Manuál jednotného vizuálního stylu
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Grafický manuál je souborem závazných pravidel, která vymezují způsob užívání značky
Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod a jejích povolených variant.
Grafický manuál slouží jako návod k tvorbě předloh, některé jsou zcela závazným předpisem (např. merkantilní
tiskoviny), jiné jsou ukázky stylu, které lze rozvíjet a aplikovat podle konkrétních potřeb (např. plakáty, bilboardy,
reklamní panely).
Pro vytváření dokumentů a aplikací, které grafický manuál přímo nedefinuje, je třeba vycházet z pravidel popsaných
v kapitolách Značka, Typografie a Barevnost, řídit se obecnými typografickými pravidly a výtvarným citem.
Zakázané varianty užití značky, které jsou v grafickém manuálu zobrazeny, nevyčerpávají všechny způsoby
zakázaných užití. Zakázány jsou takové varianty, které odporují pravidlům nastaveným v grafickém manuálu,
a které narušují estetické vnímání značky a vizuálního stylu.
Grafický manuál by měl být k dispozici všem zaměstnancům, kteří se jakýmkoliv způsobem účastní na aplikacích
jednotného vizuálního stylu. Zejména by měl být poskytnut jednotlivým externím dodavatelům a zpracovatelům
materiálů instituce, kteří jedině tak mohou dodržet a podpořit nastavený jednotný vizuální styl instituce.

1

ZNAČKA

1.01
ZNAČKA
ZNAČKA INSTITUCE

Prvním a nejvýznamnějším prvkem firemní
identity je její značka (ochranná známka).
Její charakter a barevnost ovlivňují všechny
ostatní prvky jednotného firemního stylu.
Značka ROP JV je základním provedením
značky a je složena z obrazového znaku
a logotypu. Musí být používána výhradně
v originálním tvaru, proporcích a předepsané
barevnosti.
Obrazový znak tvarově i barevně
reflektuje stávající značky kraje Vysočina
a Jihomoravského kraje, které společně tvoří
region Jihovýchod. Stylizovanou grafickou
formou zobrazuje města a vesnice regionu,
které spolu vytváří dynamický znak – šipku
směřující na jihovýchod.

obrazový znak

logotyp

Obrazový znak je tříbarevný a použité
barvy jsou:
tmavomodrá – PANTONE 2757
zelená – PANTONE 368
žlutá – PANTONE 123
Logotypem je jednořádkový název, tvořený
zkratkou ROP JV. Logotyp je vysazen ze
základního firemního písma Frutiger (Frutiger
Roman – viz kap. 3.1) v tmavomodré barvě.

1.02
ZNAČKA
ZÁKLADNÍ BAREVNÉ
PROVEDENÍ
Základním provedením značky je jeho
zobrazená tříbarevná podoba umístěná na
bílém poli.
žlutá
PANTONE 123

Inverzní barevná podoba značky neexistuje.
Na barevné plochy v základních
a doplňkových firemních barvách (kap.3.2).
lze aplikovat pouze její jednobarevnou
– bílou podobu.
Základními barvami značky jsou:
tmavomodrá – PANTONE 2757 C/U
zelená – PANTONE 368 C/U
žlutá – PANTONE 123 C/U
V této podobě se prioritně používá na všech
vícebarevných firemních tištěných materiálech
i prostorových aplikacích.

zelená
PANTONE 368

tmavomodrá
PANTONE 2757

1.03
žlutá
PANTONE 123

ZNAČKA
VA R I A N T Y Z Á K L A D N Í H O
PROVEDENÍ
Dvěma povolenými variantami základního
provedení značky jsou:
1/ Obrazový znak s třířádkovým logotypem
Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod
2/ Obrazový znak s třířádkovým logotypem
Regionální rada
regionu soudržnosti
Jihovýchod

zelená
PANTONE 368

tmavomodrá
PANTONE 2757

žlutá
PANTONE 123

Logotypy obou variant jsou vysazeny
ze základního firemního písma Frutiger
(Frutiger Roman).
Barevnost obou povolených variant je
identická s barevností základního provedení:
tmavomodrá – PANTONE 2757 C/U
zelená – PANTONE 368 C/U
žlutá – PANTONE 123 C/U.
V této podobě se obě varianty prioritně
používají na všech vícebarevných materiálech
i prostorových aplikacích instituce.
Inverzní barevná podoba obou variant značky
neexistuje. Na barevné plochy v základních
a doplňkových firemních barvách (kap.3.2).
lze aplikovat pouze jejich jednobarevnou
– bílou podobu.

zelená
PANTONE 368

tmavomodrá
PANTONE 2757

1.04
ZNAČKA
25 % černé

POLOTÓNOVÉ PROVEDENÍ

V černobílém tisku a v případech, kdy není
z technických důvodů možné aplikovat
značku barevně, lze použít její polotónové
provedení, kdy jednotlivé barvy odpovídají
předepsaným procentům černé barvy.
Tento předpis platí pro všechny povolené
varianty značky.

