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V Meetfactory, mezinárodním centru současného 
umění, vám soubor představí to nejlepší, co na katedře 
skladby na DAMU vzniká! Jednotlivé skladby budou 
proloženy elektroakustickými miniaturami a tanečními 
performancemi.

út 20. 3. 15 od 19.30 / st 02. 4. 15 od 19.30 /
út 08. 4. 15 od 19.30

V Meetfactory, mezinárodním centru současného 
umění, vám soubor představí to nejlepší, co na katedře 
skladby na DAMU vzniká! Jednotlivé skladby budou 
proloženy elektroakustickými miniaturami a tanečními 
performancemi. 

Rachel Hurst /Velká Británie/ - fagot, Manuel Casares 
/Španělsko/ - klavír, Alberto Introini /Itálie/ - tuba, Ce-
cilie Emtoft /Dánsko/ - housle, Dĳ ana Opačić /Srbsko/ 
- housle, Agnieszka Ściążko /Polsko/ - housle, Amelia 
Tokarska /Polsko

V Meetfactory, mezinárodním centru současného 
umění, vám soubor představí to nejlepší, co na katedře 
skladby na DAMU vzniká! Jednotlivé skladby budou 
proloženy elektroakustickými miniaturami a tanečními 
performancemi.

so 2. 3. 15 od 20.00

Rachel Hurst /Velká Británie/ - fagot, Manuel Casares 
/Španělsko/ - klavír, Alberto Introini /Itálie/ - tuba, Ce-
cilie Emtoft /Dánsko/ - housle, Dĳ ana Opačić /Srbsko/ 
- housle, Agnieszka Ściążko /Polsko/ - housle, Amelia 
Tokarska /Polsko/ - harfa Rachel Hurst /Velká Británie/ 
- fagot, Manuel Casares /Španělsko/ - klavír, Alberto 
Introini /Itálie/ - tuba, Cecilie Emtoft /Dánsko

út 20. 3. 15 od 19.30 / st 02. 4. 15 od 19.30 /
út 08. 4. 15 od 19.30

V Meetfactory, mezinárodním centru současného 
umění, vám soubor představí to nejlepší, co na katedře 
skladby na DAMU vzniká! Jednotlivé skladby budou 
proloženy elektroakustickými miniaturami a tanečními 
performancemi. 

Rachel Hurst /Velká Británie/ - fagot, Manuel Casares 
/Španělsko/ - klavír, Alberto Introini /Itálie/ - tuba, Ce-
cilie Emtoft /Dánsko/ - housle, Dĳ ana Opačić /Srbsko/ 
- housle, Agnieszka Ściążko /Polsko/ - housle, Amelia 
Tokarska /Polsko

pá 27. 6. 15 od 19.30 / út 01. 8. 15 od 19.30 /
ne 06. 7. 15 od 19.30

WWW.DaMU.cZ

kONcErT ZahraNIčNÍch sTUDENTŮ 
prOGraMU ErasMUs 

öDöN VON hOrVÁTh 
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JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ  
sTYL DaMU

Jednotný	vizuální	styl	Divadelní	fakulty	akademie	
múzických	umění	v	Praze	(dále	jen	DAMU)	je	
vizuální	způsob	komunikace	fakulty	s	veřejností	
a	vně	instituce.	Její	vizuální	identita	vychází	
a	zároveň	doplňuje	jednotnou	vizuální	identitu	
Akademie	múzických	umění	v	Praze	(dále	jen	
AMU),	pod	kterou	společně	s	Hudební	a	taneční	
fakultou	(dále	jen	HAMU)	a	též	fakultou	Filmovou	
a	televizní	(dále	jen	FAMU)	spadá.	

Základními	prvky	jednotného	vizuálního	stylu	
DAMU,	jsou	grafická	podoba	značky,	písma,	barev	
a	doplňkové	prvky	vizuálního	stylu	DAMU.
Společně	tvoří	nezaměnitelnou	vizuální	podobu,	
charakterizující	její	kvality,	vysokou	úroveň	
vzdělání,	tvůrčí	prostředí	a	zvyšuje	obecné	
povědomí	o	instituci.	Jejich	podoba	a	způsoby	
užití	jsou	kodifikovány	tímto	manuálem.

1.1.

Značky	jednotlivých	fakult:
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Manuál	jednotného	vizuálního	stylu	DAMU	
je	souborem	závazných	předpisů,	příkladů	
a	doporučení,	jak	postupovat	při	aplikaci	prvků	
jednotného	vizuálního	stylu.	Manuál	obsahuje	
kromě	správných	aplikací	i	ukázky	zakázaných
variant	značky.	Uvedené	zakázané	varianty
nevyčerpávají	všechny	možnosti	nesprávného	
užití,	ale	uvádějí	některé	příklady,	které	odporují	
pravidlům	typografie	nebo	narušují	estetické	
vnímání	jednotného	vizuálního	stylu.	V	tomto	
smyslu	má	manuál	charakter	závazného	
předpisu	při	tvorbě,	výrobě	a	užívání	manuálem	
definovaného	vizuálního	stylu	fakulty.

Jak pracOVaT  
s MaNUÁLEM

1.2.



2. ZNačka 
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Jedním	z	hlavních	prvků	jednotného	vizuálního
stylu	je	značka.	Značka	se	užívá	pro	veškerá	
označení	týkající	se	fakulty	DAMU,	ale	též	
materiálů,	které	počítají	s	prezentací	fakulty	
v	rámci	Akademie	múzických	umění.

Grafická	podoba	značky	je	tvořena	vzájemnou	
kompozicí	čtyř	liter	D,	A,	M	a	U,	přičemž	druhé	
dvě	litery	(M,	U)	jsou	vůči	prvním	dvěma	literám	
(D,	A)	natočeny	o	90°	tak,	aby	byly	čitelné	seshora	
směrem	dolů.	Tato	kompozice	liter	a	způsob	práce	
se	značkou	ilustruje	tvůrčí	prostředí	školy.	Veškeré	
ostatní	povolené	či	zakázané	verze	kompozic	liter	
jsou	dále	kodifikovány	v	tomto	manuálu	(viz.	2.8.,	
2.15.,	2.16.).	

Litery	jsou	vysázeny	titulkovým	písmem		
Alternate	Gothic	No.2.	(viz.	3.4.).

V	základním	barevném	provedení	je	značka	
vyobrazena	v	barvě	černé	(viz.	3.8.),	přičemž	
první	litera	D	v	barvě	oranžové	(viz.	3.8.).	Nejlépe	
značka	vynikne	na	bílé	podkladové	ploše,	která	je	
také	při	aplikaci	značky	preferována.

Správný	způsob	aplikace	značky	je	definován	
pravidly	uvedenými	v	tomto	manuálu	a	je	
zakázáno	ji	aplikovat	v	rozporu	s	ním.

ZNačka –
ZÁkLaDNÍ barEVNé 
prOVEDENÍ

2.1.

paNTONE
158 c

paNTONE
prOcEss bLack c
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Mezi	povolené	aplikace	značky	patří	barevné	
negativní	provedení	na	oranžovém	pozadí.	
V	této	variantě	je	litera	D	v	barvě	bílé,	litery	A,	M	
a	U	v	barvě	černé	(viz.	3.8).	V	této	verzi	vyobrazení	
je	zakázáno	aplikovat	značku	na	jiný	odstín	
oranžové,	než	který	je	kodifikovaný	v	kapitole	
základní	barevnost	značky	(viz.	3.8.)	a	který	je	
společně	s	černou	barvou	základní	barevností	
jednotného	vizuálního	stylu	DAMU.

Nejlépe	značka	vynikne	na	bílé	podkladové	ploše,	
která	je	také	při	aplikaci	značky	preferována.

ZNačka –  
barEVNé NEGaTIVNÍ 
prOVEDENÍ Na OraNžOVé

2.2.

paNTONE
158 c

paNTONE
prOcEss bLack c
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Mezi	další	povolené	aplikace	značky	patří	barevné	
negativní	provedení	na	černém	pozadí.	V	této	
variantě	je	litera	D	v	barvě	oranžové,	litery	A,	M	
a	U	v	barvě	bílé	(viz.	3.8).	V	této	verzi	vyobrazení	
je	zakázáno	aplikovat	značku	na	jiný	odstín	černé,	
než	který	je	kodifikovaný	v	kapitole	základní	
barevnost	značky	(viz.	3.8.).	Černá	barva	je	
společně	s	oranžovou	barvou	základní	barevností	
jednotného	vizuálního	stylu	DAMU.

Pravidla	užití	značky	na	různých	pozadích	jsou	
uvedena	v	kapitole	2.7.	tohoto	manuálu.

ZNačka –  
barEVNé NEGaTIVNÍ 
prOVEDENÍ Na čErNé

2.3.

paNTONE
158 c

paNTONE
prOcEss bLack c
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Kromě	základního	barevného	provedení	se	může	
značka	vyskytovat	i	v	provedení	ve	stupních	šedi,	
pokud	není	možné	použít	z	jakýchkoli	důvodů	
její	základní	plnobarevné	provedení	(např.	
z	technických	či	ekonomických).	

V	základním	provedení	ve	stupních	šedi	(A)	je	
značka	vyvedena	ve	100%	černé,	přičemž	v	liteře	
D	je	oranžová	barva	nahrazena	50%	černé	
(50%K).	

Pro	tmavou	podkladovou	plochu	je	využíváno	
negativní	varianty	značky	(B),	kdy	podkladová	
barva	je	barva	černá	(100%)	a	barva	liter	AMU	
bílá.	I	zde	platí,	že	litera	D	je	v	50%	odstínu	černé	
a	nahrazuje	tak	použití	korporátní	oranžové	barvy.

ZNačka –  
sTUpNĚ ŠEDI

2.4.

paNTONE
prOcEss bLack c

A

B
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Kromě	základního	barevného	provedení	se	může	
značka	výjimečně	vyskytovat	i	v	černobílé	podobě	
a	to	pouze	pokud	není	možné	použít	z	jakýchkoliv	
důvodů	její	barevné	provedení	či	provedení	
ve	stupních	šedi	(např.	razítko	atd.).

Lze	využít	jak	černobílou,	tak	negativní	variantu,	
záleží	na	sytosti	podkladové	plochy.	Vždy	je	nutné	
zachovat	dostatečnou	čitelnost	značky.

Pozitivní verze (A):
V	této	verzi	je	značka	vyvedena	ve	100%	černé.

Negativní verze (B):
Podkladovou	barvu	tvoří	100%	černá.	Barva	všech	
písmen	DAMU	je	bílá.

ZNačka – 
čErNObÍLé prOVEDENÍ
(bW)

2.5.

paNTONE
prOcEss bLack c

A

B
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Speciální	plastické	varianty	značky	se	používají	
například	na	kůži,	dřevo,	sklo	a	různé	typy	textilií	
či	kovů,	na	kterých	je	možné	značku	aplikovat	
prostřednictvím	různých	technologických	postupů	
(ražba,	slepotisk,	gravírování,	pískování	atd.).

V	případech,	kdy	není	možné	barvy	použít,	hraje	
významnou	úlohu	plasticita.	Značku	lze	použít	
v	zapuštěné	(A)	či	vystouplé	variantě	(B).	Při	
tomto	způsobu	aplikování	značky	je	vždy	nutné	
dbát	na	její	dobrou	čitelnost.

ZNačka – 
aTYpIckÁ apLIkacE

2.6.

A

B
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Základní	barevné	(A,	C),	ve	stupních	šedi	(B)	
i	černobílé	provedení	značky	DAMU	primárně	
aplikujeme	na	bílou	podkladovou	plochu,	kde	
nejlépe	vynikne.	V	případě	aplikace	na	jinou,	než	
bílou	podkladovou	plochu	je	vždy	nutné	dodržet	
dostatečnou	čitelnost	značky	vůči	podkladové	
ploše,	na	kterou	je	aplikována.

sloupec	A/	Plnobarevná	verze	na	podkladové	
oranžové	barvě:	Obecně	platí,	že	značku	do	20	%	
sytosti	podkladu	aplikujeme	v	pozitivní	verzi.	
Pokud	je	podkladová	plocha	v	rozmezí	od	20%	
do	80%	sytosti	podkladu,	je	zakázáno	v	těchto	
případech	aplikovat	značku	bez	bílé	ochranné	
zóny	značky.

sloupec	B/	Značka	ve	stupních	šedi:
Obecně	platí,	že	značku	ve	stupních	šedi	
aplikujeme	v	pozitivní	verzi	do	15	%	sytosti	
podkladu.	Pokud	je	podkladová	plocha	v	rozmezí	
od	15%	do	95%	sytosti	podkladu,	je	zakázáno	
v	těchto	případech	aplikovat	značku	bez	umístění	
na	bílé	ochranné	zóně	značky.	V	rozmezí	od	95%	
do	100%	sytosti	pozadí,	pak	vždy	využíváme	
negativní	variantu	značky	(viz.	2.2.).	

sloupec	C/	Značka	na	fotografickém	pozadí:
Obecně	platí,	že	značku	na	fotografickém	pozadí	
aplikujeme	v	pozitivní	verzi	do	15	%	sytosti	
podkladu.	Pokud	je	podkladová	plocha	v	rozmezí	
od	15%	do	90%	sytosti	podkladu,	je	zakázáno	
v	těchto	případech	aplikovat	značku	bez	umístění	
na	bílé	ploše	o	minimální	velikosti	ochranné	
zóny	značky.	V	rozmezí	od	90%	do	100%	sytosti	
pozadí,	pak	vždy	využíváme	negativní	variantu	
značky	(viz.	2.2.).	

Vyobrazené	ukázky	jsou	návodem	k	aplikaci	
značky	od	nejsvětlejšího	až	po	nejtmavší	podklad.	
V	případě	nejasnosti	kontaktujte	zástupce	DAMU.

