
Logomanuál



Logo firmy má být jakýmsi myšlenkovým jádrem, má vyjadřovat nejen to, čím se zabýváme, ale také 
se dotýkat hodnot, za kterými stojíme. Logo PrPom.cz pro nás ztělesňuje mimo jiné tato témata:

 - Modrá a bílá v našem logu jsou vazbou na zdravotnictví. 
 - Modrá a červená charakterizují záchranářství. 
 - Všechny tři barvy pak značí naše české kořeny.

Symbol propojených rukou je sám o sobě symbolem první pomoci, ale také spolupráce – na tu se často 
zaměřujeme, dokonce cíleně propojujeme výuku první pomoci a teambuilding. A první pomoc se většinou 
provádí právě jen holýma rukama. Ruka také znamená člověka – rádi pracujeme s lidmi, je to pestrá, 
zajímavá a inspirativní činnost. Naše ruka je nabídnutá, pomáhající – a na našich kurzech tvoříme další takové.

Zaměřujeme se na vyvracení mýtů o první pomoci – čtyři propojené ruce jsou sice nejznámějším, ale 
paradoxně také nejnešikovnějším způsobem, jak dva zachránci mohou přenášet poraněného v sedě. 
Tím vyjadřujeme naši snahu s těmito mýty bojovat. 

Propojením rukou dáváme také najevo, že si uvědomujeme svou pozici v tzv. „řetězci záchrany“. Ten spočívá 
v návaznosti čtyř klíčových bodů v záchraně člověka: 

 1) volání na tísňovou linku
 2) laická první pomoc
 3) odborná první pomoc
 4) následná nemocniční péče. 

Záchrana lidského života či zdraví je možná jen při dobré návaznosti celého řetězce. A my máme vliv hned 
na první dva články – chápeme zodpovědnost, která z toho vyplývá.

Propojujeme „svět záchranářů“ a „svět laiků“. Většina našich lektorů jsou buď vzděláním nebo povoláním 
záchranáři, zdravotní sestry, hasiči apod. Mimo jiné proto dokážeme našedovednosti předávat prakticky 
a na konkrétních příkladech. Toto jsou základní hodnoty charakterizující PrPom.cz. 

Budeme se snažit, aby všude tam, kde se naše logo objeví, byl také někdo, kdo bude usilovat o jejich naplnění.

Charakteristika PrPom.cz



Základní varianta loga



Povolené varianty loga



ochranná zóna loga

Metrika loga



Pantone 302 C
cmyk 100, 25, 0, 50
rgb 0, 82, 127
web #00527f
ral 5005 Signal blue

Pantone 1805 C
cmyk 0, 91, 100, 23
rgb 188, 40, 22
web #bc2816
ral 3002 Carmine red

Barvy a písmo

Ubuntu
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789!?(),”%$#@^&*

Ubuntu Medium
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789!?(),”%$#@^&*

Ubuntu Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789!?(),”%$#@^&*

Sadu písma Ubuntu lze nahradit 
sadou písmem Calibri.Pantone 642

cmyk 16, 4, 0, 2
rgb 218, 231, 243
web #dae7f3
ral 7035 Light grey



Barevné varianty loga





design by stoupa.bat | Jan Musil