50 % černé

75 % černé

Negativní provedení polotónové podoby
značek ve všech definovaných verzích
není povoleno.

1.05
ZNAČKA
ČERNOBÍLÉ PROVEDENÍ

V černobílém tisku a v případech, kdy není
z technických důvodů možné aplikovat
značku (a její povolené varianty) barevně,
se používá její černobílé provedení.
Černobílá značka se prioritně používá ve
svém pozitivním a pouze okrajově
v negativním provedení.

1.06
ZNAČKA
GRAFICKÁ DEFINICE
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10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

A

C
D
E

Velikosti a proporce jednotlivých prvků jsou
kodifikovány poměrovou jednotkou x, která
se rovná šířce obrazového znaku.

F
G
H

Značka je definována svou datovou podobou
ve vektorových počítačových formátech, která
slouží jako výhradní zdroj pro práci se
značkou.

I
J

Digitální podklady pro reprodukci značky jsou
uloženy na CD ve všech běžných formátech
a jsou k dispozici v sídle instituce.

x

0,08 x

šířka značky 100 mm

0,54 x

výška značky 27 mm

B

Rozkres značky v konstrukční síti definuje
umístění všech grafických prvků a jejich
vzájemné poměry. Tento rozkres (čtvercová
síť 5 x 5 mm) není podkladem pro její
konstrukci. Slouží především k ověření
přesnosti reprodukce při prostorových
aplikacích, zejména při velkém zvětšení.

0,92 x

1.07
ZNAČKA
OCHRANNÁ ZÓNA

0,25 x

x

0,25 x

0,25 x

ochranná zóna

0,25 x

Ochranná zóna je minimální velikost pole,
do něhož nesmí zasahovat žádné další
grafické prvky – například texty, fotografie,
ilustrace, další značky atd. Ochranná zóna
brání integritu značky a napomáhá jejímu
zvýraznění (čím větší je volná plocha kolem
značky, tím silnější je její vizuální účinek).
Ochranná zóna je kodifikována poměrovou
jednotkou x, která se zde rovná šířce celé
značky.

1.08
ZNAČKA
PRAVIDLA SPOLEČNÉHO
ZOBRAZOVÁNÍ SE SYMBOLEM EU

(obecný předpis)

x

0,23 x

0,40 x

Proporce společného zobrazování značky
ROP JV a symbolu EU jsou kodifikovány
poměrovou jednotkou x, která se rovná šířce
značky ROP JV. Tento předpis platí i pro obě
varianty základního provedení značky
(viz kapitola 1.03).
Vzájemný poměr velikostí obou značek je
bezpodmínečně nutné dodržet, obrazový
znak ROP JV nesmí být větší, než značka EU.
Výška obrazového znaku ROP JV je proto
menší než u značky EU. Šířku obrazového
znaku ROP JV určuje jeho tvarová odlišnost
a optická vyváženost obou značek.

(zobrazená předloha v %)

jednobarevné společné zobrazení

100 %

23 %

40 %

Barevnost symbolu EU:
modrá:
přímá barva – Pantone Reflex Blue
CMYK – C 100 %, M 80 %, Y 0%,
žlutá EU:
přímá barva – Pantone Yelow
CMYK – C 0 %, M 0 %, Y 100 %, K 0%,
V případech společného jednobarevného
zobrazování jsou obě značky modré
s tím, že společnou barvou je modrá barva
symbolu EU. Tento předpis je jedinou
výjimkou pro barevné zobrazování značky
ROP JV.

1.09
ZNAČKA
PŘÍKLADY ZAKÁZANÝCH
PROVEDENÍ
Značka ROP JV představuje nedělitelný
celek a je povoleno ji zobrazovat výhradně
v originální podobě definované grafickým
manuálem.

1

2

3

4

ne!

Na této straně jsou uvedeny některé
zakázané varianty značky. Zobrazené příklady
nepostihují všechny možnosti zakázaných
modifikací.
Je zakázáno:
1) měnit předepsanou barevnost značky
nebo jejích částí,
2) měnit velikost a postavení jednotlivých
částí značky, zobrazovat značku nekompletní,
3) měnit písmový font logotypu, jeho
velikost a postavení,
4) umisťovat značku nebo její části do
linkových rámečků, doplňovat značku
dalšími grafickými prvky, náklánět ji nebo
modifikovat značku nebo její části
pomocí filtrů.
Popsaná pravidla se vztahují i na obě dvě
povolené varianty značky.