ZNačka – 
apLIkacE ZNačkY 
Na pOZaDÍ

2.7.

A	/	0-20%	sytosti

20-80%	sytosti

80-100%	sytosti

B/	0-15%	sytosti

15-95%	sytosti

95-100%	sytosti 90-100%	sytosti

C/	0-15%	sytosti

15-90%	sytosti
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Vedle	své	základní	kompozice	značky	(značka	je	
horizontálně	viz.	2.1.)	je	v	některých	případech	
možné	aplikovat	i	vertikální	kompozici	značky	
(A).	Jedná	se	o	speciálně	vytvořenou	kompozici	
liter	DAMU	tak,	aby	bylo	možné	maximálně	využit	
grafického	potenciálu	značky,	při	aplikování	
do	výškových	formátů	(výškové	prapory,	web	
bannery).	atd.

Při	aplikaci	vertikální	značky	je	povolena		
pouze	jediná	kompozice	liter	(A),	tedy	taková	
kompozice,	ve	které	jsou	první	dvě	litery	D	
a	A	otočeny	o	90°	tak,	aby	byly	čitelné	seshora	
směrem	dolů,	přičemž	druhé	dvě	litery	MU,	
jsou	umístěny	pod	nimi	ve	svém	standardním	
vyobrazení	bez	otočení	(A).

Je	zakázáno	jinak	upravovat	a	kombinovat	
vzájemné	kompozice	liter	při	vertikální	verzi	loga	
(B,	C,	D).

ZNačka – 
VErTIkÁLNÍ kOMpOZIcE

2.8.

A

B DC
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Zpracování	značky	ve	spojení	s	názvem	fakulty	
se	odvíjí	od	základního	provedení	značky.	Název	
fakulty	je	umístěn	na	pravé	straně	od	značky.	
Veškerý	text	je	vysázen	ve	verzálkách.	
Text	je	vysázen	titulkovým	písmem	Alternate	
Gothic	No.2.	(viz.	3.4.)	v	tomto	uskupení:

1.	řádek	–	název	fakulty	v	barvě	oranžové		
(viz.	3.8.)

2.	a	3.	řádek	–	název	akademie	v	barvě	černé		
(viz.	3.8.)

Celý	název	fakulty	je	zarovnán	na	levou	zarážku	
a	do	celkové	výšky	značky	DAMU.	Společně	tvoří	
kompaktní	celek.	Mezera	mezi	značkou	a	názvem	
fakulty	je	dána	okrajem	ochranné	zóny	značky	
(viz.	2.12.).

ZNačka –
VE spOJENÍ s NÁZVEM
FakULTY 

2.9.
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Jazykové	mutace	názvu	fakulty	a	jeho	umístění	
ke	značce	se	řídí	stejnými	pravidly	jako	u	značky	
ve	spojení	s	názvem	fakulty	(viz.	2.9.).	

Povolené	jsou	pouze	tyto	jazykové	verze:

A/	česká	verze	značky
1.	řádek	–	český	název	fakulty	v	barvě	oranžové		
(viz.	3.8.)
2.	a	3.	řádek	–	český	název	akademie	v	barvě	
černé	(viz.	3.8.)

B/	anglická	verze	značky
1.	řádek	–	anglický	překlad	názvu	fakulty	v	barvě	
oranžové	(viz.	3.8.)
2.	a	3.	řádek	–	anglický	překlad	názvu	akademie	
v	barvě	černé	(viz.	3.8.)

C/	česko	–	anglická	verze	značky
1.	řádek	–	český	název	fakulty	v	barvě	oranžové		
(viz.	3.8.)
2.	řádek	–	český	název	akademie	v	barvě	černé	
(viz.	3.8.)
3.	a	4.	řádek	–	anglický	překlad	názvu	fakulty	
a	akademie	v	barvě	černé	(viz.	3.8.)

Celý	název	fakulty	je	zarovnán	na	levou	zarážku	
a	umístěn	na	levé	straně	od	značky.	Výška	celého	
názvu	odpovídá	celkové	výšce	značky	DAMU.	
Společně	tak	tvoří	kompaktní	celek.	Mezera	
mezi	značkou	a	názvem	fakulty	je	dána	okrajem	
ochranné	zóny	značky	(viz.	2.12.).

ZNačka – VE spOJENÍ 
s NÁZVEM FakULTY / 
JaZYkOVÁ MUTacE 

2.10.

A

B

C
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Zpracování	značky	ve	spojení	se	sloganem/
textem	se	odvíjí	od	základního	provedení	značky.	
Text	sloganu	je	umístěn	pod	názvem	fakulty	
a	zarovnán	na	levou	zarážku	společně	s	názvem	
fakulty,	aby	s	ním	tvořil	kompaktní	celek.	Text	je	
vysázen	titulkovým	písmem	Alternate	Gothic	No.2.	
(viz.	3.4.).

Mezera	mezi	značkou	a	claimem	je	dána	okrajem	
ochranné	zóny	značky	s	názvem	fakulty	(C)		
(viz.	2.13.).

Značku	ve	spojení	se	sloganem	primárně	
používáme	v	základním	barevném	provedení,	ale	
můžeme	použít	i	černobílé	a	negativní	provedení.

Je	zakázáno	jinak	kombinovat	vzájemné	umístění	
značky	a	sloganu	(D).

ZNačka –
VE spOJENÍ s TEXTEM /
sLOGaNEM

2.11.

A

B

C

MÍsTO prO DOprOVODNÝ TEXT čI cLaIM

MÍsTO prO DOprOVODNÝ TEXT čI cLaIM

MÍsTO prO DOprOVODNÝ TEXT čI cLaIM

D

MÍsTO prO DOprOVODNÝ TEXT čI cLaIM
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Ochranná	zóna	je	velmi	důležitá,	díky	ní	je	
zajištěno	správné	vyznění,	čitelnost	a	vnímání	
značky	jako	samostatného	grafického	prvku.

Ochranná	zóna	definuje	minimální	prostor	
v	bezprostřední	blízkosti	značky,	do	kterého	nesmí	
zasahovat	žádný	text	ani	grafický	prvek.	

Základní	ochranná	zóna	kolem	značky	je	
definována	velikostí	1X,	přičemž	X	odpovídá	síle	
pravého	duktu	litery	„A“	ve	značce.

ZNačka –
OchraNNÁ ZÓNa

2.12.
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18	 Grafický	manuál	značky	DAMU

Ochranná	zóna	je	velmi	důležitá,	díky	ní	je	
zajištěno	správné	vyznění,	čitelnost	a	vnímání	
značky.

Ochranná	zóna	definuje	minimální	prostor	
v	bezprostřední	blízkosti	značky,	do	kterého	nesmí	
zasahovat	žádný	text	ani	grafický	prvek.	

Základní	ochranná	zóna	kolem	značky	s	názvem	
fakulty	je	definována	velikostí	1X,	přičemž	X	
odpovídá	síle	pravého	duktu	litery	„A“	ve	značce.

Na	této	stránce	jsou	ukázky	ochranné	zóny	
u	všech	jazykových	verzí	s	názvem	fakulty:

A/	česká	verze
B/	anglická	verze
C/	česko	–	anglická	verze	

ZNačka  
s NÁZVEM FakULTY –
OchraNNÁ ZÓNa

2.13.
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Minimální	velikost	značky	se	řídí	pravidly	
čitelnosti.	Značka	fakulty	DAMU	je	graficky	
koncipována	tak,	aby	ji	bylo	možné	použít	
i	v	minimální	výšce	6	mm	(výška	odpovídá	výšce	
litery	D)	a	to	bez	ztrát	na	čitelnosti	(A).

Při	aplikaci	značky	menší	než	je	povolená	
minimální	výška	6	mm	není	zaručena	dostatečná	
čitelnost	jednotlivých	liter.	Zároveň	je	tím	
ohroženo	i	celkové	vyznění	značky.

Značku	ve	spojení	s	českým	nebo	anglickým	
názvem	fakulty	(B),	je	možné	použít	též	
v	minimální	výšce	6	mm,	kdy	je	stále	zaručena	
dostatečná	čitelnost	názvu	fakulty.

Ve	dvoujazyčné	česko-anglické	verzi	značky	(C)	
je	minimální	povolená	výška	8	mm	a	to	vzhledem	
k	zachování	čitelnosti	v	názvu	fakulty.	

ZNačka –
MINIMÁLNÍ VELIkOsT

2.14.

A

B

C

6 mm

6 mm

6 mm

6 mm

8 mm
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Tento	manuál	definuje	podobu	značky	včetně	
jejích	aplikací	a	tato	pravidla	není	možné	
jakkoliv	měnit.	Na	této	straně	jsou	uvedeny	
příklady	nesprávné	aplikace	značky	ať	již	vlivem	
deformace,	změny	použitého	písma,	poměrů,	
barevnosti,	použití	stínů	apod.

ZNačka – 
ZakÁZaNé pOUžITÍ

2.15.
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Tento	manuál	definuje	podobu	značky	včetně	
jejích	aplikací	a	tato	pravidla	není	možné	jakkoliv	
měnit.	Na	této	straně	jsou	uvedeny	příklady	
nesprávné	aplikace	značky	s	názvem	fakulty	ať	
již	vlivem	deformace,	změny	použitého	písma,	
poměrů,	barevnosti,	použití	stínů	apod.

ZNačka  
s NÁZVEM FakULTY – 
ZakÁZaNé pOUžITÍ 

2.16.
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23	 Grafický	manuál	značky	DAMU

Mezi	základní	prvky	jednotného	vizuálního	stylu	
DAMU	patří:

A/	grafická	podoba	značky
B/	korporátní	barevnost
C/	práce	s	typografií
D/	práce	s	fotografií	a	doplňkovými	prvky	
vizuálního	stylu	DAMU.

Společně	tvoří	nezaměnitelnou	vizuální	podobu,	
charakterizující	její	kvality,	vysokou	úroveň	
vzdělání,	tvůrčí	prostředí	a	zvyšuje	obecné	
povědomí	o	instituci.	Jejich	podoba	a	způsoby	
užití	jsou	kodifikovány	tímto	manuálem.

VIZUÁLNÍ sTYL –
ZÁkLaDNÍ prVkY 
VIZUÁLNÍhO sTYLU DaMU

3.1.

WWW.DaMU.cZ

režie	a	hudba:	Matija	Solce
dramaturgie:	Marek	Turošík
scénografie:	
Kateřina	Hadravová
kostýmy:	kolektiv
produkce:	Jeník	Tyl
hrají:Sára	Arnsteinová
Anděla	Blažková
Petra	Kosková
Pavel	Kozohorský
Ivo	Sedláček
Daniel	Tůma

Autorská	inscenace,	
která	vzniká	pod	taktovkou	
slovinského	loutkáře	
a	hudebníka	Matiji	Solce.	

16
/2

/18

pOMONa

aLIsTaIr McDOWaLL 

25
/6

20
/3

2
/3

13/5

V Meetfactory, mezinárodním centru současného 
umění, vám soubor představí to nejlepší, co na katedře 
skladby na DAMU vzniká! Jednotlivé skladby budou 
proloženy elektroakustickými miniaturami a tanečními 
performancemi.

út 20. 3. 15 od 19.30 / st 02. 4. 15 od 19.30 /
út 08. 4. 15 od 19.30

V Meetfactory, mezinárodním centru současného 
umění, vám soubor představí to nejlepší, co na katedře 
skladby na DAMU vzniká! Jednotlivé skladby budou 
proloženy elektroakustickými miniaturami a tanečními 
performancemi. 

Rachel Hurst /Velká Británie/ - fagot, Manuel Casares 
/Španělsko/ - klavír, Alberto Introini /Itálie/ - tuba, Ce-
cilie Emtoft /Dánsko/ - housle, Dĳ ana Opačić /Srbsko/ 
- housle, Agnieszka Ściążko /Polsko/ - housle, Amelia 
Tokarska /Polsko

V Meetfactory, mezinárodním centru současného 
umění, vám soubor představí to nejlepší, co na katedře 
skladby na DAMU vzniká! Jednotlivé skladby budou 
proloženy elektroakustickými miniaturami a tanečními 
performancemi.

so 2. 3. 15 od 20.00

Rachel Hurst /Velká Británie/ - fagot, Manuel Casares 
/Španělsko/ - klavír, Alberto Introini /Itálie/ - tuba, Ce-
cilie Emtoft /Dánsko/ - housle, Dĳ ana Opačić /Srbsko/ 
- housle, Agnieszka Ściążko /Polsko/ - housle, Amelia 
Tokarska /Polsko/ - harfa Rachel Hurst /Velká Británie/ 
- fagot, Manuel Casares /Španělsko/ - klavír, Alberto 
Introini /Itálie/ - tuba, Cecilie Emtoft /Dánsko

út 20. 3. 15 od 19.30 / st 02. 4. 15 od 19.30 /
út 08. 4. 15 od 19.30

V Meetfactory, mezinárodním centru současného 
umění, vám soubor představí to nejlepší, co na katedře 
skladby na DAMU vzniká! Jednotlivé skladby budou 
proloženy elektroakustickými miniaturami a tanečními 
performancemi. 

