality v daném rozmezí (D), než je 
stanoveno v kapitole 4.4 B Negativní 
varianta značky. Vyjímku tvoří pouze 
základní barvy značky uvedené  
v kapitole 4.4 C, D.

Dále není dovoleno základní značku  
v černobílé negativní i pozitivní variantě 
narušit podkladovou plochou obsahující 
fotografii nebo jinou bitmapovou 
grafiku (E), která nebude v dané 
lokaci obsahovat takové hodnoty, 
které odpovídají hodnotám uvedeným 
v kapitole 4.4 B Negativní varianta 
značky. Vyjímku tvoří pouze základní 
barvy značky uvedené v kapitole 4.4 C, D.

(A)

(B) (C)

(D) (E)
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Základní barevná varianta značky 
Národní ústav pro duševní zdraví je 
tvořena iniciálami NUDZ (vysázeno 
písmem replica mono Pro), které 
jsou vedle sebe poskládány se stejnou 
šířkovovou proporcí. 

Písmeno M je odpoutáno od dolního 
účaří a jeho pomyslný horizontální 
střed je vycentrován na střed horního 
vodorovného tahu písmene I. Tuto 
defaultní polohu (A) je možné v rámci 
tiskového formátu či virtuální plochy 
vertikálně opouštět (B) a měnit.

Pod iniciálami NUDZ je uveden celý 
rozepsaný název instituce stejným 
typem písma (replica mono Pro), 
jako iniciály. 

4.8_Nimh_color_name.eps

(A) (B)
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Základní barevná varianta značky 
Národní Ústav pro Duševní Zdraví je 
tvořena iniciálami NUDZ (vysázeno 
písmem replica mono Pro), které 
jsou vedle sebe poskládány se stejnou 
šířkovovou proporcí. 

Písmeno M je odpoutáno od dolního 
účaří a jeho pomyslný horizontální 
střed je vycentrován na střed horního 
vodorovného tahu písmene I. Tuto 
defaultní polohu (A) je možné v rámci 
tiskového formátu či virtuální plochy 
vertikálně opouštět (B) a měnit.

4.9_Nimh_color_without.eps
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Základní jednobarevná značka s názvem 
je určená hlavně pro běžné kancelářské 
využití (laserové černobílé tiskárny, 
faxy, kopírky), kde se barva téměř 
nevyužívá, nebo pro situaci, kdy tisková 
technologie neumožňuje vytisknout 
příslušné barvy stanovené v kapitole  
3.0 Barevnost.

4.10_Nimh_bw_name.eps
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Negativní varianta značky s názvem 
musí být vždy bílá na černém podkladu, 
nebo na jedné ze 3 barev, definovaných 
v kapitole 3.0 Barevnost. 

4.11_Nimh_neg_name.eps
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(A) (B)

Negativní varianta značky s názvem4.11 b eNG

4.11_Nimh_neg_name.eps

Pro jednobarevnou negativní variantu 
značky je vymezena podkladová plocha 
v rozsahu 50–100 % černé (A).

Pro jednobarevnou pozitivní variantu 
značky je vymezena podkladová plocha 
v rozsahu 0–50 % černé (B).
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Negativní varianta značky s názvem 
musí být vždy bílá na černém podkladu, 
nebo na jedné ze 3 barev, definovaných 
v kapitole 3.0 Barevnost. 4. barva 
(žlutá) je pro tuto negativní variantu 
zakázána z důvodu špatných optických 
vlastností.

4.11_Nimh_neg_name.eps
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Pozitivní varianta značky s názvem 
musí být vždy černá na bílém podkladu, 
nebo na jedné ze 2 barev (žlutá nebo 
světle modrá), definovaných v kapitole 
3.1 Barevnost. Barvy červená a tmavě 
modrá jsou pro tuto pozitivní variantu 
zakázány z důvodu špatných optických 
vlastností.