1.10
ZNAČKA
V Ý Z D O B N É P RV K Y

Kromě základních prvků vizuálního stylu
(značka, barevnost, typografie) je možné při
tvorbě tiskových materiálů i ve speciálních
aplikacích využít grafické výzdobné prvky.
Grafickými doplňkovými prvky vizuálního
stylu instituce ROP JV jsou:

1

1/ obrazový znak, který lze v souladu se
zásadami grafického manuálu používat
i samostatně,
2/ tři tečky, (které jsou součástí obrazového
znaku) ve třech základních firemních
barvách nebo ve formě jednobarevného
podtisku,
3/ tříbarevný korporátní pruh ve stanovených
proporcích, s možností vertikální
i horizontální aplikace.

2

Grafické výzdobné a doplňkové prvky
nacházejí uplatnění v nejrůznějších firemních
tiskovinách jako výtvarný doplněk typografie
nebo v designu propagačních předmětů.

15 % PANTONE 2757 C/U

x

3

80 % PANTONE 2757 C/U

2x

3x

Je možno využívat jejich barevnou
i polotónovou podobu a pro možné speciální
aplikace (slepotisk, vodotisk, gravírování,
pískování atd.) i černobílé provedení
(pouze prvky 1 a 2).

2

TYPOGRAFIE

2.01
TYPOGRAFIE
ZÁKLADNÍ FIREMNÍ PÍSMO

Frutiger Light

Frutiger Light Condensed

Frutiger Roman

Frutiger Condensed

Frutiger Bold

Frutiger Bold Condensed

Frutiger Light Italic

Frutiger Italic

Frutiger Bold Italic

ABCDabcd1234
ABCDabcd1234
ABCDabcd1234
ABCDabcd1234
ABCDabcd1234
ABCDabcd1234
ABCDabcd1234
ABCDabcd1234
ABCDabcd1234

Písmo je jedním ze základních prvků
jednotného vizuálního stylu a svým
charakterem jej dotváří. Základním písmem
firemního designu ROP JV je písmo Frutiger
ve všech zobrazených řezech, včetně
kondenzovaných verzí.
Je to bezserifové písmo, které je
i v nejmenších stupních dobře čitelné,
s elegantní kresbou písmových znaků,
univerzálně použitelné. Je určené pro všechny
druhy firemních tiskovin i pro speciální
a prostorové aplikace.
Všechny řezy písma je zakázáno rozšiřovat,
zužovat či jinak modifikovat.. Verzálkové
texty je doporučeno podle potřeby
prostrkávat, zejména v tučnějších řezech.
Velikost písma v grafickém manuálu je
předepisována v typografických bodech
monotypové soustavy. Velikost bodu
je 0,3525 mm.

2.02
TYPOGRAFIE
DOPLŇOVÉ FIREMNÍ PÍSMO

Arial Regular

Arial Italic

Arial Bold

Arial Bold Italic

ABCDabcd1234
ABCDabcd1234
ABCDabcd1234
ABCDabcd1234

Doplňkovým firemním písmem ROP JV je
Arial ve všech zobrazených řezech. Je to
klasické bezserifové písmo, univerzálně
použitelné a kompatibilní v prostředí PC.
Proto při vyplňování úředních dokumentů,
které jsou zasílány elektronicky, nahrazuje
písmo základní. K tomuto účelu je vhodný
slabší řez písma (Arial Roman), tučnější řez
(Arial Bold) lze využít k tvorbě titulků a spolu
s kurzivními řezy (Arial Italic a Arial Italic Bold
k vyznačování v textu. Verzálkové texty je
vhodné podle potřeby prostrkávat.
Všechny řezy písma je zakázáno rozšiřovat,
zužovat či jinak modifikovat.
Velikost písma v grafickém manuálu
je předepisována v typografických bodech
monotypové soustavy.
Velikost bodu je 0,3525 mm.

3

BAREVNOST

3.01
BAREVNOST
DEFINICE BAREV

Základní firemní barvy

Důležitým prvkem jednotného firemního
stylu je barevnost. Její důsledné uplatňování
významným způsobem dotváří vizuální
identitu instituce.

Tmavomodrá
přímá barva:
PANTONE 2757 C/U
Soutisková barva (CMYK):
C 100, M 79, Y 0, K 27

Základními barvami ROP JV jsou tmavomodrá,
zelená a žlutá barva.

80 %

Zelená
přímá barva:
PANTONE 368 C/U
Soutisková barva (CMYK):
C 65, M 0, Y 100, K 0

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

Pro tisk přímými barvami jsou barvy
definovány podle vzorníku PANTONE, pro
soutiskové provedení ve stupnici CMYK.
Barevné odstíny nátěrových hmot,
samolepících fólií a dalších materiálů musí
být identické s předepsanými barvami.