Rachel Hurst /Velká Británie/ - fagot, Manuel Casares 
/Španělsko/ - klavír, Alberto Introini /Itálie/ - tuba, Ce-
cilie Emtoft /Dánsko/ - housle, Dĳ ana Opačić /Srbsko/ 
- housle, Agnieszka Ściążko /Polsko/ - housle, Amelia 
Tokarska /Polsko

pá 27. 6. 15 od 19.30 / út 01. 8. 15 od 19.30 /
ne 06. 7. 15 od 19.30

WWW.DaMU.cZ

kONcErT ZahraNIčNÍch sTUDENTŮ 
prOGraMU ErasMUs 

öDöN VON hOrVÁTh 
pOVÍDkY Z VÍDEňskéhO LEsa 

ENsEMbLE TErrIbLE DaMU 
V MEEFacTOrY 

Jak ŠLa sTOLETÍ 

6
/2

A

B

C

D



24	 Grafický	manuál	značky	DAMU

Na	této	stránce	jsou	ukázky	různých	druhů	
doplňkových	prvků.	Tyto	ukázky	slouží	pouze	
jako	inspirace	pro	případ	tvorby	nových	prvků,	
symbolů	či	ikon,	které	spadají	do	vizuální	
komunikace	DAMU.	

Do	jednotného	vizuálního	stylu	spadá	i	grafická	
podoba	veškerých	doplňkových	prvků	jako	např.	
ikony	(A),	typografické	kompozice	a	slovní	hry	
(B)	a	ostatní	materiály,	které	jsou	aplikovány	
v	souvislosti	s	vizuálním	stylem	DAMU	(C).

VIZUÁLNÍ sTYL –
DOpLňkOVé prVkY 
VIZUÁLNÍhO sTYLU DaMU

3.2.

A

B



překlad
Petra	Hanušková	a	Zuzana	Malá

režie	Lída	Engelová	j.h.
dramaturgie	Jana	Kudláčková

scéna	Nikola	Tempír
kostýmy	Petra	Lebdušková

hudební	spolupráce	Jiří	Pazour	j.h.
produkce	Aneta	a	Aneta

Osoby	a	obsazení

WWW.DaMU.cZ

8
/2

/18

Úprava	a	režie	/	Barbara	Herz
Scéna	/	Jana	Novotná
Hudba	/	Igor	Streit
Hrají	/	Jan	Kačer
Ilona	Černá,	Ivo	Hora
Karel	Dobrý

8
/2

/18

WWW.DaMU.cZWWW.DaMU.cZ

režie	a	hudba:	Matija	Solce
dramaturgie:	Marek	Turošík
scénografie:	
Kateřina	Hadravová
kostýmy:	kolektiv
produkce:	Jeník	Tyl
hrají:Sára	Arnsteinová
Anděla	Blažková
Petra	Kosková
Pavel	Kozohorský
Ivo	Sedláček
Daniel	Tůma

Autorská	inscenace,	
která	vzniká	pod	taktovkou	
slovinského	loutkáře	
a	hudebníka	Matiji	Solce.	

16
/2

/18

pOMONa

aLIsTaIr McDOWaLL 
Úprava	a	režie	/	Barbara	Herz
Scéna	/	Jana	Novotná
Hudba	/	Igor	Streit
Hrají	/	Jan	Kačer
Ilona	Černá,	Ivo	Hora
Karel	Dobrý

8
/2

/18

WWW.DaMU.cZ

25
/6

20
/3

2
/3

13/5

V Meetfactory, mezinárodním centru současného 
umění, vám soubor představí to nejlepší, co na katedře 
skladby na DAMU vzniká! Jednotlivé skladby budou 
proloženy elektroakustickými miniaturami a tanečními 
performancemi.

út 20. 3. 15 od 19.30 / st 02. 4. 15 od 19.30 /
út 08. 4. 15 od 19.30

V Meetfactory, mezinárodním centru současného 
umění, vám soubor představí to nejlepší, co na katedře 
skladby na DAMU vzniká! Jednotlivé skladby budou 
proloženy elektroakustickými miniaturami a tanečními 
performancemi. 

Rachel Hurst /Velká Británie/ - fagot, Manuel Casares 
/Španělsko/ - klavír, Alberto Introini /Itálie/ - tuba, Ce-
cilie Emtoft /Dánsko/ - housle, Dĳ ana Opačić /Srbsko/ 
- housle, Agnieszka Ściążko /Polsko/ - housle, Amelia 
Tokarska /Polsko

V Meetfactory, mezinárodním centru současného 
umění, vám soubor představí to nejlepší, co na katedře 
skladby na DAMU vzniká! Jednotlivé skladby budou 
proloženy elektroakustickými miniaturami a tanečními 
performancemi.

so 2. 3. 15 od 20.00

Rachel Hurst /Velká Británie/ - fagot, Manuel Casares 
/Španělsko/ - klavír, Alberto Introini /Itálie/ - tuba, Ce-
cilie Emtoft /Dánsko/ - housle, Dĳ ana Opačić /Srbsko/ 
- housle, Agnieszka Ściążko /Polsko/ - housle, Amelia 
Tokarska /Polsko/ - harfa Rachel Hurst /Velká Británie/ 
- fagot, Manuel Casares /Španělsko/ - klavír, Alberto 
Introini /Itálie/ - tuba, Cecilie Emtoft /Dánsko

út 20. 3. 15 od 19.30 / st 02. 4. 15 od 19.30 /
út 08. 4. 15 od 19.30

V Meetfactory, mezinárodním centru současného 
umění, vám soubor představí to nejlepší, co na katedře 
skladby na DAMU vzniká! Jednotlivé skladby budou 
proloženy elektroakustickými miniaturami a tanečními 
performancemi. 

Rachel Hurst /Velká Británie/ - fagot, Manuel Casares 
/Španělsko/ - klavír, Alberto Introini /Itálie/ - tuba, Ce-
cilie Emtoft /Dánsko/ - housle, Dĳ ana Opačić /Srbsko/ 
- housle, Agnieszka Ściążko /Polsko/ - housle, Amelia 
Tokarska /Polsko

pá 27. 6. 15 od 19.30 / út 01. 8. 15 od 19.30 /
ne 06. 7. 15 od 19.30

WWW.DaMU.cZ

kONcErT ZahraNIčNÍch sTUDENTŮ 
prOGraMU ErasMUs 

öDöN VON hOrVÁTh 
pOVÍDkY Z VÍDEňskéhO LEsa 

ENsEMbLE TErrIbLE DaMU 
V MEEFacTOrY 

Jak ŠLa sTOLETÍ 

6
/2
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Na	této	stránce	jsou	ukázky	různých	podob	práce	
s	typografií,	fotografií	a	barvou	vizuálního	stylu	
DAMU.	Pro	docílení	jednotného	vizuálního	stylu	je	
nutné	používat	veškeré	základní	prvky,	které	tvoří	
vizuální	styl	DAMU:	značka,	typografie,	barevnost	
a	práce	s	fotografií.	

značka:
při	aplikaci	značky	na	veškerých	materiálech	je	
nutné	dbát	na	její	dobrou	čitelnost	a	dominantní	
místo	v	rámci	formátu.	Preferujeme	její	umístění	
v	levém	horním	rohu	a	to	na	všech	všech	
materiálů.	Pokud	to	umožňuje	koncept,	tak	je	
třeba	dbát	na	to,	aby	značka	měla	dostatečný	
prostor	kolem	sebe	tak,	aby	byla	dobře	vnímána.	
Je	ovšem	možné	ji	aplikovat	jako	součást	
typografické	kompozice	(viz.	3.2.).

typografie:
Ve	viz.	stylu	DAMU	hraje	práce	s	písmem	velmi	
důležitou	roli.	Na	této	stránce	je	ukázka	různé	
práce	s	titulkovým	písmem	(Alternate	Gothic	
No.2).	Vzájemné	kompozice	názvů,	dělení	slov,	či	
natáčení	v	rámci	formátu	je	prvkem,	který	vytváří	
vizuální	styl	DAMU.	Určitá	hravost	při	vytváření	
nových	kompozic	podtrhuje	základní	myšlenku	
vizuálního	stylu	DAMU,	kterým	je	„tvůrčí	proces“.	

fotografie:
V	případě	použití	fotografie	je	dobré	aplikovat	ji	
tak,	aby	byla	ve	vzájemném	souladu	s	typografií	
a	značkou	DAMU.	Pro	umocnění	vizuálního	stylu	
je	možné	fotografii	tónovat	do	korporátní	oranžové	
či	ve	stupních	šedi.	

VIZUÁLNÍ sTYL –
ObEcNÁ praVIDLa 
pOUžÍVÁNÍ

3.3.
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Písmo	je	dalším	ze	základních	prvků	vizuálního	
stylu	DAMU.	Základním	titulkovým	písmem	je	
–	Alternate	Gothic	No.2.	Používáme	jej	ve	všech	
tištěných	materiálech	a	publikacích.	Vhodně	
doplňuje	značku	DAMU	a	dohromady	tvoří	
nezaměnitelný	vizuální	styl.

Písmo	je	používáno	zejména	pro	nadpisy	a	titulky	
a	pro	tvorbu	typografických	kompozic.	Při	použití	
písma	Alternate	Gothic	No.2	není	povoleno	
stínování.

VIZUÁLNÍ sTYL –
TITULkOVé pÍsMO / 
aLTErNaTE GOThIc NO.2

3.4.

abcčDEĚFGhIJkLMNOÓ 
pQrŘsŠTŤUŮÚVWXYZž
abcčdeěfghi jklmnoópqrř 
sštuůúvwxyzž0123456789 
+-“‚:/?!{(@%*<§$

LébL, rössLEr, abrhÁM,  
pŘIDEJ sE k NIM! DaMU žIJE!
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Na	této	stránce	jsou	vyobrazeny	ukázky	
aplikace	titulkového	písma	Alternate	Gothic	
No.2	na	plakátech.	Z	těchto	ukázek	je	patrné	
jak	důležitou	roli	hraje	právě	práce	s	titulkem	
a	obecně	s	typografií.	

Výrazným	prvkem	typografie	jednotného	
vizuálního	stylu	DAMU	je	kombinace	vzájemných	
kompozic	liter,	rozdělení	významů	slov	či	jejich	
barevné	kombinace.	Všechny	tyto	grafické	prvky	
spoluvytváří	jasný	a	nezaměnitelný	vizuální	styl	
DAMU.	

VIZUÁLNÍ sTYL –
TITULkOVé pÍsMO / 
UkÁZka saZbY

3.5.
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V Meetfactory, mezinárodním centru současného 
umění, vám soubor představí to nejlepší, co na katedře 
skladby na DAMU vzniká! Jednotlivé skladby budou 
proloženy elektroakustickými miniaturami a tanečními 
performancemi.

út 20. 3. 15 od 19.30 / st 02. 4. 15 od 19.30 /
út 08. 4. 15 od 19.30

V Meetfactory, mezinárodním centru současného 
umění, vám soubor představí to nejlepší, co na katedře 
skladby na DAMU vzniká! Jednotlivé skladby budou 
proloženy elektroakustickými miniaturami a tanečními 
performancemi. 

Rachel Hurst /Velká Británie/ - fagot, Manuel Casares 
/Španělsko/ - klavír, Alberto Introini /Itálie/ - tuba, Ce-
cilie Emtoft /Dánsko/ - housle, Dĳ ana Opačić /Srbsko/ 
- housle, Agnieszka Ściążko /Polsko/ - housle, Amelia 
Tokarska /Polsko

V Meetfactory, mezinárodním centru současného 
umění, vám soubor představí to nejlepší, co na katedře 
skladby na DAMU vzniká! Jednotlivé skladby budou 
proloženy elektroakustickými miniaturami a tanečními 
performancemi.

so 2. 3. 15 od 20.00

Rachel Hurst /Velká Británie/ - fagot, Manuel Casares 
/Španělsko/ - klavír, Alberto Introini /Itálie/ - tuba, Ce-
cilie Emtoft /Dánsko/ - housle, Dĳ ana Opačić /Srbsko/ 
- housle, Agnieszka Ściążko /Polsko/ - housle, Amelia 
Tokarska /Polsko/ - harfa Rachel Hurst /Velká Británie/ 
- fagot, Manuel Casares /Španělsko/ - klavír, Alberto 
Introini /Itálie/ - tuba, Cecilie Emtoft /Dánsko

út 20. 3. 15 od 19.30 / st 02. 4. 15 od 19.30 /
út 08. 4. 15 od 19.30

V Meetfactory, mezinárodním centru současného 
umění, vám soubor představí to nejlepší, co na katedře 
skladby na DAMU vzniká! Jednotlivé skladby budou 
proloženy elektroakustickými miniaturami a tanečními 
performancemi. 

Rachel Hurst /Velká Británie/ - fagot, Manuel Casares 
/Španělsko/ - klavír, Alberto Introini /Itálie/ - tuba, Ce-
cilie Emtoft /Dánsko/ - housle, Dĳ ana Opačić /Srbsko/ 
- housle, Agnieszka Ściążko /Polsko/ - housle, Amelia 
Tokarska /Polsko

pá 27. 6. 15 od 19.30 / út 01. 8. 15 od 19.30 /
ne 06. 7. 15 od 19.30

WWW.DaMU.cZ

kONcErT ZahraNIčNÍch sTUDENTŮ 
prOGraMU ErasMUs 

öDöN VON hOrVÁTh 
pOVÍDkY Z VÍDEňskéhO LEsa 

ENsEMbLE TErrIbLE DaMU 
V MEEFacTOrY 

Jak ŠLa sTOLETÍ 

6
/2

WWW.DAMU.CZ

režie a hudba: Matija Solce
dramaturgie: Marek Turošík
scénografie: 
Kateřina Hadravová
kostýmy: kolektiv
produkce: Jeník Tyl
hrají:Sára Arnsteinová
Anděla Blažková
Petra Kosková
Pavel Kozohorský
Ivo Sedláček
Daniel Tůma

Autorská inscenace, 
která vzniká pod taktovkou 
slovinského loutkáře 
a hudebníka Matiji Solce. 