4.4_NUDZ_poz_nazev.eps
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(x)

Základní poměr konstrukčních 
vzdáleností je odvozen od tloušťky 
svislého tahu verzálkového písmene,  
která se zároveň do výšky verzálkového 
písmene vejde 7x.

Tento koeficient u varianty s textem 
také určuje vzdálenost textu od 
samotné značky a to na vzdálenost 
jedné měrné jednotky (x).

Aby byla zachována čitelnost celého 
názvu instituce, je u textové verze 
značky stanovena minimální velikost 
výšky značky na 14 mm.
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Základní poměr konstrukčních 
vzdáleností je odvozen od tloušťky 
svislého tahu verzálkového písmene,  
která se zároveň do výšky verzálkového 
písmene vejde 7x (x).

Pro dobré zachování kresebnosti 
iniciálových znaků je u beztextové verze 
značky stanovena minimální velikost 
výšky značky na 10 mm.

10
 m

m

(x)
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Ochranná zóna definuje minimální 
vzdálenost veškerých objektů (ostatní 
značky, fotografie, text a další grafické 
prvky) od samotné značky. V tomto 
případě je vzdálenost určená šířkou 
písmena N po všech čtyřech stranách. 
Tato vzdálenost se proporcionálně mění 
při zvětšení či zmenšení značky.
Ochranná zóna by také neměla být 
narušena podkladovým vzorem nebo 
fotografií.
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(A)

(B) (C)

(D) (E)

Není dovoleno značku jakkoliv 
deformovat či natáčet (A) a je nutné 
dodržet poměry velikostí stanovené  
v kapitole 4.5 Konstrukce a velikosti.

Dále není dovoleno měnit posloupnost 
barev (B) v logu v jakékoliv jiné 
kombinaci, než je stanovená v kapitole 
4.1 Základní barevná značka.

Dále není dovoleno narušovat 
ochrannou zónu značky (C), která je 
definována v kapitole 4.6 Ochranná 
zóna značky.

Dále není dovoleno základní značku  
v černobílé negativní i pozitivní variantě 
podkládat jakoukoliv jinou hodnoutou 
tonality v daném rozmezí (D), než je 
stanoveno v kapitole 4.4 B Negativní 
varianta značky. Vyjímku tvoří pouze 
základní barvy značky uvedené  
v kapitole 4.4 C, D.

Dále není dovoleno základní značku  
v černobílé negativní i pozitivní variantě 
narušit podkladovou plochou obsahující 
fotografii nebo jinou bitmapovou 
grafiku (E), která nebude v dané 
lokaci obsahovat takové hodnoty, 
které odpovídají hodnotám uvedeným 
v kapitole 4.4 B Negativní varianta 
značky. Vyjímku tvoří pouze základní 
barvy značky uvedené v kapitole 4.4 C, D.
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Základním písmem pro značku je 
použité písmo replica mono Pro, 
které tvoří hlavní prvek skládající se ze 
čtyř iniciál a jeho celého názvu pod nimi. 
Dále se v materiálech objevuje písmo 
Replica Pro ve třech jejích řezech 
(Light, Regular, Bold), které podle 
potřeby doplňují značku v tiskových 
materiálech.

replica mono Pro
a b C D e f G h i J k l m N O P Q r s T U V W X y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! ? , : & @ ( ) / * + - “

6/8 pt

Primárním cílem programu je vytvoření výzkum-
ného centra klinické excelence, které bude 
sloužit a) jako zdroj klinických dat pro vý-
zkum, b) základna pro testování nejnovějších 
diagnostických a terapeutických postupů, a c) 
pro vlastní diagnostiku a terapii nemocných, 
kteří jsou cílovými skupinami výzkumných pro-
gramů. Tzn. v návaznosti na programy č. 2-6 
budou všichni léčení pacienti zařazeni do 
výzkumných programů včetně dlouhodobého sle-
dování stavu systémem Nmehbms.  mimo to však 
výzkumný projekt CliNiC představuje autonomní 
platformu pro řešení primárně klinických otá-
zek zahrnujících např. klinickou psychofar-
makologii, predikci odpovědi na léčbu podle 
symptomatiky, genetické asociační a vazebné 
studie, hodnocení psychopatologie u příbuzných 
a potomků, prevence relapsu atd.