Žlutá
přímá barva:
PANTONE 123 C/U
Soutisková barva (CMYK):
C 0, M 30, Y 94, K 0

Doplňkové firemní barvy
Černá

70 %
Bílá

Doplňkovými barvami jsou bílá a černá barva
(s možností používat její odstíny v rozmezí
70 – 10 %).

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

3.02
BAREVNOST
ZNAČKA NA BAREVNÝCH
PLOCHÁCH
Značka ROP JV i obě její povolené varianty
se v barevném provedení zásadně umisťují na
bílé podkladové ploše. Pokud je plocha, na
kterou je nutno značku umístit, z materiálu
jehož barevnost nelze ovlivnit, je nezbytné
zachovat bílé podkladové pole značky
v minimální velikosti její ochranné zóny.
V případech, kdy není možné značku umístit
na bílý podklad, je povoleno použít její
inverzní podobu. Jako podklad lze použít
základní a doplňkové firemní barvy (viz
kapitola 3.01). Minimální velikost podkladové
plochy musí být identická s její ochrannou
zónou.
Pokud podkladovou plochu tvoří barevná
nebo černobílá celoplošná fotografie (či jiný
obrazový materiál) a nelze vytvořit prostor
pro užití základní podoby značky, je povoleno
ji aplikovat pouze v její inverzní – bílé
podobě.
Pokud z technologických či jiných důvodů
je nutné aplikovat inverzní podobu značky
na jiných než povolených podkladových
plochách, je možné po konzultaci se
zadavatelem, použít výjimečně i barvy jiné.
Značku je zakázáno aplikovat na irisové
podkladové plochy.

4

MERKANTILNÍ
TISKOVINY

4.01

61 mm

MERKANTILNÍ TISKOVINY
12 mm

x

0,23 x

VIZITKY

0,40 x

Vizitka je důležitou součástí jednotného
vizuálního stylu ROP JV a její podoba
je definována grafickým manuálem.

4,5 mm

22 mm

Mgr. Marta Sargánková
2

ředitelka

3

Kounicova 13, 602 00 Brno
tel.: +420 532 193 500
mobil: +420 606 713 785
e-mail: sargankova@jihovychod.cz
www.jihovychod.cz

23,5 mm

2 mm
2 mm

1
příklad
pětiřádkového textu
s kontaktními údaji

V záhlaví vizitky je umístěna značka instituce
ve variantě základního barevného provedení
spolu se symbolem EU (viz kapitola 1.08).
V dolní části jsou na levou zarážku umístěny:
titul, jméno, příjmení a funkce a pod nimi
text s kontaktními údaji. Na spodním kraji
vizitky je umístěn tříbarevný korporátní
pruh (viz kapitola 1.10) v předepsaných
proporcích.
Barevnost dokumentu odpovídá základním
firemním barvám a barvám symbolu EU.
(viz kapitoly 3.1 a 1.08).

15 mm (x)

30 mm (2 x)

45 mm (3 x)

Formát vizitky je 90 x 54 mm.
Vizitky jsou zobrazeny ve 100% velikosti.
Rozměrové údaje jsou předepsány
v milimetrech, velikost textu v typografických
bodech.

4,5 mm

1/

Frutiger Bold 9 bodů, minusky,
barva tmavomodrá

2/

Frutiger Light 6,5/9 bodů, minusky,
barva tmavomodrá

3/

Frutiger Light Cn 7/8,5 bodů, minusky,
barva tmavomodrá

22 mm

Mgr. Milena Marešová
oddělení publicity a technické pomoci

23,5 mm

2 mm
2 mm

Kounicova 13, 602 00 Brno
tel.: +420 532 193 552
e-mail: maresova@jihovychod.cz
www.jihovychod.cz

příklad
čtyřřádkového textu
s kontaktními údaji

14 mm

4.02

84 mm

MERKANTILNÍ TISKOVINY
H L AV I Č K O V Ý PA P Í R
– S TA N D A R D N Í

14 mm

Standardní dopisní papír obsahuje v záhlaví
značku instituce ve variantě základního
barevného provedení spolu se symbolem EU
(viz kapitola 1.8).
Název firmy
Titul, Jméno Příjmení
funkce
Ulice, číslo
PSČ Město