16
/2

/18

POMONA

ALISTAIR MCDOWALL 

překlad
Petra Hanušková a Zuzana Malá

režie Lída Engelová j.h.
dramaturgie Jana Kudláčková

scéna Nikola Tempír
kostýmy Petra Lebdušková

hudební spolupráce Jiří Pazour j.h.
produkce Aneta a Aneta

Osoby a obsazení

WWW.DAMU.CZ

8
/2

/18
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Doplňkovým	písmem	DAMU	je	News	Gothic	CE.	
Používáme	jej	ve	všech	tištěných	materiálech	
a	publikacích.	Vhodně	doplňuje	základní	titulkové	
písmo	Alternate	Gothic	No.2.

Povoleny	jsou	řezy	Regular	(A),	Regular	Italic,	
Bold	(B)	a	Bold	Italic,	přičemž	základní	text	je	
sázen	řezem	Regular,	ostatní	řezy	jsou	používány	
pro	zvýraznění	textu,	řez	Bold	pak	zejména	pro	
nadpisy	a	titulky.	Při	použití	písma	News	Gothic	
CE	není	povoleno	stínování.

VIZUÁLNÍ sTYL –
DOpLňkOVé pÍsMO / 
NEWs GOThIc cE 

3.6.

ABCČDEĚFGHIJKLMNOÓPQRŘSŠTŤUŮ 
ÚVWXYZŽabcčdeěfghijklmnoópqrřsštuů 
úvwxyzž0123456789+-“‚:/?!{(@%*<§$

Historie	knihovny	DAMU
Divadelní	fakulta	Akademie	múzických	umění	
zahájila	svou	činnost	ve	školním	roce	1947–48.		
Od	roku	1948	také	existuje	knihovna	DAMU,		
která	od	počátku	sloužila	zejména	studentům		
a	pedagogům	Akademie	múzických	umění.	Základ	
knihovny	vznikl	z	fondů	knihovny	tehdejší	Státní	
konzervatoře,	soukromých	darů	umělců	a	později	
také	z	některých	pozůstalostí.	Díky	tomu	lze	i	dnes	
najít	ve	fondu	knihovny	DAMU	kvalitní	knihy		
o	divadle	a	divadelní	hry	vydané	v	18.	a	19.	století.

Od	počátku	byla	knihovna	DAMU	jednou	ze	tří	
fakultních	Knihoven	AMU.	Ředitelství	Knihovny		
AMU	sídlilo	až	do	roku	1995	ve	Valentinské	ulici	
v	Praze.	Kromě	metodického	vedení	knihoven	
zajišťovalo	také	centrální	akvizici	knih	i	periodik,	
probíhalo	zde	zpracování	fondů	všech	tří	knihoven.

Herectví	činoherního	divadla
Příprava profesionálně vybavených tvůrců především 
pro činoherní divadlo a pro další druhy divadla, roz-
hlas, film a televizi. Východiskem této přípravy je dra-
matičnost jako kvalita, jež dává impulsy a předpoklady 
k tomu, aby herec tvořil hereckou postavu prostřednic-
tvím dramatického jednání. Magistr v oboru herectví 
jako samostatně tvořící osobnost si během studií osvojí 
specifické dovednosti a poznatky praktické i teoretické, 
které mu slouží k poznávání a rozvíjení vlastního umě-
leckého talentu. Umělecký výkon ve školním divadle 
DISK (výjimečně i v profesionálním divadle) je pak zavr-
šením systematické přípravy probíhající po celou dobu 
studia a prokazuje absolventovu schopnost vytvořit he-
reckou postavu v celistvém jevištním tvaru.

Příprava profesionálně vybavených odborníků přede-
vším pro činoherní divadlo, příp. pro jiné druhy divadla 
i pro rozhlas a televizi, práci v redakcích apod. Tato 

příprava se rozvíjí na bázi motivicko-tématické analýzy 
dramatu jako celistvé struktury a specifického systé-
mu. Z ní vyrůstá vlastní interpretace dramatu, vyjád-
řená v dramaturgicko-režijní koncepci a realizovaná 
součinností všech složek jevištní struktury. Součástí 
přípravy je tvůrčí psaní a rozvíjení práce s prostorem, 
včetně schopnosti realizovat vztahy a významy umístě-
ním a pohybem herce v prostoru. Společným jmenova-
telem všech těchto prvků je dramatická situace a její 
rozehrávání.

Bakalářský	obor
Bakalář v oboru režie a dramaturgie je odborník schop-
ný rozvíjet své umělecké schopnosti v magisterském 
stupni oboru, případně se v praxi věnovat činnostem 
spojeným s dramatickým uměním a příbuznými au-
diovizuálními aktivitami na příslušné odborné úrovni: 
asistentské či lektorské činnosti ap.

2 Příprava profesionálně vybavených tvůrců především pro činoherní divadlo a pro další druhy divadla, rozhlas, film a televizi. Východiskem této 
přípravy je dramatičnost jako kvalita, jež dává impulsy a předpoklady k tomu, aby herec tvořil hereckou postavu prostřednictvím dramatického 
jednání. Magistr v oboru herectví jako samostatně tvořící osobnost si během studií osvojí specifické dovednosti a poznatky praktické i teoretické, 
které mu slouží k poznávání a rozvíjení vlastního uměleckého talentu. Umělecký výkon ve školním divadle DISK (výjimečně i v profesionálním 
divadle) je pak završením systematické přípravy probíhající po celou dobu studia.

ABCČDEĚFGHIJKLMNOÓPQRŘS	
ŠTŤUŮÚVWXYZŽabcčdeěfghijklm	
noópqrřsštuůúvwxzž0123456789	
+-“‚:/?!{(@%*<§$
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B
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Výplňovým	písmem	DAMU	je	Roboto.	Používáme	
jej	v	případě	obecných	materiálů	jako	font	
výplňový	(formuláře,	web,	intranet,	email)

Povoleny	jsou	řezy	Regular	(A),	Regular	Italic,	Bold	
(B)	a	Bold	Italic,	Roboto	Condensed	(C),	Roboto	
Condensed	Bold	(D)	přičemž	základní	text	je	
sázen	řezem	Regular,	ostatní	řezy	jsou	používány	
pro	zvýraznění	textu,	řez	Bold	pak	zejména	pro	
nadpisy	a	titulky.	Při	použití	písma	Roboto	není	
povoleno	stínování.

VIZUÁLNÍ sTYL –
VÝpLňOVé pÍsMO / 
rObOTO 

3.7.

ABCČDEĚFGHIJKLMNOÓPQRŘSŠ 
TŤUŮÚVWXYZŽabcčdeěfghijklm 
noópqrřsštuůúvwxyzž0123456789 
+-“‚:/?!{(@%*<§$

ABCČDEĚFGHIJKLMNOÓPQRŘSŠ 
TŤUŮÚVWXYZŽabcčdeěfghijklm 
noópqrřsštuůúvwxyzž0123456789 

ABCČDEĚFGHIJKLMNOÓPQRŘSŠ 
TŤUŮÚVWXYZŽabcčdeěfghijklm 
noópqrřsštuůúvwxyzž0123456789 

ABCČDEĚFGHIJKLMNOÓPQRŘS 
ŠTŤUŮÚVWXYZŽabcčdeěfghijklm 
noópqrřsštuůúvwxzž0123456789

A

B

C

D



bÍLÁpaNTONE 
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Barvy	hrají	ve	vizuálním	stylu	DAMU	zásadní	roli,	
zvolená	barevnost	posiluje	její	vizuální	prezentaci.

Základní	barvou	DAMU	je	oranžová	–	ekvivalent	
Pantone	158.	Druhou	základní	barvou	DAMU	je	
černá	–	ekvivalent	Pantone	Process	Black.	Vizuální	
styl	též	počítá	s	barvou	bílou,	která	je	též	základní	
barvou	vizuálního	stylu.	Tyto	barvy	provází	celý	
vizuální	styl	DAMU	a	jsou	využívány	na	všech	
materiálech	a	dokumentech.

Na	této	stránce	jsou	uvedeny	kodifikace	
jednotlivých	barev	a	to	i	pro	případy	aplikací	
formou	fólií	(Avery,	Oracal)	či	nátěrových	barev	
(RAL).

Pantone:	 Process	158	C

CMYK:	 0/62/95/0

HTML:	 #E87722

RGB:	 232/119/34

RAL:	 2011	Tieforange

Fólie:	 Avery	705	Orange

	 Oracal	332	Deep	Orange

Pantone:	 Process	Black	C

CMYK:	 0/0/0/100

HTML:	 #000000

RGB:	 0/0/0	 	

RAL:	 9005	Černá

Fólie:	 Avery	701	Black

	 Oracal	070	Black	

Pantone:	 –

CMYK:	 0/0/0/0

HTML:	 #ffffff

RGB:	 255/255/255

RAL:	 9010	Čistě	bílá

Fólie:	 Avery	700	White

	 Oracal	010	White

VIZUÁLNÍ sTYL –
ZÁkLaDNÍ barEVNOsT

3.8.
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VIZUÁLNÍ sTYL –
DOpLňkOVé barVY

3.9.
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Pantone:	 Process	158	C

CMYK:	 0/62/95/0

HTML:	 #E87722

RGB:	 232/119/34

RAL:	 2011	Tieforange

Fólie:	 Avery	705	Orange

	 Oracal	332	Deep	Orange

Pantone:	 Process	Cyan	C

CMYK:	 100/0/0/0

HTML:	 #008cd7

RGB:	 0/140/214

RAL:	 5015	Nebeská	modrá

Fólie:	 Avery	709-01	Euro	Blue

	 Oracal	517	Euro	Blue	

Pantone:	 Process	Black	C

CMYK:	 0/0/0/100

HTML:	 #000000

RGB:	 0/0/0	 	

RAL:	 9005	Černá

Fólie:	 Avery	701	Black

	 Oracal	070	Black	

Pantone:	 Process	206	C

CMYK:	 0/100/50/0

HTML:	 #CE0037	

RGB:	 206/0/55		 	

RAL:	 3027	Himbeerrot

Fólie:	 Avery	763	regal	Red

	 Oracal	028	Cardinal	Red

Pantone:	 –

CMYK:	 0/0/0/0

HTML:	 #ffffff

RGB:	 255/255/255

RAL:	 9010	Čistě	bílá

Fólie:	 Avery	700	White

	 Oracal	010	White

B

A

příklad	vzájemných	poměrů	základních	
a	doplňkových	barev:

Pro	případy,	kdy	je	potřeba	pracovat	s	více	
barvami,	jsou	definovány	další	dvě	doplňkové	
barvy	(B).	Tyto	barvy	je	možné	využívat	pouze	
ve	velmi	omezené	míře	a	to	pouze	jako	doplňkové	
barvy,	například	při	práci	s	grafy,	kdy	je	potřeba	
odlišení	jednotlivých	položek	(viz.	příklad	grafu).	
Primárně	se	doporučuje	pracovat	s	různou	sytostí	
základních	barev	vizuálního	stylu	(A).	

Doplňkové	barvy	(B)	jsou	zvoleny	tak,	aby	ladily
se	základními	barvami	DAMU	a	zapadaly	
do	celkové	koncepce	vizuálního	stylu	všech	fakult	
(HAMU,	FAMU),	které	jsou	zároveň	součástí	AMU.	

Tyto	barvy	je	možné	vzájemně	kombinovat
tak,	aby	vhodně	podpořily	celkový	dojem	a	obsah.



4. MErkaNTILNÍ TIskOVINY
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Hlavičkový	papír	slouží	k	běžné	korespondenci	
DAMU.	V	levé	horní	části	je	umístěna	značka	
v	základním	barevném	provedení.	V	zápatí	
hlavičkového	papíru	jsou	předtištěny	údaje	
v	tomto	pořadí:

první	strana	dokumentu:	
–	český	název	fakulty	(Alternate	Gothic	No.2)
–	anglický	překlad	názvu	(News	Gothic	Regular)	
–	adresa	+URL	adresa	(News	Gothic	Regular)
–	kontaktní	údaje	(News	Gothic	Regular)

stránka	pokračování:	
–	český	název	fakulty	(Alternate	Gothic	No.2)

Vyplňování	oficiálního	hlavičkového	papíru	je	
možné	pouze	za	pomoci	předdefinované	WORD	
šablony,	která	počítá	s	veškerými	potřebami	
a	atributy,	které	práce	s	hlavičkovým	papírem	
vyžaduje	(sazební	obrazec,	adresát,	barevnost,	
stránkování...).	Je	zakázáno	dopisní	papír	jakkoliv	
svévolně	vytvářet.	Pro	využití	šablon	kontaktujte	
zástupce	fakulty	DAMU,	který	Vám	poskytne	
potřebnou	šablonu	pro	vyplňování	dopisního	
papíru.

Text	je	sázen	písmem	Roboto	–	viz	Výplňové	
písmo	o	velikosti	9	bodů	s	prokladem	řádků		
12	bodů.

Uvedené	údaje	jsou	předtištěny	na	ofsetový	
bělený	papír	o	plošné	hmotnosti	100	g/m2.

Použitá	barevnost:

MErkaNTILNÍ TIskOVINY –
hLaVIčkOVÝ papÍr
aDMINIsTraTIVNÍ

4.1.