8/10 pt

Primárním cílem programu je vy-
tvoření výzkumného centra klinic-
ké excelence, které bude sloužit 
a) jako zdroj klinických dat pro 
výzkum, b) základna pro testo-
vání nejnovějších diagnostických 
a terapeutických postupů, a c) 
pro vlastní diagnostiku a tera-
pii nemocných, kteří jsou cílový-
mi skupinami výzkumných programů. 
Tzn. v návaznosti na programy č. 
2-6 budou všichni léčení pacien-
ti zařazeni do výzkumných progra-
mů včetně dlouhodobého sledování 
stavu systémem Nmehbms.  mimo to 
však výzkumný projekt CliNiC před-
stavuje autonomní platformu pro 
řešení primárně klinických otázek 
zahrnujících např. klinickou psy-
chofarmakologii, predikci odpovědi 
na léčbu podle symptomatiky, gene-
tické asociační a vazebné studie, 
hodnocení psychopatologie u pří-
buzných a potomků, prevence relap-
su atd.

10/13 pt

Primárním cílem programu je 
vytvoření výzkumného centra 
klinické excelence, které 
bude sloužit a) jako zdroj 
klinických dat pro výzkum, 
b) základna pro testování 
nejnovějších diagnostických 
a terapeutických postupů, 
a c) pro vlastní diagnos-
tiku a terapii nemocných, 
kteří jsou cílovými skupi-
nami výzkumných programů. 
Tzn. v návaznosti na pro-
gramy č. 2-6 budou všichni 
léčení pacienti zařazeni do 
výzkumných programů včetně 
dlouhodobého sledování sta-
vu systémem Nmehbms.  mimo 
to však výzkumný projekt 
CliNiC představuje auto-
nomní platformu pro řešení 
primárně klinických otázek 



PDF logomanuál NUDZ 1.1Základní písmo5.1 b

Základním písmem pro značku je 
použité písmo replica mono Pro, 
které tvoří hlavní prvek skládající se ze 
čtyř iniciál a jeho celého názvu pod nimi. 
Dále se v materiálech objevuje písmo 
Replica Pro ve třech jejích řezech 
(Light, Regular, Bold), které podle 
potřeby doplňují značku v tiskových 
materiálech.

Replica Pro Bold
6/8 pt

Primárním cílem programu je vytvoření výzkumného 
centra klinické excelence, které bude sloužit a) jako zdroj 
klinických dat pro výzkum, b) základna pro testování nej-
novějších diagnostických a terapeutických postupů, a c) 
pro vlastní diagnostiku a terapii nemocných, kteří jsou 
cílovými skupinami výzkumných programů. Tzn. v návaz-
nosti na programy č. 2-6 budou všichni léčení pacienti 
zařazeni do výzkumných programů včetně dlouhodobého 

Replica Pro Regular
6/8 pt

Primárním cílem programu je vytvoření výzkumného centra 
klinické excelence, které bude sloužit a) jako zdroj klinic-
kých dat pro výzkum, b) základna pro testování nejnovějších 
diagnostických a terapeutických postupů, a c) pro vlastní 
diagnostiku a terapii nemocných, kteří jsou cílovými skupi-
nami výzkumných programů. Tzn. v návaznosti na programy 
č. 2-6 budou všichni léčení pacienti zařazeni do výzkumných 
programů včetně dlouhodobého sledování stavu systémem 

Replica Pro Light
6/8 pt

Primárním cílem programu je vytvoření výzkumného centra 
klinické excelence, které bude sloužit a) jako zdroj klinických dat 
pro výzkum, b) základna pro testování nejnovějších diagnos-
tických a terapeutických postupů, a c) pro vlastní diagnostiku 
a terapii nemocných, kteří jsou cílovými skupinami výzkumných 
programů. Tzn. v návaznosti na programy č. 2-6 budou všichni 
léčení pacienti zařazeni do výzkumných programů včetně dlou-
hodobého sledování stavu systémem NMEHBMS.  Mimo to však 