102 mm

1
2

Naše č.j.:
ÚRR – 116/2007/BR

Vyřizuje/kl:
Ing. Zatloukal/555

91,5 mm

V Brně dne:
11. 4. 2007

10 mm

začátek textu dopisu
3

V horní třetině dopisního papíru je linka
o síle 0,5 bodu v tmavomodré barvě
s předepsanými údaji umístěnými nad ní
– také v tmavomodré barvě. V dolní části je
tříbarevný korporátní pruh (viz kapitola 1.10)
s kontaktními údaji, umístěnými pod ním.
Stabilní textové údaje jsou vysázeny z písma
Frutiger Light ve velikosti 10 bodů (10/14)
v tmavomodré barvě. Vpisované údaje jsou
sázeny z písma Arial Regular ve velikosti
10 bodů. Text dopisu je sázen z písma Arial
Regular ve velikosti 11 bodů s prokladem
15 bodů, také v tmavomodré barvě. Šíře
sazby je 182 mm na praporek, bez dělení
slov na konci řádků.
Barevnost dokumentu odpovídá základním
firemním barvám a barvám symbolu EU.
(viz kapitoly 3.1 a 1.08).
Zobrazený dokument je v 55 % skutečné
velikosti, rozměrové údaje popisují 100%
velikost a jsou předepsány v milimetrech.

2 mm
1
20,5 mm

Kounicova 13
602 00 Brno

IČ: 75082241
DIČ: CZ75082241

Tel.: 532 193 511
Fax: 532 193 599

E-mail: prijmeni@jihovychod.cz
www.jihovychod.cz

23 mm

14 mm

30 mm

60 mm

92 mm

14 mm

1/

Frutiger Light 10 bodů, minusky,
barva tmavomodrá

2/

Arial Regular 10 bodů, minusky,
barva tmavomodrá

3/

Text dopisu: Arial Regular 11/15 bodů,
barva tmavomodrá

14 mm

4.03

65 mm

MERKANTILNÍ TISKOVINY
HLAVIČKOVÝ PAPÍR – VARIANTA
STANDARDNÍHO PROVEDENÍ

14 mm

Varianta standardního dopisního papíru
obsahuje v záhlaví značku instituce ve
variantě základního barevného provedení.
Název firmy
Titul, Jméno Příjmení
funkce
Ulice, číslo
PSČ Město

102 mm

1
2

Naše č.j.:
ÚRR – 116/2007/BR

Vyřizuje/kl:
Ing. Zatloukal/555

90 mm

V Brně dne:
11. 4. 2007

11,5 mm

začátek textu dopisu
3

V horní třetině dopisního papíru je linka
o síle 0,5 bodu v tmavomodré barvě
s předepsanými údaji umístěnými nad ní
– také v tmavomodré barvě. V dolní části je
tříbarevný korporátní pruh (viz kapitola 1.10)
s kontaktními údaji, umístěnými pod ním.
Stabilní textové údaje jsou vysázeny z písma
Frutiger Light ve velikosti 10 bodů (10/14)
v tmavomodré barvě. Vpisované údaje jsou
sázeny z písma Arial Regular ve velikosti
10 bodů. Text dopisu je sázen z písma Arial
Regular ve velikosti 11 bodů s prokladem
15 bodů, také v tmavomodré barvě. Šíře
sazby je 182 mm na praporek, bez dělení
slov na konci řádků.
Barevnost dokumentu odpovídá základním
firemním barvám (viz kapitola 3.1).
Zobrazený dokument je v 55 % skutečné
velikosti, rozměrové údaje popisují 100%
velikost a jsou předepsány v milimetrech.

2 mm
1
20,5 mm

Kounicova 13
602 00 Brno

IČ: 75082241
DIČ: CZ75082241

Tel.: 532 193 511
Fax: 532 193 599

E-mail: prijmeni@jihovychod.cz
www.jihovychod.cz

23 mm

14 mm

30 mm

60 mm

92 mm

14 mm

1/

Frutiger Light 10 bodů, minusky,
barva tmavomodrá

2/

Arial Regular 10 bodů, minusky,
barva tmavomodrá

3/

Text dopisu: Arial Regular 11/15 bodů,
barva tmavomodrá

12 mm

27 mm

4.04

8,5mm

MERKANTILNÍ TISKOVINY
H L AV I Č K O V Ý PA P Í R P Ř E D S E D Y

14 mm
23 mm

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod 4
RNDr. Miloš Vystrčil
předseda