Karlova	26
116	65	Praha	1	
Czech	Republic
www.damu.cz

T:	+420	234	244	211
E:	info@damu.cz
IČ:	61384984
DIČ:	CZ61384984	

Theatre	Faculty
of	the	Academy	of	Performing	
Arts	in	Prague

první	strana pokračování

paNTONE
158 c

paNTONE
prOcEss bLack c



Karlova	26
116	65	Praha	1	
Czech	Republic
www.damu.cz

T:	+420	000	000	000
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34	 Grafický	manuál	značky	DAMU

Hlavičkový	papír	osobní	slouží	k	osobní	
korespondenci	DAMU.	V	levé	horní	části	je	
umístěna	značka	v	základním	barevném	
provedení.	V	pravém	horním	rohu	je	jméno		
a	funkce.	V	zápatí	osobního	hlavičkového	papíru	
jsou	předtištěny	údaje	v	tomto	pořadí:

první	strana	dokumentu:	
–	český	název	fakulty	(Alternate	Gothic	No.2)
–	anglický	překlad	názvu	(News	Gothic	Regular)	
–	adresa	+url	adresa	(News	Gothic	Regular)
–	kontaktní	údaje	(News	Gothic	Regular)

Vyplňování	oficiálního	hlavičkového	papíru	je	
možné	pouze	za	pomoci	předdefinované	Word	
šablony,	která	počítá	s	veškerými	potřebami	
a	atributy,	které	práce	s	hlavičkovým	papírem	
vyžaduje.	Je	zakázáno	dopisní	papír	jakkoliv	
svévolně	vytvářet.	Pro	využití	šablon	kontaktujte	
zástupce	fakulty	DAMU,	který	Vám	poskytne	
potřebnou	šablonu	pro	vyplňování	dopisního	
papíru.

Uvedené	údaje	jsou	předtištěny	na	ofsetový	
bělený	papír	o	plošné	hmotnosti	100	g/m2.

Text	je	sázen	písmem	Roboto	–	viz	Výplňové	
písmo	o	velikosti	9	bodů	s	prokladem	řádků		
12	bodů.

první	strana	dokumentu:	
–	český	název	fakulty	(Alternate	Gothic	No.2)

MErkaNTILNÍ TIskOVINY –
hLaVIčkOVÝ papÍr
OsObNÍ

4.2.
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35	 Grafický	manuál	značky	DAMU

Vyplňování	oficiálního	hlavičkového	papíru	je	
možné	pouze	za	pomoci	předdefinované	Word	
šablony,	která	počítá	s	veškerými	potřebami	
a	atributy,	které	práce	s	hlavičkovým	papírem	
vyžaduje.	Je	zakázáno	dopisní	papír	jakkoliv	
svévolně	vytvářet.	Pro	využití	šablon	kontaktujte	
zástupce	fakulty	DAMU,	který	Vám	poskytne	
potřebnou	word	šablonu.

Na	této	stránce	je	ukázka	sazebního	obrazce	pro	
dopisní	papír.

Text	je	sázen	písmem	Roboto	–	viz	Výplňové	
písmo	o	velikosti	9	bodů	s	prokladem	řádků		
12	bodů.

Uvedené	údaje	jsou	předtištěny	na	ofsetový	
bělený	papír	o	plošné	hmotnosti	100	g/m2.

MErkaNTILNÍ TIskOVINY 
– prINcIp TVOrbY 
DOkUMENTŮ

4.3.
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Vážený pane profesore,

Facersperro doluptae rem ut asperfe ritemporem. Et et, oditatatur maion reiurist haritias eturia aci 
offi  ciisit odior auda sande poressimodit aliquatio. Itas assimus que nimus plitium labo. Quaspit lat eum 
re voluptaqui invellaut odi odi bernam sumquis iduntem comnimin rat is idellum eum alicid ut ute perum 
eos et res diaerfero tem ut offi  cip icturis voluptaecto tem quosam inverat quamet autet minveligent 
laborumenis evellumquo vendessitate sandem vellend ipienimus aci te di nostem eum quat qui nimin nus 
repro imagnis pere parchiti dolupta pe militium sitassum volorio tet utem volorum ipsusae vendandant 
vendantium etur?

Ecte sam que nonsentur, in coreheniet ant ex explam il imiliquo consequati aliquam usdamet plictur 
itasperatia culparcia ni to estis plab ium exceperit facessimi, sus velendae conse miliqui as doluptatur 
moluptas dolor alisiti busciatios aut es quibusdanda vitaten tibus, te optatur? Ehentur? Quis doluptaqui od 
qui ut quatur? Lest, cuptatist min remperuptam, quia vent molorecum ipit oditate stiat.

Nobissequam as et aut vernam dolectotat laborem inctae. Et omnist, conem eos aut harchil issitate 
doloriore, cor andaepro eumquos es ape moluptatet fugit eatat excearum quunda nonsed qui ut 
alibusandae prehent etur? Ur accatiunt re nobitat uriorecto torpor aut landel incti sequistio. Nempore 
hendicia venda quam et laut ut audita sit rae offi  cit vel modi sus que doluptatiam nihitist, voluptatias sus.
Itasitat as alis ipis est am doluptia susape es et ratetur iasimint adit, sim arum nossi oditiassed quamus 
ent pration rest, cus quos dit ipsam sime deles volum volorro quo et id qui dolent.Cone sitasit doluptur 
sequiat ectoreium, unt.Antio quo voluptatem reperore volupta quodipid qui quatur alia nonsequodi volor sin 
nonse ilia sitem simil magnat faccab iduciis volor aperiti optas imet quia dolum que simillaut ut pelia natur 
renda exped magnimposa non pa cus.

Mgr. Doubravka Svobodová
děkan

Akademie múzických umění
prof. Karel Novotný
Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1 
Česká republika
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Facersperro doluptae rem ut asperfe ritemporem. Et et, oditatatur maion reiurist haritias eturia aci offi  ciisit odior auda 
sande poressimodit aliquatio. Itas assimus que nimus plitium labo. Quaspit lat eum re voluptaqui invellaut odi odi 
bernam sumquis iduntem comnimin rat is idellum eum alicid ut ute perum eos et res diaerfero tem ut offi  cip icturis 
voluptaecto tem quosam inverat quamet autet minveligent laborumenis evellumquo vendessitate sandem vellend 
ipienimus aci te di nostem eum quat qui nimin nus repro imagnis pere parchiti dolupta pe militium sitassum volorio tet 
utem volorum ipsusae vendandant vendantium etur?

Ecte sam que nonsentur, in coreheniet ant ex explam il imiliquo consequati aliquam usdamet plictur itasperatia 
culparcia ni to estis plab ium exceperit facessimi, sus velendae conse miliqui as doluptatur moluptas dolor alisiti 
busciatios aut es quibusdanda vitaten tibus, te optatur? Ehentur? Quis doluptaqui od qui ut quatur? Lest, cuptatist min 
remperuptam, quia vent molorecum ipit oditate stiat.

Nobissequam as et aut vernam dolectotat laborem inctae. Et omnist, conem eos aut harchil issitate doloriore, cor 
andaepro eumquos es ape moluptatet fugit eatat excearum quunda nonsed qui ut alibusandae prehent etur? Ur 
accatiunt re nobitat uriorecto torpor aut landel incti sequistio. Nempore hendicia venda quam et laut ut audita sit rae 
offi  cit vel modi sus que doluptatiam nihitist, voluptatias sus.Itasitat as alis ipis est am doluptia susape es et ratetur 
iasimint adit, sim arum nossi oditiassed quamus ent pration rest, cus quos dit ipsam sime deles volum volorro quo et id 
qui dolent.Cone sitasit doluptur sequiat ectoreium, unt.Antio quo voluptatem reperore volupta quodipid qui quatur alia 
nonsequodi volor sin nonse ilia sitem simil magnat faccab iduciis volor aperiti optas imet quia dolum que simillaut ut 
pelia natur renda exped magnimposa non pa cus.

Facersperro doluptae rem ut asperfe ritemporem. Et et, oditatatur maion reiurist haritias eturia aci offi  ciisit odior auda 
sande poressimodit aliquatio. Itas assimus que nimus plitium labo. Quaspit lat eum re voluptaqui invellaut odi odi 
bernam sumquis iduntem comnimin rat is idellum eum alicid ut ute perum eos et res diaerfero tem ut offi  cip icturis 
voluptaecto tem quosam inverat quamet autet minveligent laborumenis evellumquo vendessitate sandem vellend 
ipienimus aci te di nostem eum quat qui nimin nus repro imagnis pere parchiti dolupta pe militium sitassum volorio tet 
utem volorum ipsusae vendandant vendantium etur?

Ecte sam que nonsentur, in coreheniet ant ex explam il imiliquo consequati aliquam usdamet plictur itasperatia 
culparcia ni to estis plab ium exceperit facessimi, sus velendae conse miliqui as doluptatur moluptas dolor alisiti 
busciatios aut es quibusdanda vitaten tibus, te optatur? Ehentur? Quis doluptaqui od qui ut quatur? Lest, cuptatist min 
remperuptam, quia vent molorecum ipit oditate stiat.

Nobissequam as et aut vernam dolectotat laborem inctae. Et omnist, conem eos aut harchil issitate doloriore, cor 
andaepro eumquos es ape moluptatet fugit eatat excearum quunda nonsed qui ut alibusandae prehent etur? Ur 
accatiunt re nobitat uriorecto torpor aut landel incti sequistio. Nempore hendicia venda quam et laut ut audita sit rae 
offi  cit vel modi sus que doluptatiam nihitist, voluptatias sus.Itasitat as alis ipis est am doluptia susape es et ratetur 
iasimint adit, sim arum nossi oditiassed quamus ent pration rest, cus quos dit ipsam sime deles volum volorro quo et id 
qui dolent.Cone sitasit doluptur sequiat ectoreium, unt.Antio quo voluptatem reperore volupta quodipid qui quatur alia 
nonsequodi volor sin nonse ilia sitem simil magnat faccab iduciis volor aperiti optas imet quia dolum que simillaut ut 
pelia natur renda exped magnimposa non pa cus.

Ecte sam que nonsentur, in coreheniet ant ex explam il imiliquo consequati aliquam usdamet plictur itasperatia 
culparcia ni to estis plab ium exceperit facessimi, sus velendae conse miliqui as doluptatur moluptas dolor alisiti 
busciatios aut es quibusdanda vitaten tibus, te optatur? Ehentur? Quis doluptaqui od qui ut quatur? Lest, cuptatist min 
remperuptam, quia vent molorecum ipit oditate stiat.

Nobissequam as et aut vernam dolectotat laborem inctae. Et omnist, conem eos aut harchil issitate doloriore, cor 
andaepro eumquos es ape moluptatet fugit eatat excearum quunda nonsed qui ut alibusandae prehent etur? Ur 
accatiunt re nobitat uriorecto torpor aut landel incti sequistio. Nempore hendicia venda quam et laut ut audita sit rae 
offi  cit vel modi sus que doluptatiam nihitist, voluptatias sus.Itasitat as alis ipis est am doluptia susape es et ratetur 
iasimint adit, sim arum nossi oditiassed quamus ent pration rest, cus quos dit ipsam sime deles volum volorro quo et 
id qui dolent.Cone sitasit doluptur sequiat ec accatiunt re nobitat uriorecto torpor aut landel incti sequistio. Nempore 
hendicia venda quam et laut ut audita sit rae offi  cit vel modi sus que doluptatiam nihitist, voluptatias sus.Itasitat as 
alis ipis est am doluptia susape es et ratetur toreium, unt.Antio quo voluptatem reperore volupta quodipid qui quatur 
alia nonsequodi volor sin nonse ilia sitem simil magnat faccab iduciis volor aperiti optas imet quia dolum que simillaut 
ut pelia natur renda exped magnimposa non pa cus.
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Facersperro doluptae rem ut asperfe ritemporem. Et et, oditatatur maion reiurist haritias eturia aci offi  ciisit odior auda 
sande poressimodit aliquatio. Itas assimus que nimus plitium labo. Quaspit lat eum re voluptaqui invellaut odi odi 
bernam sumquis iduntem comnimin rat is idellum eum alicid ut ute perum eos et res diaerfero tem ut offi  cip icturis 
voluptaecto tem quosam inverat quamet autet minveligent laborumenis evellumquo vendessitate sandem vellend 
ipienimus aci te di nostem eum quat qui nimin nus repro imagnis pere parchiti dolupta pe militium sitassum volorio 
tet utem volorum ipsusae vendandant vendantium etur?

Ecte sam que nonsentur, in coreheniet ant ex explam il imiliquo consequati aliquam usdamet plictur itasperatia 
culparcia ni to estis plab ium exceperit facessimi, sus velendae conse miliqui as doluptatur moluptas dolor alisiti 
busciatios aut es quibusdanda vitaten tibus, te optatur? Ehentur? Quis doluptaqui od qui ut quatur? Lest, cuptatist 
min remperuptam, quia vent molorecum ipit oditate stiat.

Nobissequam as et aut vernam dolectotat laborem inctae. Et omnist, conem eos aut harchil issitate doloriore, cor 
andaepro eumquos es ape moluptatet fugit eatat excearum quunda nonsed qui ut alibusandae prehent etur? Ur 
accatiunt re nobitat uriorecto torpor aut landel incti sequistio. Nempore hendicia venda quam et laut ut audita sit rae 
offi  cit vel modi sus que doluptatiam nihitist, voluptatias sus.Itasitat as alis ipis est am doluptia susape es et ratetur 
iasimint adit, sim arum nossi oditiassed quamus ent pration rest, cus quos dit ipsam sime deles volum volorro quo et 
id qui dolent.Cone sitasit doluptur sequiat ectoreium, unt.Antio quo voluptatem reperore volupta quodipid qui quatur 
alia nonsequodi volor sin nonse ilia sitem simil magnat faccab iduciis volor aperiti optas imet quia dolum que simillaut 
ut pelia natur renda exped magnimposa non pa cus.

Facersperro doluptae rem ut asperfe ritemporem. Et et, oditatatur maion reiurist haritias eturia aci offi  ciisit odior auda 
sande poressimodit aliquatio. Itas assimus que nimus plitium labo. Quaspit lat eum re voluptaqui invellaut odi odi 
bernam sumquis iduntem comnimin rat is idellum eum alicid ut ute perum eos et res diaerfero tem ut offi  cip icturis 
voluptaecto tem quosam inverat quamet autet minveligent laborumenis evellumquo vendessitate sandem vellend 
ipienimus aci te di nostem eum quat qui nimin nus repro imagnis pere parchiti dolupta pe militium sitassum volorio 
tet utem volorum ipsusae vendandant vendantium etur?