Replica Pro Bold
8/10 pt

Primárním cílem programu je vytvoření vý-
zkumného centra klinické excelence, které 
bude sloužit a) jako zdroj klinických dat pro 
výzkum, b) základna pro testování nejnověj-
ších diagnostických a terapeutických po-
stupů, a c) pro vlastní diagnostiku a terapii 

Replica Pro Regular
8/10 pt

Primárním cílem programu je vytvoření vý-
zkumného centra klinické excelence, které 
bude sloužit a) jako zdroj klinických dat pro 
výzkum, b) základna pro testování nejno-
vějších diagnostických a terapeutických 
postupů, a c) pro vlastní diagnostiku a terapii 

Replica Pro Light
8/10 pt

Primárním cílem programu je vytvoření vý-
zkumného centra klinické excelence, které bude 
sloužit a) jako zdroj klinických dat pro výzkum, 
b) základna pro testování nejnovějších dia-
gnostických a terapeutických postupů, a c) pro 
vlastní diagnostiku a terapii nemocných, kteří 

Replica Pro Bold
10/13 pt

Primárním cílem programu je vy-
tvoření výzkumného centra klinic-
ké excelence, které bude sloužit 
a) jako zdroj klinických dat pro 
výzkum, b) základna pro testo-

Replica Pro Regular
10/13 pt

Primárním cílem programu je vy-
tvoření výzkumného centra klinické 
excelence, které bude sloužit a) jako 
zdroj klinických dat pro výzkum, b) 
základna pro testování nejnovějších 

Replica Pro Light
10/13 pt

Primárním cílem programu je vytvoření 
výzkumného centra klinické excelence, 
které bude sloužit a) jako zdroj klinic-
kých dat pro výzkum, b) základna pro 
testování nejnovějších diagnostických 

Replica Pro Regular
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
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Doplňkovým písmem pro značku NUDZ 
je zvoleno systémové písmo Arial CE, 
které je standardní výbavou všech 
rozšířených operačních systémů. 

Arial CE Bold
6/8 pt

Primárním cílem programu je vytvoření výzkumného 
centra klinické excelence, které bude sloužit a) jako zdroj 
klinických dat pro výzkum, b) základna pro testování nej-
novějších diagnostických a terapeutických postupů, a c) 
pro vlastní diagnostiku a terapii nemocných, kteří jsou 
cílovými skupinami výzkumných programů. Tzn. v návaz-
nosti na programy č. 2-6 budou všichni léčení pacienti 
zařazeni do výzkumných programů včetně dlouhodobého 

Arial CE Italic
6/8 pt

Primárním cílem programu je vytvoření výzkumného centra 
klinické excelence, které bude sloužit a) jako zdroj klinických 
dat pro výzkum, b) základna pro testování nejnovějších 
diagnostických a terapeutických postupů, a c) pro vlastní dia-
gnostiku a terapii nemocných, kteří jsou cílovými skupinami 
výzkumných programů. Tzn. v návaznosti na programy č. 
2-6 budou všichni léčení pacienti zařazeni do výzkumných 
programů včetně dlouhodobého sledování stavu systémem 

Arial CE Regular
6/8 pt

Primárním cílem programu je vytvoření výzkumného centra 
klinické excelence, které bude sloužit a) jako zdroj klinických 
dat pro výzkum, b) základna pro testování nejnovějších 
diagnostických a terapeutických postupů, a c) pro vlastní dia-
gnostiku a terapii nemocných, kteří jsou cílovými skupinami 
výzkumných programů. Tzn. v návaznosti na programy č. 
2-6 budou všichni léčení pacienti zařazeni do výzkumných 
programů včetně dlouhodobého sledování stavu systémem 

