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Jsme spolek profesionálních nadšenců a nadšených 
profíků, kterým jde o zvyšování kvality městského života.

Podporujeme rozvoj udržitelné dopravy, posilujeme
komunitní vztahy a dohlížíme na zodpovědné a obecně 
prospěšné jednání městských politiků a úřadů. Přinášíme 
inspiraci z evropských metropolí a aktivizujeme lidi
k pozitivní proměně ulic a veřejného prostoru. 
Společně s vámi tvoříme město, ve kterém chceme žít.

KDO JSME
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M*NIFESTO

ZA VŠÍM HLEDEJ ČLOVĚKA.
Obyvatelé měst, nejsme v tom každý na vlastní pěst.

Bojujeme za všechny, ať už chodce, cyklisty i řidiče, za 
ty, co běží nebo leží, za běžky i koloběžky, za maminky s 

kočárkama i dědečky s berlema.

CHCEME VZBUDIT V LIDECH ZÁJEM O 
JEJICH KOMUNITU A OKOLÍ.

Každého něco pálí a každý pro něco plane, společně 
zlepšujeme život nás všech.

NÁDECH PRO MĚSTO!
 



ESENCE NAŠÍ ZNAČKY
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JAK NÁS VIDÍ LIDI
Love us or hate us.

JAK TO DĚLÁME
Přátelsky.

Nebojíme se kontroverze.
Konstruktivně diskutujeme.

Jsme uličníci.

CO DĚLÁME
Oživujeme veřejné prostory a motivujeme

lidi k zájmu o své komunity
a prostředí, ve kterém žijí.

Podněcujeme nárůst cyklistiky.

Hlídáme městskou dopravní a v rámci 
možností i územní politiku a informujeme 

lidi o aktuálních kauzách.

PRO KOHO TO DĚLÁME
Pro lidi se zájmem podílet se na 
tvorbě prostředí, ve kterém žijí.

Od -9 měsíců až do 107 let.



LOGO



LOGO

CLAIM
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Základní
plnobarevná
varianta

Nepoužíváme s logem, 
pouze samostatně. 



LOGO NA BAREVNÉM POZADÍ
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Logo na fialovém pozadí
slovo MAT má v sobě 30 % bílé barvy

Logo na červeném pozadí
slovo MAT má v sobě 30 % bílé barvy

Černobílé logo na černém pozadí
slovo MAT má v sobě 35 % černé barvy

Černobílé logo na bílém pozadí
slovo MAT má v sobě 20 % bílé barvy



LOGO V PSANÉM TEXTU

OCHRANNÁ ZÓNA LOGA
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Ochranná zóna loga je definována šířkou písmene O z loga.

V psaném textu jakýmkoliv jiným fontem než jen Formula Automat píšeme jako AutoMat.

    Spolek AutoMat je moc šikovný spolek, který se stará o to,  
    abychom se měli ve městech hezky.



ZAKÁZANÉ VARIANTY LOGA
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První je vždy červená, pak fialová!

Kroužek patří nad první A, ne nad druhé!

A už vůbec nepatří nad obě A!

V logu A jako samostatný symbol nefunguje :(

Barvy jsou pečlivě vybrány tak, aby je
nikdo nemusel měnit.

Jakákoliv deformace loga je zakázána!

Písmo neměníme ani za milion.

Nedeformovat!

A kroužek musí vždycky zůstat!



PRÁCE S VIZUÁLNÍM 
STYLEM
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C - 0
M - 81
Y - 63
K - 0

R - 203
G - 78
B - 78

PANTONE
1785

C - 88
M - 87
Y - 0
K - 0

R - 68
G - 58
B - 138

PANTONE
2735

C - 37
M - 0
Y - 28
K - 0

R - 186
G - 215
B - 198

PANTONE
3385
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Primární font v logu, nadpisech a titulcích používáme 
custom font Formula Bold Automat Speciální znak A s kroužkem 

píšeme jako hvězdičku.

PC- alt + 42
CZ MAC- alt + á

Doplňkový font na všechny ostatní 
texty používáme rodinu písem Poppins.

Thin
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Extralight
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Regular
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Medium
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Semibold
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Bold
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.13

TYPOGRAFIE



SYMBOL
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Nový symbol v logu AutoMat vychází 
z panáčka ve stávajícím logu.

Se symbolem můžeme pracovat kreativně a nevyužívat ho 
pouze jako logo, vzor nebo masku na layout ale také jako:

Hvězdička, vykřičník a jiné symboly:

Přizbůsobovat ho a více ho personalizovat např.:

Nebo ho můžeme zakomponovat do jakékoliv fotky, reálně nebo jen vektorově.

Medvídek Pů Pattern Rudý trenky Silnice Emoji Lidovej



LAYOUTY
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HLÁŠKY
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Hlášky nebo výkřiky, které používáme ve vizuálním stylu, jsou krátká sdělení

nebo slova mluvenou češtinou, používají citoslovce a tak.
Nemluví ani anglicky, ani rusky, ani esperantem, ale jenom česky.



HLÁŠKY
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Symbol * by se měl objevit v každém materiálu od AutoMatu. 

Obecně bychom ho měli používat vždy pouze jednou na stránce.
 