Ecte sam que nonsentur, in coreheniet ant ex explam il imiliquo consequati aliquam usdamet plictur itasperatia 
culparcia ni to estis plab ium exceperit facessimi, sus velendae conse miliqui as doluptatur moluptas dolor alisiti 
busciatios aut es quibusdanda vitaten tibus, te optatur? Ehentur? Quis doluptaqui od qui ut quatur? Lest, cuptatist min 
remperuptam, quia vent molorecum ipit oditate stiat.

Nobissequam as et aut vernam dolectotat laborem inctae. Et omnist, conem eos aut harchil issitate doloriore, cor 
andaepro eumquos es ape moluptatet fugit eatat excearum quunda nonsed qui ut alibusandae prehent etur? Ur 
accatiunt re nobitat uriorecto torpor aut landel incti sequistio. Nempore hendicia venda quam et laut ut audita sit rae 
offi  cit vel modi sus que doluptatiam nihitist, voluptatias sus.Itasitat as alis ipis est am doluptia susape es et ratetur 
iasimint adit, sim arum nossi oditiassed quamus ent pration rest, cus quos dit ipsam sime deles volum volorro quo et
 id qui dolent.Cone sitasit doluptur sequiat ectoreium, unt.Antio quo voluptatem reperore volupta quodipid qui quatur 
alia nonsequodi volor sin nonse ilia sitem simil magnat faccab iduciis volor aperiti optas imet quia dolum que simillaut 
ut pelia natur renda exped magnimposa non pa cus.

Ecte sam que nonsentur, in coreheniet ant ex explam il imiliquo consequati aliquam usdamet plictur itasperatia 
culparcia ni to estis plab ium exceperit facessimi, sus velendae conse miliqui as doluptatur moluptas dolor alisiti 
busciatios aut es quibusdanda vitaten tibus, te optatur? Ehentur? Quis doluptaqui od qui ut quatur? Lest, cuptatist 
min remperuptam, quia vent molorecum ipit oditate stiat.Nobissequam as et aut vernam dolectotat laborem inctae. 
Et omnist, conem eos aut harchil issitate doloriore, cor andaepro eumquos es ape moluptatet fugit eatat excearum 
quunda nonsed qui ut alibusandae prehent etur? Ur accatiunt re nobitat uriorecto torpor aut landel incti sequistio. 
Nempore hendicia venda quam et laut ut audita sit rae offi  cit vel modi sus que doluptatiam nihitist, voluptatias sus.
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Facersperro doluptae rem ut asperfe ritemporem. Et et, oditatatur maion reiurist haritias eturia aci offi  ciisit odior auda 
sande poressimodit aliquatio. Itas assimus que nimus plitium labo. Quaspit lat eum re voluptaqui invellaut odi odi 
bernam sumquis iduntem comnimin rat is idellum eum alicid ut ute perum eos et res diaerfero tem ut offi  cip icturis 
voluptaecto tem quosam inverat quamet autet minveligent laborumenis evellumquo vendessitate sandem vellend 
ipienimus aci te di nostem eum quat qui nimin nus repro imagnis pere parchiti dolupta pe militium sitassum volorio tet 
utem volorum ipsusae vendandant vendantium etur?

Ecte sam que nonsentur, in coreheniet ant ex explam il imiliquo consequati aliquam usdamet plictur itasperatia 
culparcia ni to estis plab ium exceperit facessimi, sus velendae conse miliqui as doluptatur moluptas dolor alisiti 
busciatios aut es quibusdanda vitaten tibus, te optatur? Ehentur? Quis doluptaqui od qui ut quatur? Lest, cuptatist min 
remperuptam, quia vent molorecum ipit oditate stiat.

Nobissequam as et aut vernam dolectotat laborem inctae. Et omnist, conem eos aut harchil issitate doloriore, cor 
andaepro eumquos es ape moluptatet fugit eatat excearum quunda nonsed qui ut alibusandae prehent etur? Ur 
accatiunt re nobitat uriorecto torpor aut landel incti sequistio. Nempore hendicia venda quam et laut ut audita sit rae 
offi  cit vel modi sus que doluptatiam nihitist, voluptatias sus.Itasitat as alis ipis est am doluptia susape es et ratetur 
iasimint adit, sim arum nossi oditiassed quamus ent pration rest, cus quos dit ipsam sime deles volum volorro quo et id 
qui dolent.Cone sitasit doluptur sequiat ectoreium, unt.Antio quo voluptatem reperore volupta quodipid qui quatur alia 
nonsequodi volor sin nonse ilia sitem simil magnat faccab iduciis volor aperiti optas imet quia dolum que simillaut ut 
pelia natur renda exped magnimposa non pa cus.

Facersperro doluptae rem ut asperfe ritemporem. Et et, oditatatur maion reiurist haritias eturia aci offi  ciisit odior auda 
sande poressimodit aliquatio. Itas assimus que nimus plitium labo. Quaspit lat eum re voluptaqui invellaut odi odi 
bernam sumquis iduntem comnimin rat is idellum eum alicid ut ute perum eos et res diaerfero tem ut offi  cip icturis 
voluptaecto tem quosam inverat quamet autet minveligent laborumenis evellumquo vendessitate sandem vellend 
ipienimus aci te di nostem eum quat qui nimin nus repro imagnis pere parchiti dolupta pe militium sitassum volorio tet 
utem volorum ipsusae vendandant vendantium etur?

Ecte sam que nonsentur, in coreheniet ant ex explam il imiliquo consequati aliquam usdamet plictur itasperatia 
culparcia ni to estis plab ium exceperit facessimi, sus velendae conse miliqui as doluptatur moluptas dolor alisiti 
busciatios aut es quibusdanda vitaten tibus, te optatur? Ehentur? Quis doluptaqui od qui ut quatur? Lest, cuptatist min 
remperuptam, quia vent molorecum ipit oditate stiat.

Nobissequam as et aut vernam dolectotat laborem inctae. Et omnist, conem eos aut harchil issitate doloriore, cor 
andaepro eumquos es ape moluptatet fugit eatat excearum quunda nonsed qui ut alibusandae prehent etur? Ur 
accatiunt re nobitat uriorecto torpor aut landel incti sequistio. Nempore hendicia venda quam et laut ut audita sit rae 
offi  cit vel modi sus que doluptatiam nihitist, voluptatias sus.Itasitat as alis ipis est am doluptia susape es et ratetur 
iasimint adit, sim arum nossi oditiassed quamus ent pration rest, cus quos dit ipsam sime deles volum volorro quo et id 
qui dolent.Cone sitasit doluptur sequiat ectoreium, unt.Antio quo voluptatem reperore volupta quodipid qui quatur alia 
nonsequodi volor sin nonse ilia sitem simil magnat faccab iduciis volor aperiti optas imet quia dolum que simillaut ut 
pelia natur renda exped magnimposa non pa cus.

Ecte sam que nonsentur, in coreheniet ant ex explam il imiliquo consequati aliquam usdamet plictur itasperatia 
culparcia ni to estis plab ium exceperit facessimi, sus velendae conse miliqui as doluptatur moluptas dolor alisiti 
busciatios aut es quibusdanda vitaten tibus, te optatur? Ehentur? Quis doluptaqui od qui ut quatur? Lest, cuptatist min 
remperuptam, quia vent molorecum ipit oditate stiat.

Nobissequam as et aut vernam dolectotat laborem inctae. Et omnist, conem eos aut harchil issitate doloriore, cor 
andaepro eumquos es ape moluptatet fugit eatat excearum quunda nonsed qui ut alibusandae prehent etur? Ur 
accatiunt re nobitat uriorecto torpor aut landel incti sequistio. Nempore hendicia venda quam et laut ut audita sit rae 
offi  cit vel modi sus que doluptatiam nihitist, voluptatias sus.Itasitat as alis ipis est am doluptia susape es et ratetur 
iasimint adit, sim arum nossi oditiassed quamus ent pration rest, cus quos dit ipsam sime deles volum volorro quo et 
id qui dolent.Cone sitasit doluptur sequiat ec accatiunt re nobitat uriorecto torpor aut landel incti sequistio. Nempore 
hendicia venda quam et laut ut audita sit rae offi  cit vel modi sus que doluptatiam nihitist, voluptatias sus.Itasitat as 
alis ipis est am doluptia susape es et ratetur toreium, unt.Antio quo voluptatem reperore volupta quodipid qui quatur 
alia nonsequodi volor sin nonse ilia sitem simil magnat faccab iduciis volor aperiti optas imet quia dolum que simillaut 
ut pelia natur renda exped magnimposa non pa cus.
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Vyplňování	tiskové	zprávy	je	možné	pouze	
za	pomoci	předdefinované	Word	šablony,	která	
počítá	s	veškerými	potřebami	a	atributy,	které	
práce	s	tiskovou	zprávou	vyžaduje.	Je	zakázáno	
tiskovou	zprávu	jakkoliv	svévolně	vytvářet.	Pro	
využití	šablon	kontaktujte	zástupce	fakulty	DAMU,	
který	Vám	poskytne	potřebnou	Word	šablonu.

Na	této	stránce	je	ukázka	sazebního	obrazce		
pro	tiskovou	zprávu.

Text	je	sázen	písmem	Roboto	–	viz	Výplňové	
písmo	o	velikosti	9	bodů	s	prokladem	řádků		
12	bodů.

Uvedené	údaje	jsou	předtištěny	na	ofsetový	
bělený	papír	o	plošné	hmotnosti	100	g/m2.

MErkaNTILNÍ TIskOVINY –
TIskOVÁ ZprÁVa

4.4.

Použitá	barevnost:

paNTONE
158 c

paNTONE
prOcEss bLack c



přední	strana

zadní	strana
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Mezi	běžně	užívané	materiály	patří	korporátní	
komplimentka,	která	opět	nese	veškeré	prvky	
vizuálního	stylu	DAMU.	Formát	komplimentky	je	
210	x	105	mm.	

doporučená	specifikace	ofsetového	tisku:
–		barevnost	2/1	

(Pantone	158	C,	Pantone	Process	Black)
–		matný/bělený	papír	o	plošné	hmotnosti		

300	g/m2

MErkaNTILNÍ TIskOVINY – 
kOMpLIMENTka

4.5.

Použitá	barevnost:

paNTONE
158 c

paNTONE
prOcEss bLack c

s pODĚkOVÁNÍM
WITh 

cOMpLIMENTs

Divadelní	fakulta
Akademie	múzických	umění	v	Praze
Theatre	Faculty	of	the	Academy	
of	Performing	Arts	in	Prague	

Karlova	26
116	65	Praha	1,	Czech	Republic
www.damu.cz



přední	strana

zadní	strana
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Vizitky	představují	velmi	důležitý	prvek	vizuální	
prezentace	DAMU	a	pro	každého	zaměstnance	
jsou	stejné.	Formát	vizitek	je	85	x	55	mm,	potiskují	
se	základní	barvou	DAMU	–	oranžovou	a	černou		
(viz.	3.8.)

V	levé	části	je	umístěna	značka	ve	své	vertikální	
verzi	(viz.	2.8.)	Textové	údaje	jsou	zarovnány	
na	pravý	okraj	vizitky.	

Na	vizitky	uvádíme	údaje	v	tomto	pořadí:
–	celý	název	fakulty	(News	Gothic	CE	Bold)
–	prázdný	řádek
–	jméno	(News	Gothic	CE	Bold)
–	pozice	(News	Gothic	CE	Regular)
–	prázdný	řádek
–	adresu	–	ulici	(News	Gothic	CE	Regular)
–	PSČ,	město,	zemi	(News	Gothic	CE	Regular)
–	mobilní	telefon	(News	Gothic	CE	Regular)
–	telefon	či	fax	(News	Gothic	CE	Regular)
–	e-mailovou	adresu	(News	Gothic	CE	Regular)
–	URL	adresa	(News	Gothic	CE	Regular)

doporučená	specifikace	ofsetového	tisku:
–		barevnost	2/1		

(Pantone	158	C,	Pantone	Process	Black)
–		matný/bělený	papír	o	plošné	hmotnosti		

300	g/m2

MErkaNTILNÍ TIskOVINY –
VIZITka V čEŠTINĚ

4.6.

Použitá	barevnost:

paNTONE
158 c

paNTONE
prOcEss bLack c

Divadelní	fakulta
Akademie	múzických	

umění	v	Praze

Mgr.	Doubravka	Svobodová
děkan

Karlova	26
116	65	Praha	1,	Česká	republika

M:	+420	000	000	000
T:	+420	234	244	202	

	E:	doubravka.svobodova@damu.cz	
www.damu.cz



přední	strana

zadní	strana
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Vizitky	představují	velmi	důležitý	prvek	vizuální	
prezentace	DAMU	a	pro	každého	zaměstnance	
jsou	stejné.	Formát	vizitek	je	85	x	55	mm,	potiskují	
se	základní	barvou	DAMU	–	oranžovou	a	černou		
(viz.	3.8.)

V	levé	části	je	umístěna	značka	ve	své	vertikální	
verzi	(viz.	2.8.)	Textové	údaje	jsou	zarovnány	
na	pravý	okraj	vizitky.	