Arial CE Bold
8/10 pt

Primárním cílem programu je vytvoření vý-
zkumného centra klinické excelence, které 
bude sloužit a) jako zdroj klinických dat 
pro výzkum, b) základna pro testování nej-
novějších diagnostických a terapeutických 
postupů, a c) pro vlastní diagnostiku a te-

Arial CE Italic
8/10 pt

Primárním cílem programu je vytvoření vý-
zkumného centra klinické excelence, které 
bude sloužit a) jako zdroj klinických dat pro 
výzkum, b) základna pro testování nejno-
vějších diagnostických a terapeutických 
postupů, a c) pro vlastní diagnostiku a terapii 

Arial CE Regular
8/10 pt

Primárním cílem programu je vytvoření vý-
zkumného centra klinické excelence, které 
bude sloužit a) jako zdroj klinických dat pro 
výzkum, b) základna pro testování nejno-
vějších diagnostických a terapeutických 
postupů, a c) pro vlastní diagnostiku a terapii 

Arial CE Bold
10/13 pt

Primárním cílem programu je vy-
tvoření výzkumného centra klinic-
ké excelence, které bude sloužit 
a) jako zdroj klinických dat pro 
výzkum, b) základna pro testová-

Arial CE Italic
10/13 pt

Primárním cílem programu je vy-
tvoření výzkumného centra klinické 
excelence, které bude sloužit a) jako 
zdroj klinických dat pro výzkum, b) 
základna pro testování nejnovějších 

Arial CE Regular
10/13 pt

Primárním cílem programu je vy-
tvoření výzkumného centra klinické 
excelence, které bude sloužit a) jako 
zdroj klinických dat pro výzkum, b) 
základna pro testování nejnovějších 

Arial CE Regular
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! ? , : & @ ( ) / * + - “
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PDF logomanuál NUDZ 1.1Doplňkový vizuální motiv6.2 a

Doplňkový vizuální motiv je tvořen 
kombinací zjednodušených vln z grafu 
mozkové činnosti v jeho čtyřech fázích. 
Tento motiv se bude využívat jako 
propojení barevnosti základní značky 
s jeho významem.

Tím, že jsou křivky konstruovány na 
čtvercový formát a oba jejich konce 
začínají ve stejném bodě, jako končí, je 
možné motivy nekonečně navazovat. 
To je vhodné například pro animaci ve 
smyčce, široké formáty a řadu dalších 
míst.

6.2_NUDZ_viz_motiv.eps
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Jako textový doplněk je použito známé 
rčení s opačnou posloupností.
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Značka se ve formátu A4 chová podle 
stanovených principů, spodní část 
značky (NU Z) je zaražena ve výšce 
4 mm od spodního okraje první třetiny 
(99 mm) formátu papíru.
Písmeno D je tentokrát zaraženo na 
horní část textového bloku s adresou, 
čímž dá vzniknout spojení dopisního 
papíru s obálkou průhledem skrz 
okénko obálky, která obsahuje pouze 
spodní část značky (NU Z) a obsahem 
dopisního papíru se tím doplní  
o zbývající část (D).

7.1_NUDZ_dopisni_papir.doc
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Značka se ve formátu A4 chová podle 
stanovených principů, spodní část 
značky (NU Z) je zaražena ve výšce 
4 mm od spodního okraje první třetiny 
(99 mm) formátu papíru.
Písmeno D je tentokrát zaraženo na 
horní část textového bloku s adresou, 
čímž dá vzniknout spojení dopisního 
papíru s obálkou průhledem skrz 
okénko obálky, která obsahuje pouze 
spodní část značky (NU Z) a obsahem 
dopisního papíru se tím doplní  
o zbývající část (D).

7.1_NUDZ_dopisni_papir.doc
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Obálka o formátu DL (220x110 mm)  
s okénkem je navržena tak, aby se 
spolu s dopisním papírem společně 
doplňovali. Na obálce je předtištěna 
pouze spodní část značky spolu  
s adresou a názvem instituce, po 
vložení složeného dopisní papíru na 
třetiny se okénkem značka doplní  
o informace o adresátovi a o zbývající 
poslední písmeno (D) značky.