Buď jen v logu, nebo když pracujeme s formátem bez loga,
můžeme ho použít nad kterýmkoliv A, kromě jmen a písmen s diakritikou.

 

P*N MILAN LÁSKA PAN MIL*N LÁSKA
např:

správně špatně

LÁSK* L*SKA
správně špatně

POZVÁNKA POZVÁNK*

POZV*NKAPOZVÁNK*

Lorem ipsum Lorem 
ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipis-
cLorem ipsum dolor sit 

Lorem ipsum Lorem 
ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipis-
cLorem ipsum dolor sit 



Ve fotografii bez masky používáme plnobarevné logo
v dolním rohu umístěné v souladu s ochrannou zónou. 

V případě že použijeme přes fotografii masku z panáčka, logo
je umístěné ve volném rohu v barvě masky v souladu s ochrannou zónou.

FOTOGRAFIE
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VZORY
Patterny, které se skládají
z panáčka, jsou nedílnou
součástí vizuální identity.

Používáme je na tiskovinách,
merchandisingu atd.

Můžeme používat tyhle,
nebo vytvořit další vlastní.

VZORY



APLIKACE



APLIKACE NA CORPORATE IDENTITY
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602 313 221
anna.kocianova@auto-mat.cz

www.automat.cz

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan 
et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi.

ate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi.



Barevné varianty

Barevné varianty

VIZITKA + EMAILOVÝ PODPIS
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Spolek AutoMat
+420 000 000 000
email@automat.cz
Vodičkova 704/36, 110 00, Praha 1

AutoMat prosazuje lepší prostředí pro kvalitní život ve městě.
Chcete lepší podmínky pro život v Praze? www.nakrmteautomat.cz
Přihlaste se k odběru novinek na vyzva.auto-mat.cz/zpravodaj

WWW.AUTO-MAT.CZ    |    WWW.DOPRACENAKOLE.CZ    |    WWW.ZAZITMESTOJINAK.CZ

JMÉNO PŘÍJMENÍ
Pozice

+420 000 000 000
email@automat.cz

Vodičkova 704/34, Praha 1

JMÉNO PŘÍJMENÍ
Pozice

+420 000 000 000
email@automat.cz

Vodičkova 704/34, Praha 1

JMÉNO PŘÍJMENÍ
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+420 000 000 000
email@automat.cz
Vodičkova 704/36, 110 00, Praha 1

AutoMat prosazuje lepší prostředí pro kvalitní život ve městě.
Chcete lepší podmínky pro život v Praze? www.nakrmteautomat.cz
Přihlaste se k odběru novinek na vyzva.auto-mat.cz/zpravodaj

WWW.AUTO-MAT.CZ    |    WWW.DOPRACENAKOLE.CZ    |    WWW.ZAZITMESTOJINAK.CZ
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JMÉNO PŘÍJMENÍ
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JMÉNO PŘÍJMENÍ
Pozice

+420 000 000 000
email@automat.cz

Vodičkova 704/34, Praha 1

JMÉNO PŘÍJMENÍ
Pozice

+420 000 000 000
email@automat.cz

Vodičkova 704/34, Praha 1



APLIKACE NA MERCHANDISING
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FACEBOOK
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Na profilových fotkách používáme panáčka z loga.

Na úvodní fotce pracujeme buď s fotografií v masce nebo bez s logem.

Může se přizpůsobovat různým svátkům, událostem atd.
Vždy ale musí být dobře viditelný tvar panáčka a ilustrace musí být vektorová.

Nebo zde můžeme promovat nadcházející události AutoMatu v novém
vizuálním stylu.



INSTAGRAM
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Na instagramu AutoMatu nepravidelně kombinujeme:

Normální fotografie

Claimy v novém vizuálním stylu Promo příspěvky ve stylu sub-brandu

Fotografie s maskou



NEWSLETTER
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Přes celý formát newsletteru se táhne symbol panáčka, v bílých částech je vysázený 
text fontem Poppins a vyrovnaný na střed.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam erat volutpat. 

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip.





ZAŽÍT MĚSTO JINAK -
LOGO A BAREVNOST
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Logo navazuje na stávající,
s novou typografií.

Barevnost plakátu se vždy skládá ze 
dvou barev, které designu dominují. 

Každý ročník se barevná kombinace 
mění, vždy ale používá dvě k sobě 

kontrastní a nezvyklé barvy.

Barva 1 dominuje v ilustraci a jsou jí 
psané texty a logo na pozadí layoutu.

Barva 2 je barva layoutu. Může se 
objevit i v ilustraci.

například:



ZAŽÍT MĚSTO JINAK -
LAYOUT
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Každý projekt má svůj layout 
který používá a nemění se, 
pouze se přizpůsobuje jiným 
formátům.

Logo pro ZMJ je vždy v levém 
horním rohu.

Dole je #pořádá AutoMat a nad tím je místo na 
informace psané fontem Poppins.

V případě, že je potřeba místo na
sponzory, píšeme je na bílý pruh pod 
grafiku plakátu dole.

Wireframe

Lorem ipsum dolor sit amet.
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy.

Lorem ipsum dolor sit amet.



Vodičkova 704/36
110 00 Praha 1
+420 212 240 666
auto-mat@auto-mat.cz
www.auto-mat.cz