Na	vizitky	uvádíme	údaje	v	tomto	pořadí:
–		celý	název	fakulty	v	jazykové	mutaci		

(News	Gothic	CE	Bold)
–	prázdný	řádek
–	jméno	(News	Gothic	CE	Bold)
–	pozice	(News	Gothic	CE	Regular)
–	prázdný	řádek
–	adresu	–	ulici	(News	Gothic	CE	Regular)
–	PSČ,	město,	zemi	(News	Gothic	CE	Regular)
–		mobilní	telefon	s	mezinárodní	předvolbou	pro	

ČR	+420	(News	Gothic	CE	Regular)
–		telefon	s	mezinárodní	předvolbou	pro	ČR	+420	

(News	Gothic	CE	Regular)
–		e-mailovou	adresu	(News	Gothic	CE	Regular)
–		URL	adresa	(News	Gothic	CE	Regular)

doporučená	specifikace	ofsetového	tisku:
–		barevnost	2/1		

(Pantone	158	C,	Pantone	Process	Black)
–		matný/bělený	papír	o	plošné	hmotnosti		

300	g/m2

MErkaNTILNÍ TIskOVINY –
VIZITka / JaZYkOVÁ MUTacE

4.7.

Použitá	barevnost:

paNTONE
158 c

paNTONE
prOcEss bLack c

Theatre	faculty
of	the	Academy	of	Performing	

Arts	in	Prague

Mgr.	Doubravka	Svobodová
dean

Karlova	26
116	65	Prague	1,	Czech	Republic

M:	+420	000	000	000
T:	+420	234	244	202	

	E:	doubravka.svobodova@damu.cz	
www.damu.cz
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Mezi	běžně	užívané	materiály	patří	dopisní	obálka	
DL	(220	x	110	mm),	která	nese	veškeré	prvky	
vizuálního	stylu	DAMU.	

přední	strana	obálky:
–		v	levé	horní	části	je	umístěna	značka	ve	své	

základní	horizontální	verzi	(viz.	2.1.)
–		do	levého	dolního	rohu	obálky	uvádíme	celý	

česko-anglický	název	fakulty	a	adresu	včetně	
URL	adresy

zadní	strana	obálky:
–		zadní	strana	obálky	je	nepotištěná

MErkaNTILNÍ TIskOVINY – 
ObÁLka DL /
aDMINIsTraTIVNÍ

4.8.

přední	strana

zadní	strana

Použitá	barevnost:

paNTONE
158 c

paNTONE
prOcEss bLack c

Divadelní	fakulta
Akademie	múzických	umění	v	Praze
Theatre	Faculty	of	the	Academy	
of	Performing	Arts	in	Prague	

Karlova	26
116	65	Praha	1,	Czech	Republic
www.damu.cz



přední	strana

zadní	strana
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Mezi	používané	materiály	patří	dopisní	obálka	
DL	–	osobní	(220	x	110	mm),	která	nese	veškeré	
prvky	vizuálního	stylu	DAMU.	Oproti	běžné	
administrativní	obálce	obsahuje	i	jméno	a	funkci.

přední	strana	obálky:
–		v	levé	horní	části	je	umístěna	značka	ve	své	

základní	horizontální	verzi	(viz.	2.1.)
–		do	levého	dolního	rohu	obálky	uvádíme	celý	

česko-anglický	název	fakulty,	jméno,	funkci	
a	adresu	včetně	URL	adresy

zadní	strana	obálky:
–		zadní	strana	obálky	je	nepotištěná

MErkaNTILNÍ TIskOVINY –
ObÁLka DL / OsObNÍ

4.9.

Použitá	barevnost:

paNTONE
158 c

paNTONE
prOcEss bLack c

Divadelní	fakulta
Akademie	múzických	umění	v	Praze
Theatre	Faculty	of	the	Academy	
of	Performing	Arts	in	Prague	

Mgr.	Doubravka	Svobodová
děkan	/	dean	DAMU

Karlova	26
116	65	Praha	1,	Czech	Republic
www.damu.cz
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Mezi	běžně	užívané	materiály	patří	dopisní	obálka	
C5	(229	x	162	mm),	která	nese	veškeré	prvky	
vizuálního	stylu	DAMU.	

přední	strana	obálky:
–		v	levé	horní	části	je	umístěna	značka	ve	své	

základní	horizontální	verzi	(viz.	2.1.)
–		do	levého	dolního	rohu	obálky	uvádíme	celý	

česko-anglický	název	fakulty	a	adresu	včetně	
URL	adresy

zadní	strana	obálky:
–		zadní	strana	obálky	je	nepotištěná

MErkaNTILNÍ TIskOVINY –
ObÁLka c5 /
aDMINIsTraTIVNÍ

4.10.

přední	strana

zadní	strana

paNTONE
158 c

paNTONE
prOcEss bLack c

Divadelní	fakulta
Akademie	múzických	umění	v	Praze
Theatre	Faculty	of	the	Academy	
of	Performing	Arts	in	Prague	

Karlova	26
116	65	Praha	1,	Czech	Republic
www.damu.cz



přední	strana

zadní	strana

43	 Grafický	manuál	značky	DAMU

Mezi	používané	materiály	patří	dopisní		
obálka	C5	(229	x	162	mm),	která	nese	veškeré	
prvky	vizuálního	stylu	DAMU.	Oproti	běžné	
administrativní	obálce	obsahuje	i	jméno	a	funkci.

přední	strana	obálky:
–		v	levé	horní	části	je	umístěna	značka	ve	své	

základní	horizontální	verzi	(viz.	2.1.)
–		do	levého	dolního	rohu	obálky	uvádíme	celý	

česko-anglický	název	fakulty,	jméno,	funkci	
a	adresu	včetně	URL	adresy

zadní	strana	obálky:
–		zadní	strana	obálky	je	nepotištěná

MErkaNTILNÍ TIskOVINY –
ObÁLka c5 / OsObNÍ

4.11.

Použitá	barevnost:

paNTONE
158 c

paNTONE
prOcEss bLack c

Divadelní	fakulta
Akademie	múzických	umění	v	Praze
Theatre	Faculty	of	the	Academy	
of	Performing	Arts	in	Prague	

Mgr.	Doubravka	Svobodová
děkan	/	dean	DAMU

Karlova	26
116	65	Praha	1,	Czech	Republic
www.damu.cz
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Mezi	běžně	užívané	materiály	patří	dopisní	obálka	
C4	(324	x	229	mm),	která	nese	veškeré	prvky	
vizuálního	stylu	DAMU.	

přední	strana	obálky:
–		v	levé	horní	části	je	umístěna	značka	ve	své	

základní	horizontální	verzi	(viz.	2.1.)
–		do	levého	dolního	rohu	obálky	uvádíme	celý	

česko-anglický	název	fakulty	a	adresu	včetně	
URL	adresy

zadní	strana	obálky:
–		zadní	strana	obálky	je	nepotištěná

MErkaNTILNÍ TIskOVINY –
ObÁLka c4 /
aDMINIsTraTIVNÍ

4.12.

Použitá	barevnost:

přední	strana

zadní	strana

paNTONE
158 c

paNTONE
prOcEss bLack c

Divadelní	fakulta
Akademie	múzických	umění	v	Praze
Theatre	Faculty	of	the	Academy	
of	Performing	Arts	in	Prague	

Karlova	26
116	65	Praha	1,	Czech	Republic
www.damu.cz
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Mezi	používané	materiály	patří	dopisní	C4		
(324	x	229	mm),	která	nese	veškeré	prvky	
vizuálního	stylu	DAMU.	Oproti	běžné	
administrativní	obálce	obsahuje	i	jméno	a	funkci.

přední	strana	obálky:
–		v	levé	horní	části	je	umístěna	značka	ve	své	

základní	horizontální	verzi	(viz.	2.1.)
–		do	levého	dolního	rohu	obálky	uvádíme	celý	

česko-anglický	název	fakulty,	jméno,	funkci	
a	adresu	včetně	URL	adresy

zadní	strana	obálky:
–		zadní	strana	obálky	je	nepotištěná

MErkaNTILNÍ TIskOVINY –
ObÁLka c4 / OsObNÍ

4.13.

Použitá	barevnost:

paNTONE
158 c

paNTONE
prOcEss bLack c

Divadelní	fakulta
Akademie	múzických	umění	v	Praze
Theatre	Faculty	of	the	Academy	
of	Performing	Arts	in	Prague	

Mgr.	Doubravka	Svobodová
děkan	/	dean	DAMU

Karlova	26
116	65	Praha	1,	Czech	Republic
www.damu.cz
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Razítko	slouží	k	identifikaci	v	běžné	
korespondenci	DAMU.	V	levé	části	je	umístěna	
vertikální	verze	značky	v	černobílém	provedení	
(viz.	2.5.).	Rozměry	65	x	29	mm.	Barva	černá.

Na	razítko	uvádíme	údaje	v	tomto	pořadí:
–		celý	český	název	fakulty	(News	Gothic	CE	Bold)
–		prázdný	řádek	nebo	příslušné	oddělení	školy
–		adresu	–	ulici	(News	Gothic	CE	Regular)
–		PSČ,	město,	zemi	(News	Gothic	CE	Regular)
–		telefon	s	mezinárodní	předvobou	pro	ČR	+420	

(News	Gothic	CE	Regular)
–		IČO	a	DIČ

MErkaNTILNÍ TIskOVINY –
raZÍTkO

4.14.

1:1

Divadelní	fakulta
Akademie	múzických	
umění	v	Praze
obchodní	oddělení
Karlova	26
116	65	Praha	1,	Česká	republika
T:	+420	234	244	111
IČ:	61384984,	DIČ:	CZ61384984

1

Divadelní	fakulta
Akademie	múzických	
umění	v	Praze
obchodní	oddělení
Karlova	26
116	65	Praha	1,	Česká	republika
T:	+420	234	244	111
IČ:	61384984,	DIČ:	CZ61384984

1



47	 Grafický	manuál	značky	DAMU

Linkový	blok	o	formátu	A4	má	v	levé	horní	části	
umístěnou	značku	DAMU	v	základním	barevném	
provedení.	V	zápatí	bloku	jsou	předtištěny	údaje	
v	tomto	pořadí:

–	český	název	fakulty	(Alternate	Gothic	No.2)
–	anglický	překlad	názvu	(News	Gothic	Regular)	
–	adresa	+URL	adresa	(News	Gothic	Regular)
–	kontaktní	údaje	(News	Gothic	Regular)

Uvedené	údaje	jsou	předtištěny	na	ofsetový	
bělený	papír	o	plošné	hmotnosti	100	g/m2.
Blok	je	v	horní	části	perforovaný	pro	odtržení	
jednotlivých	listů	z	bloku.	Formát	papíru	
po	odtržení	je	210	x	297	mm.	

MErkaNTILNÍ TIskOVINY –
bLOk a4

4.15.

Použitá	barevnost:

paNTONE
158 c

paNTONE
prOcEss bLack c

Karlova	26
116	65	Praha	1	
Czech	Republic
www.damu.cz

T:	+420	234	244	211
E:	info@damu.cz
IČ:	61384984
DIČ:	CZ61384984	

Theatre	Faculty
of	the	Academy	of	Performing	
Arts	in	Prague



48	 Grafický	manuál	značky	DAMU

Linkový	blok	o	formátu	A5	má	v	levé	horní	části	
umístěnou	značku	DAMU	v	základním	barevném	
provedení.	V	zápatí	bloku	jsou	předtištěny	údaje	
v	tomto	pořadí:

–		česko-anglický	název	fakulty		
(Alternate	Gothic	No.2)

–	URL	adresa	(News	Gothic	Regular)

Uvedené	údaje	jsou	předtištěny	na	ofsetový	
bělený	papír	o	plošné	hmotnosti	100	g/m2.
Blok	je	v	horní	části	perforovaný	pro	odtržení	
jednotlivých	listů	z	bloku.	Formát	papíru	
po	odtržení	je	148	x	210	mm.	

MErkaNTILNÍ TIskOVINY –
bLOk a5

4.16.

Použitá	barevnost:

paNTONE
158 c

paNTONE
prOcEss bLack c

www.damu.cz



49	 Grafický	manuál	značky	DAMU

Pro	uchování	tištěných	dokumentů	či	
prezentačních	materiálů	slouží	zakládací	desky	
s	chlopní.	Podoba	prezentačních	desek	DAMU	
vychází	z	jednotného	vizuálního	stylu.

Lícová	strana	nese	prvky	jednotného	vizuálního	
stylu	(značka,	název	fakulty,	URL	adresa	naopak	
vnitřní	rubová	strana	desek	pracuje	s	fotografií	
přes	celý	formát	desek.	

MErkaNTILNÍ TIskOVINY –
DEskY s chLOpNÍ

4.17.

DIVADELNÍ FAKULTA 
AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
THEATRE FACULTY OF THE ACADEMY 
OF PERFORMING ARTS IN PRAGUEWWW.DAMU.CZ

lícová	
strana

rubová	
strana

Použitá	barevnost:

přední	strana	desek

vnitřní,	pravá	strana

zadní	strana	desek

vnitřní,	levá	strana

vnitřní	chlopeň	/	lícová	strana

vnitřní	chlopeň	/	rubová	strana

paNTONE
158 c

paNTONE
prOcEss bLack c



5. prEZENTacE
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51	 Grafický	manuál	značky	DAMU

Aplikace	vizuálního	stylu	na	sociálních	sítích	se	
omezuje	na	užití	značky,	ikony	značky	či	banneru.
Aplikace	značky	se	řídí	pravidly	o	užití	uvedenými	
v	tomto	manuálu.