7.3_NUDZ_Dl_obalka.pdf
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Obálka o formátu DL (220x110 mm)  
s okénkem je navržena tak, aby se 
spolu s dopisním papírem společně 
doplňovali. Na obálce je předtištěna 
pouze spodní část značky spolu  
s adresou a názvem instituce, po 
vložení složeného dopisní papíru na 
třetiny se okénkem značka doplní  
o informace o adresátovi a o zbývající 
poslední písmeno (D) značky.

7.3_NUDZ_Dl_obalka.pdf



PDF logomanuál NUDZ 1.1Vizitky7.3 a

Značka se ve standardním rozměru  
vizitky chová podle stanovených 
principů, písmeno D je zvednuto 
až k hornímu okraji vizitky, který je 
stanoven na 3 mm pro horní a dolní 
strany. Boční strany vizitky, jsou 
stanoveny na 4 mm a velikost písma je 
6/9 bodů. Vizitky jsou kvůli jazykové 
mutaci ve dvou verzích a je tak možné 
zhotovit oboustrannou verzi.

7.3_NUDZ_vizitky.pdf
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Značka se ve standardním rozměru  
vizitky chová podle stanovených 
principů, písmeno D je zvednuto 
až k hornímu okraji vizitky, který je 
stanoven na 3 mm pro horní a dolní 
strany. Boční strany vizitky, jsou 
stanoveny na 4 mm a velikost písma je 
6/9 bodů. Vizitky jsou kvůli jazykové 
mutaci ve dvou verzích a je tak možné 
zhotovit oboustrannou verzi.

7.3_NUDZ_vizitky.pdf
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Visačky pro zaměstnance jsou interní 
tiskovinou, které bude od ostatních 
standardně barevných tiskovin  
značky oddělena podkladovou 
barvou (světle modrou) definovanou 
v kapitole 5.0 Barevnost.

Velikost písma je u jména a funkce 
/ oddělení stanovena na 11 bodů a 
u dalších informací pod těmito údaji, 
jako například identifikační číslo 
zaměstnance, stanovena na 8 bodů.

7.4_NUDZ_visacky_Tisk
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Visačky pro zaměstnance jsou interní 
tiskovinou, které bude od ostatních 
standardně barevných tiskovin  
značky oddělena podkladovou 
barvou (světle modrou) definovanou 
v kapitole 5.0 Barevnost.

Velikost písma je u jména a funkce 
/ oddělení stanovena na 11 bodů a 
u dalších informací pod těmito údaji, 
jako například identifikační číslo 
zaměstnance, stanovena na 8 bodů.

7.4_NUDZ_visacky_Tisk
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Druhá verze visaček pro zaměstnance 
rozvíjí  princip značky, která je zde 
zastoupena pouze barvami  
a nadneseným třetím objektem  
v pořadí (v tomto případě fotografie), 
kde se v tomto smyslu zaměstnanci 
stávají  obsahem a náplní ústavu. 
Velikost písma stanovena na 7 bodů.

7.4_NUDZ_visacky_Tisk
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Pro powerpointové prezentace je 
vytvořen jednoduchý vzor, který 
obsahuje v záhlaví značku NUDZ 
v černobílé variantě, která tak lépe 
splyne s textem a nebude působit 
rušivě.

7.5_NUDZ_powerpoint.ppt
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CZ    ENG    DE

Poslání NUDZ
Vybudování referenčního výzkumného pracoviště pro oblast duševního 
zdraví a aplikovaných neurověd.

Vedoucím projektu a ředitelem Centra je
prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych.