5

6
Název firmy
Titul, Jméno Příjmení
funkce
Ulice, číslo
PSČ Město

79 mm

1
2

Naše č.j.:
ÚRR – 116/2007/BR

Vyřizuje/kl:
Ing. Zatloukal/555

90 mm

V Brně dne:
11. 4. 2007

11,5 mm

Dopisní papír předsedy Regionální rady
obsahuje samostatný barevný obrazový znak,
název úřadu v tmavomodré barvě a dále
jméno předsedy a název funkce v zelené
barvě.
V horní třetině dopisního papíru je linka
o síle 0,5 bodu v tmavomodré barvě
s předepsanými údaji umístěnými nad ní
– také v tmavomodré barvě. V dolní části je
tříbarevný korporátní pruh (viz kapitola 1.10)
s kontaktními údaji, umístěnými pod ním.
Stabilní textové údaje jsou vysázeny z písma
Frutiger Light ve velikosti 10 bodů (10/14)
v tmavomodré barvě. Vpisované údaje jsou
sázeny z písma Arial Regular ve velikosti
10 bodů. Text dopisu je sázen z písma Arial
Regular ve velikosti 11 bodů s prokladem
15 bodů, také v tmavomodré barvě. Šíře
sazby je 182 mm na praporek, bez dělení
slov na konci řádků.

začátek textu dopisu
3

Barevnost dokumentu odpovídá základním
firemním barvám (viz kapitola 3.1).
Zobrazený dokument je v 55 % skutečné
velikosti, rozměrové údaje popisují 100%
velikost a jsou předepsány v milimetrech.
1/

Frutiger Light 10 bodů, minusky,
barva tmavomodrá

2/

Arial Regular 10 bodů, minusky,
barva tmavomodrá

3/

Text dopisu: Arial Regular 11/15 bodů,
barva tmavomodrá

4/

Frutiger Bold 16,5 bodů, minusky,
barva tmavomodrá

5/

Frutiger Bold 12 bodů, minusky,
barva zelená

6/

Frutiger Roman 10 bodů, minusky,
barva zelená

2 mm
1
20,5 mm

Kounicova 13
602 00 Brno

IČ: 75082241
DIČ: CZ75082241

Tel.: 532 193 511
Fax: 532 193 599

E-mail: prijmeni@jihovychod.cz
www.jihovychod.cz

23 mm

14 mm

30 mm

60 mm

92 mm

14 mm

12 mm

27 mm

4.05

8,5mm

MERKANTILNÍ TISKOVINY
H L AV I Č K O V Ý PA P Í R Ř E D I T E L K Y

14 mm
23 mm

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
Mgr. Marta Sargánková
ředitelka

4

5

6
Název firmy
Titul, Jméno Příjmení
funkce
Ulice, číslo
PSČ Město

79 mm

1
2

Naše č.j.:
ÚRR – 116/2007/BR

Vyřizuje/kl:
Ing. Zatloukal/555

90 mm

V Brně dne:
11. 4. 2007

11,5 mm

Dopisní papír ředitelky Úřadu Regionální rady
obsahuje samostatný barevný obrazový znak,
název úřadu v tmavomodré barvě a dále
jméno ředitelky a název funkce v zelené
barvě.
V horní třetině dopisního papíru je linka
o síle 0,5 bodu v tmavomodré barvě
s předepsanými údaji umístěnými nad ní
– také v tmavomodré barvě. V dolní části je
tříbarevný korporátní pruh (viz kapitola 1.10)
s kontaktními údaji, umístěnými pod ním.
Stabilní textové údaje jsou vysázeny z písma
Frutiger Light ve velikosti 10 bodů (10/14)
v tmavomodré barvě. Vpisované údaje jsou
sázeny z písma Arial Regular ve velikosti
10 bodů. Text dopisu je sázen z písma Arial
ve velikosti 11 bodů s prokladem 15 bodů,
také v tmavomodré barvě. Šíře sazby
je 182 mm na praporek, bez dělení slov
na konci řádků.

začátek textu dopisu
3

Barevnost dokumentu odpovídá základním
firemním barvám (viz kapitola 3.1).
Zobrazený dokument je v 55 % skutečné
velikosti, rozměrové údaje popisují 100%
velikost a jsou předepsány v milimetrech.
1/

Frutiger Light 10 bodů, minusky,
barva tmavomodrá

2/

Arial Regular 10 bodů, minusky,
barva tmavomodrá

3/

Text dopisu: Arial Regular 11/15 bodů,
barva tmavomodrá

4/

Frutiger Bold 16,5 bodů, minusky,
barva tmavomodrá

5/

Frutiger Bold 12 bodů, minusky,
barva zelená

6/

Frutiger Roman 10 bodů, minusky,
barva zelená

2 mm
1
20,5 mm

Kounicova 13
602 00 Brno

IČ: 75082241
DIČ: CZ75082241

Tel.: 532 193 511
Fax: 532 193 599

E-mail: prijmeni@jihovychod.cz
www.jihovychod.cz

23 mm

14 mm

30 mm

60 mm

92 mm

14 mm

4.06
MERKANTILNÍ TISKOVINY
10 mm

OBÁLKA DL

55 mm

Obálky DL s okénkem i bez něj
(220 x 110 mm) jsou určeny pro úřední
a obchodní styk ROP JV s partnery
a s veřejností.