Na	této	stránce	je	ukázka	aplikace	úvodní	
profilové	fotografie	v	účtu	Facebooku	včetně	
ikony/podpisu	k	jednotlivým	příspěvkům.
Aplikace	značky	v	ikoně	je	na	barevném	
oranžovém	pozadí	(viz.	3.8.)	a	to	z	důvodů		
většího	důrazu	na	barevné	odlišení	od		
ostatních	fakult.

prEZENTacE – praVIDLa 
UžITÍ Na sOcIÁLNÍch 
sÍTÍch / FacEbOOk

5.1.
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Aplikace	vizuálního	stylu	na	sociálních	sítích	se	
omezuje	na	užití	značky,	ikony	značky	či	banneru.
Aplikace	značky	se	řídí	pravidly	o	užití	uvedenými	
v	tomto	manuálu.

fo
to

	z
d
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prEZENTacE – praVIDLa 
UžITÍ Na sOcIÁLNÍch 
sÍTÍch / GOOGLE+

5.2.



6. spEcIÁLNÍ apLIkacE ZNačkY
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DAMU	užívá	ke	své	propagaci	drobné	propagační	
a	reklamní	předměty.	Široký	sortiment	nabízejí	
specializovaní	dodavatelé.

Na	propagační	předměty	se	podle	jejich	
charakteru	a	možností	potisků	umisťuje	značka	
a	to	barevném	pozitivním	provedení	(viz.	2.1.)	
nebo	v	barevném	negativním	provedení	(viz.	2.2.).

Na	této	straně	jsou	ukázky	aplikací	vizuálního	
stylu	na	ozdobné	odznaky,	USB	prsty	a	propisku.	
Ve	všech	případech	je	možné	kombinovat	buď	
aplikaci	na	oranžovou	nebo	bílou	barvu.	Aplikace	
značky	se	řídí	pravidly	o	značce	uvedenými	
v	tomto	manuálu.

spEcIÁLNÍ apLIkacE – 
prOpaGačNÍ a rEkLaMNÍ 
pŘEDMĚTY

6.1.
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DAMU	užívá	ke	své	propagaci	drobné	propagační	
a	reklamní	předměty.	Široký	sortiment	nabízejí	
specializovaní	dodavatelé.

Na	propagační	předměty	se	podle	jejich	
charakteru	a	možností	potisků	umisťuje	značka	
a	to	barevném	pozitivním	provedení	(viz.	2.1.)	
nebo	v	barevném	negativním	provedení	(viz.	2.2.).

Na	této	straně	jsou	ukázky	aplikací	vizuálního	
stylu	na	deštníku	a	hrnku.	Ve	všech	případech	je	
možné	kombinovat	buď	aplikaci	na	oranžovou	
nebo	bílou	barvu.	Aplikace	značky	se	řídí	pravidly	
o	značce	uvedenými	v	tomto	manuálu.

spEcIÁLNÍ apLIkacE – 
prOpaGačNÍ a rEkLaMNÍ 
pŘEDMĚTY / DEŠTNÍk, hrNEk

6.2.
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Základní	podoba	trička	DAMU	vychází	
z	jednotného	vizuálního	stylu.	Značka	DAMU	
je	umístěna	s	ohledem	na	její	dobrou	čitelnost	
a	přiměřenou	velikost	na	přední	stranu	trička.	

Je	možné	aplikovat	značku	ve	své	základní	
barevné	verzi	na	bílé	tričko	a	nebo	naopak	
barevnou	negativní	verzi	loga	na	tričko		
v	oranžové	barvě.

spEcIÁLNÍ apLIkacE – 
prOpaGačNÍ a rEkLaMNÍ 
pŘEDMĚTY / TrIčkO

6.3.

Barevná	verze
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Podoba	tašky	DAMU	vychází	z	jednotného	
vizuálního	stylu.

Samotné	umístění	značky	DAMU	a	názvu	fakulty	
je	možné	kombinovat	v	rámci	konkrétního	
formátu	tašky.	Vždy	je	nutné	dbát	na	dodržení	
vizuálního	stylu.

spEcIÁLNÍ apLIkacE – 
prOpaGačNÍ a rEkLaMNÍ 
pŘEDMĚTY / TaŠka

6.4.
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Označení	hlavního	vstupu	zapadá	do	jednotného	
způsobu	označení	všech	fakult	spadajících	pod	
AMU.	

Jedná	se	o	čtvercový	formát	cedule	v	barvě	
bílé.	Značka	je	do	plného	formátu	cedule	tak,	
aby	po	krajích	respektovala	prostor	ochranné	
zóny	značky.	Samotný	název	fakulty	je	oddělený	
a	umístěný	v	levém	dolním	rohu	cedule.

spEcIÁLNÍ apLIkacE – 
OZNačENÍ bUDOVY

6.5.
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Prapory	jsou	využívány	např.	při	označení		
vstupů	či	na	různých	akcích	pořádaných		
fakultou.	Jedná	se	o	aplikaci,	kde	je	možné	
vzhledem	k	úzkému	formátu	podkladu	využít	
vertikální	podobu	značky.	

Ukázky	barevných	verzí	praporů:

spEcIÁLNÍ apLIkacE – 
prapOrY

6.6.



7. MULTIMEDIa
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Elektronické	zprávy	DAMU	mají	svou	jednotnou	
formu,	jejíž	grafické	zpracování	podléhá	
nastavenému	vizuálnímu	stylu.	V	levém	horním	
rohu	začíná	text	elektronické	zprávy,	který	je	psán	
písmem	Arial	CE	o	velikosti	9	bodů.

Jednotlivé	odstavce	jsou	odděleny	jednořádkovou	
mezerou,	text	je	zakončen	rozloučením	
a	kontaktními	údaji.	Značka	DAMU	v	základním	
barevném	provedení	s	názvem	fakulty,	je	
zarovnána	s	textem.	Její	užití	pod	jménem	
pomáhá	k	rychlejší	identifikaci.

Pod	značkou	jsou	uvedeny	důležité	kontaktní	
údaje	v	tomto	pořadí	řádků:

1/		český	název	fakulty	(oranžová	barva	viz	RGB	
složení	oranžové	–	základní	barevnost	viz.	3.8.)

2/		český	název	akademie
3/		ulice	a	číslo	orientační
4/		PSČ	a	země
5/		číslo	mobilního	telefonu
6/		číslo	telefonu	atd.
7/		emailová	adresa	(oranžová	barva	viz	RGB	

složení	oranžové	–	základní	barevnost	viz.	3.8.)
8/		url	adresa	(oranžová	barva	viz	RGB	složení	

oranžové	–	základní	barevnost	viz.	3.8.)

Pro	malou	datovou	velikost	a	správné	zobrazení	
se	elektronický	podpis	zpracovává	do	html	verze.

MULTIMEDIa –
ŠabLONa ELEkTrONIcké 
ZprÁVY

7.1.

Dobrý den pane Nováku,

Olo mostiorum quat. Res ad qui berit quam dempos est aut parchit et ut ant plate eaque doluptis pro quame voluptis 
vendaest facia que perumquia cum rem solenec ationserovid quamenimod quid que pa sam qui dolor re, cor audic-
tectur sin con coriori ad eos maximin nonsecti tet qui quatibusam quature hendaestia cus evendi cusantiur solum fugi-
ae natempore pa dit quatem quis alit, ut erchil escillenis alitem apiendania voluptat volupta temporio que et voluptatur 
sa duntiam aut dent aut repudam venimus et facia porione volorati dus eatem sunt intia nossit, cusciis qui odis in 
expelignam quiamet doluptatis expe volupta tectia necus, nisincto doluptia ipsam velestibea in cuscia delenim uscius 
voluptam quistem ut que disitatis rem. 

s pozdravem
Mgr. Doubravka Svobodová
děkan DAMU

Divadelní fakulta
Akademie múzických umění v Praze
Karlova 26
116 65 Praha 1, Česká republika
M: +420 000 000 000
T: +420 234 244 202 
doubravka.svobodova@damu.cz
www.damu.cz



Hlavní titulek pro elektronickou šablonu
Power Pointu fakulty DAMU
Prezentaci připravil Ing. Petr Novotný
s kolektivem

Titulek H2 (23b)
Et quunt etur, quodis cusdae dest esed magnatendi totaquo comnitius, cus.
Caborat magnihillor aliciur, conseque praernatem laborrovit as dolluptas eos sequis 
quam arum ide ent lam, adites same pe aut pore nullabo resequam.

Titulek H3 (23b) 
Mil ium dent facessum faces demquatempor as pre quo cuptium voluptatem que 
sectus rehenemperis rest quis ut et asi odis mod ut earcima con pra niet que si odisqui 
doluptate offi  cab id ut lantia aut ad magnatur, idem nos incimi, odicidust, utas mo 
quate comnist et quam audis cuptas esciis enectat.

 Mil ium dent facessum faces demquatempor as
  A ium dent facessum faces demquatempor as
 Dent facessum faces demquatempor as

  B ium dent facessum faces demquatempor as
  C ium dent facessum faces demquatempor as

Příklady práce s textem
druhý řádek titulku prezentace H1 (36b)

2

Škála barev pro vyznačování
v textu a grafech

Mil ium dent facessum faces demquatempor 
as pre quo cuptium voluptatem que sectus 
rehenemperis rest quis ut et asi odis mod ut 
earcima con pra niet que si odisqui 

 Položka 1 černá

 Položka 2 60% černé

 Položka 3 40% černé

 Položka 4

 Položka 5

 Položka 6

 Položka 7

 Položka 8

33%
62%

555
8

8 8

3

Ukázka práce s fotografi í
a popiskem

Mil ium dent facessum faces 
demquatempor as pre quo 

4

Mil ium dent facessum faces 
demquatempor as pre quo 

B

DC
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Grafické	zpracování	PowerPoint	prezentace	odráží	
zásady	vizuálního	stylu	DAMU.	PowerPointová	
prezentace	je	vytvářena	ve	speciální	šabloně,	
veškeré	konkrétní	texty	jsou	pak	vyplňovány	
v	počítači.	Pro	PowerPointovou	prezentaci	
využíváme	výplňové	písmo	Roboto	–	viz	Výplňové	
písmo.	Pro	nadpisy	je	doporučená	velikost	36	
bodů,	pro	samotné	texty	je	pak	doporučena	
velikost	23	bodů.	Využíváme	všech	nabízených	
řezů	písma	pro	zvýraznění	částí	textu.	Při	
vytváření	grafů	používáme	korporátní	barvy	–	viz	
3.8.

Na	této	stránce	manuálu	jsou	vyobrazeny	
jednotlivé	klíčové	stránky	PowerPoint	prezentace:

A/	První	úvodní	strana	prezentace
B/	Standardní	textová	stránka
C/		Stránka	znázorňující	práci	s	koláčovým	grafem		

a	barevností
D/	Stránka	ukazující	práci	s	fotografií

Při	tvorbě	PowerPoint	prezentace	je	vhodné	
využívat	základní	prvky	vizuálního	stylu	DAMU	
(značka,	barevnost,	typografie,	fotografie).

MULTIMEDIa –
ELEkTrONIckÁ ŠabLONa
pOWErpOINT prEZENTacE

7.2.

A
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Prezentační	DVD-ROM	slouží	k	zálohování	
a	přenosu	dat.	Potisk	nosiče	obsahuje	v	horní	
polovině	výřez	z	motivu	značky	v	barevném	
pozitivním	provedení	na	bílé	podkladové	ploše	
a	v	dolní	polovině	plochu	v	bílé	barvě	s	linkami	
pro	popis	obsahu	DVD-ROMu	(A).	

Booklet:
Nosiče	se	vkládají	do	plastikových	obalů	nebo	
papírového	bookletu.	V	obou	případech	je	
dominantním	motivem	práce	s	typografií.	
Přední	strana	bookletu	(C)	má	do	plného	formátu	
litery	DVD	a	v	levém	horním	rohu	značku	
s	názvem	fakulty	–	viz.	vyobrazení	na	této	straně	
(C).	Zadní	strana	bookletu	(D)	slouží	k	popisu	
obsahu	DVD.	V	levém	horním	rohu	je	značka	
s	názvem	fakulty.	V	pravém	horním	rohu	je	
označení	typu	nosiče	–	DVD.	V	levém	dolním	rohu	
je	URL	adresy	fakulty.

MULTIMEDIa –
prEZENTačNÍ DVD 

7.3.
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Prezentační	CD-ROM	slouží	k	zálohování	
a	přenosu	dat.	Potisk	nosiče	obsahuje	v	horní	
polovině	výřez	z	motivu	značky	v	barevném	
pozitivním	provedení	na	bílé	podkladové	ploše	
a	v	dolní	polovině	plochu	v	bílé	barvě	s	linkami	
pro	popis	obsahu	CD-ROMu	(A).	

Booklet:
Nosiče	se	vkládají	do	plastikových	obalů	nebo	
papírového	bookletu.	V	obou	případech	je	
dominantním	motivem	práce	s	typografií.	
Přední	strana	bookletu	(C)	má	do	plného	formátu	
litery	CD	viz	vyobrazení	na	této	straně.	Zadní	
strana	bookletu	(D)	slouží	k	popisu	obsahu	CD.	
V	levém	horním	rohu	je	značka	s	názvem	fakulty.	
V	pravém	horním	rohu	je	označení	typu	nosiče	–	
CD.	V	levém	dolním	rohu	je	URL	adresy	fakulty.

MULTIMEDIa –
prEZENTačNÍ cD 

7.4.
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Elektronická	Word	šablona	dokumentu	zapadá	
do	jednotného	vizuálního	stylu	a	stejně	jako	
univerzální	dopisní	papír	pracuje	se	základními	
prvky	jednotného	vizuálního	stylu.	Samotná	
šablona	je	předem	předdefinována	tak,	aby	
obsahovala	potřebné	prostředky	na	její	tvorbu	
(barvy,	písmo	atd.).

MULTIMEDIa –  
EL. ŠabLONa INTErNÍhO 
WOrD DOkUMENTU

7.5.

Karlova	26
116	65	Praha	1	
Czech	Republic
www.damu.cz

T:	+420	234	244	241
E:	info@damu.cz
IČ:	61384984
DIČ:	CZ61384984	
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