Úvodní strana                  PCP                  Spolupracujeme                   Výběrová řízení                  Kontakty

O projektu NUDZ  ►

VÝZKUMNÉ PROGRAMY ▼ 

Výzkum neurobiologie stárnutí, 
závislostí a závažných duševních 
poruch

Strategické plánování v oblasti 
duševního zdraví a epidemiologie 
duševních poruch

Národní elektronický systém
duševního zdraví a monitorování
stavu mozku 

Centrum epidemiologického
a klinického výzkumu závislostí

Poruchy spánku a cirkadiánní
rytmy u neuropsychiatrických
onemocnění

Aplikovaná elektrofyziologie mozku

Klinické centrum NUDZ

Základní informace

Cíle projektu

Organizační členění

Řešitelský tým 

Umístění NUDZ

Vizualizace

Milníky projektu

Personální politika

aktualizováno 17. 9. 2012 | webmaster
Tento projekt je realizován v rámci Operačního 
programu Výzkum a vývoj pro inovace.

DOPORUČUJEME

Externí audit činností a finančních 
operací 
výběrové řízení vyhlášené 30. 7. 2012

Dodatečné informace 
aktualizováno k 10. 8. 2012

Oznámení o výběru nejvhodnější 
nabídky
aktualizováno k 17. 9. 2012

Schválení projektu Národní ústav 
duševního zdraví (NUDZ)
tisková zpráva, 25. 11. 2011

Národní ústav duševního zdraví by se 
už mohl začít stavět 
Česká televize, 12. 9. 2011

Webové stránky NUDZ jsou postaveny 
jako informační web s nejnutnějším 
počtem prvků na stránce. Tomu je 
uzpůsobena i barevnost na co nejméně 
výraznou, která se objeví až v navigaci 
(jako podkladová ) jako jedna ze čtyř 
základních barev značky. 
Značka může být buď rozvedená do 
celého názvu instituce a nebo zůstat 
ve své zkratce. V obou případech je 
využitá decentní animace v podobě 
levitujícího písmena D a nebo celého 
slova DUŠEVNÍHO, které se pohybují  
podle osy X, jak značka ve svém 
principu umožňuje.
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Další materiály ukazují, jak je možné se 
značkou a jejími dalšími prvky pracovat 
a aplikovat je na různorodou škálu 
předmětů a médií. Ve většině případů 
je aplikován princip „vznášejícího“ 
se písmene D, které se po formátu 
libovolně vertikálně pohybuje. V dalších 
případech je použit doplňkový vizuální 
motiv.

7.7_NUDZ_cd_sablONa.pdf
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Další materiály ukazují, jak je možné se 
značkou a jejími dalšími prvky pracovat 
a aplikovat je na různorodou škálu 
předmětů a médií. Ve většině případů 
je aplikován princip „vznášejícího“ 
se písmene D, které se po formátu 
libovolně vertikálně pohybuje. V dalších 
případech je použit doplňkový vizuální 
motiv.
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Další materiály ukazují, jak je možné se 
značkou a jejími dalšími prvky pracovat 
a aplikovat je na různorodou škálu 
předmětů a médií. Ve většině případů 
je aplikován princip „vznášejícího“ 
se písmene D, které se po formátu 
libovolně vertikálně pohybuje. V dalších 
případech je použit doplňkový vizuální 
motiv.

7.2_NUDZ_viz_motiv.eps
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Další materiály ukazují, jak je možné se 
značkou a jejími dalšími prvky pracovat 
a aplikovat je na různorodou škálu 
předmětů a médií. Ve většině případů 
je aplikován princip „vznášejícího“ 
se písmene D, které se po formátu 
libovolně vertikálně pohybuje. V dalších 
případech je použit doplňkový vizuální 
motiv.

7.7_NUDZ_moto.eps
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Další materiály ukazují, jak je možné se 
značkou a jejími dalšími prvky pracovat 
a aplikovat je na různorodou škálu 
předmětů a médií. Ve většině případů 
je aplikován princip „vznášejícího“ 
se písmene D, které se po formátu 
libovolně vertikálně pohybuje. V dalších 
případech je použit doplňkový vizuální 
motiv.