10 mm
20 mm
Kounicova 13, 602 00 Brno
www.jihovychod.cz

1

V levém horním rohu obsahují variantu
základního provedení značky, s adresou
umístěnou pod ní. V dolní levé části obálky
je umístěn tříbarevný výzdobný prvek
(viz kapitola 1.10).
Barevnost dokumentu odpovídá základním
firemním barvám a barvám symbolu EU
(viz kapitoly 1.3 a 1.08).
Zobrazení je v 55 % skutečné velikosti,
rozměrové údaje popisují 100% velikost
a jsou předepsány v milimetrech.

10 mm

55 mm

1/

10 mm
20 mm
Kounicova 13, 602 00 Brno
www.jihovychod.cz

1

Frutiger Light 8/9,5 bodu, minusky,
barva tmavomodrá

7 mm

14 mm

60 mm

4.07
MERKANTILNÍ TISKOVINY

12 mm

T I S K O VÁ Z P R ÁVA
TITULNÍ STRANA

13 mm

Tisková zpráva

1

Úřad Regionální rady
regionu soudržnosti Jihovýchod
Kounicova 13, 602 00 Brno
www.jihovychod.cz

58 mm

30 mm – výška linky,
(1 mm – síla linky)

2

Tisková zpráva se vyplňuje v osobních
počítačích zaměstnanců instituce do graficky
připravených šablon a tiskne se v barevné
tiskárně na bílé papíry formátu A4.
Tisková zpráva obsahuje v záhlaví variantu
základního barevného provedení značky,
vertikální linku v zelené barvě, název
dokumentu, název úřadu a kontaktní údaje
v tmavomodré barvě. V zápatí obsahuje
tříbarevný korporátní pruh s aplikacemi
částí obrazového znaku, vždy v 75 %
příslušné barvy. Pod tímto prvkem jsou
umístěny textové údaje a symbol EU
s povinnými údaji.
Barevnost dokumentu odpovídá základním
firemním barvám a barvě symbolu EU.

Tisková zpráva Úřadu Regionální rady
Text tiskové zprávy Úřadu Reginální rady regionu soudržnosti Jihovýchod o tvorbě
marketingových strategií a strategií perspektivních a konkurenceschopných forem cestovního
ruchu regionálního významu podpora a propagace specifických produktů v cestovního ruchu
kulturní akce s dlouhodobým a významným regionálním dopademtvorba místních
a regionálních systémů informování turistů o přírodních a kulturních zajímavostech rozvoj
informačních systémů cestovního ruchu a míst s veřejně přístupným internetem využívaných
návštěvníky regionurozvoj organizace a řízení cestovního ruchu podpora marketingových
a informačních kampaní zaměřených na propagaci regionu jako jedinečné turistické destinace
a s tím spojená tvorba nových vícejazyčných listových, elektronických a digitálních
propagačních materiálů a předmětů. výstavba a technické zhodnocení turistické infrastruktury
(např.: kongresových či lázeňských center, sportovně.

5
Rekreačních zařízení vč. infrastruktury pro rekreační plavbu, skanzenů, turistických
informačních center pro turisty aj.)ubytovacích a stravovacích zařízení s přímou vazbou na
cestovní ruch (samostatná stravovací zařízení nebudou podporována);rekonstrukce,
modernizace a zpřístupnění památek regionálního významu pro potřeby CR (kulturní
i technické památky) včetně nezbytné doprovodné infrastruktury (značení, sociální zařízení,
mobiliář, odpočívadla aj.); značení, opravy a úpravy cyklotras (které netvoří komunikace II.
a III. třídy), výstavbu a rekonstrukce turistických tras pro pěší a lyžaře, naučných stezek
včetně doplňkového zařízení, výstavbu hipostezek a doprovodné infrastruktury (např.
úvaziště); výstavba, oprava, rekonstrukce přístupových komunikací, které netvoří komunikace
II. a III. třídy k turisticky využitelným objektům.

Vyplňování dokumentu se provádí podle
interních předpisů instituce doplňkovým
písmem Arial Regular. Šíře sazby je 182 mm
na praporek, bez dělení slov na konci řádků.
Doporučená velikost písma je 12 bodů
(12/15) a maximální počet řádek v této
velikosti je 35 na stránce.

Text tiskové zprávy Úřadu Reginální rady regionu soudržnosti Jihovýchod o tvorbě
marketingových strategií a strategií perspektivních a konkurenceschopných forem cestovního
ruchu regionálního významu podpora a propagace specifických produktů v cestovního ruchu
kulturní akce s dlouhodobým a významným regionálním dopademtvorba místních
a regionálních systémů informování turistů o přírodních a kulturních zajímavostech rozvoj
informačních systémů cestovního ruchu a míst s veřejně přístupným internetem využívaných
návštěvníky regionurozvoj organizace a řízení cestovního ruchu podpora marketingových
a informačních kampaní zaměřených na propagaci regionu jako jedinečné turistické destinace
a s tím spojená tvorba nových vícejazyčných listových, elektronických a digitálních
propagačních materiálů a předmětů. výstavba a technické zhodnocení turistické infrastruktury
(např.: kongresových či lázeňských center).

Zobrazený dokument je v 55 % skutečné
velikosti, rozměrové údaje popisují 100%
velikost a jsou předepsány v milimetrech.
1/

Frutiger Bold 26/31 bodu, minusky,
barva tmavomodrá

2/

Frutiger Light 11/13 bodů, minusky,
(první řádka 11/16 b),
barva tmavomodrá

3/

Frutiger Roman 8 bodů, verzálky,
prostrkání 10 jednotek,
barva tmavomodrá

4/

Frutiger Roman 8/9 bodů, mínusky,
barva tmavomodrá

5/

Text zprávy: Arial Regular 12/15 bodů,
barva tmavomodrá

14 mm
DNE:

3

STRANA ČÍSLO:

37 mm

Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti

4
23 mm

14 mm

30,3 mm

60,6 mm

90,9 mm

14 mm

8 mm
(výška symbolu EU)

7 mm

14 mm

60 mm

4.08
MERKANTILNÍ TISKOVINY

12 mm

1

17 mm

Tisková zpráva
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

2

58 mm

Text tiskové zprávy Úřadu Reginální rady regionu soudržnosti Jihovýchod o tvorbě
marketingových strategií a strategií perspektivních a konkurenceschopných forem cestovního
ruchu regionálního významu podpora a propagace specifických produktů v cestovního ruchu
kulturní akce s dlouhodobým a významným regionálním dopademtvorba místních
a regionálních systémů informování turistů o přírodních a kulturních zajímavostech rozvoj
informačních systémů cestovního ruchu a míst s veřejně přístupným internetem využívaných
návštěvníky regionurozvoj organizace a řízení cestovního ruchu podpora marketingových
a informačních kampaní zaměřených na propagaci regionu jako jedinečné turistické destinace
a s tím spojená tvorba nových vícejazyčných listových, elektronických a digitálních
propagačních materiálů a předmětů. výstavba a technické zhodnocení turistické infrastruktury
(např.: kongresových či lázeňských center, sportovně.

4
Rekreačních zařízení vč. infrastruktury pro rekreační plavbu, skanzenů, turistických
informačních center pro turisty aj.)ubytovacích a stravovacích zařízení s přímou vazbou na
cestovní ruch (samostatná stravovací zařízení nebudou podporována);rekonstrukce,
modernizace a zpřístupnění památek regionálního významu pro potřeby CR (kulturní
i technické památky) včetně nezbytné doprovodné infrastruktury (značení, sociální zařízení,
mobiliář, odpočívadla aj.); značení, opravy a úpravy cyklotras (které netvoří komunikace II.
a III. třídy), výstavbu a rekonstrukce turistických tras pro pěší a lyžaře, naučných stezek
včetně doplňkového zařízení, výstavbu hipostezek a doprovodné infrastruktury (např.
úvaziště); výstavba, oprava, rekonstrukce přístupových komunikací, které netvoří komunikace
II. a III. třídy k turisticky využitelným objektům.
Text tiskové zprávy Úřadu Reginální rady regionu soudržnosti Jihovýchod o tvorbě
marketingových strategií a strategií perspektivních a konkurenceschopných forem cestovního
ruchu regionálního významu podpora a propagace specifických produktů v cestovního ruchu
kulturní akce s dlouhodobým a významným regionálním dopademtvorba místních
a regionálních systémů informování turistů o přírodních a kulturních zajímavostech rozvoj
informačních systémů cestovního ruchu a míst s veřejně přístupným internetem využívaných
návštěvníky regionurozvoj organizace a řízení cestovního ruchu podpora marketingových
a informačních kampaní zaměřených na propagaci regionu jako jedinečné turistické destinace
a s tím spojená tvorba nových vícejazyčných listových, elektronických a digitálních
propagačních materiálů a předmětů. výstavba a technické zhodnocení turistické infrastruktury
(např.: kongresových či lázeňských center).

14 mm
DNE:

3

STRANA ČÍSLO:

37 mm
23 mm

13 mm
20 mm (výška linky,
1 mm síla linky)

T I S K O VÁ Z P R ÁVA
DALŠÍ STRANA
Druhá a další strany tiskové zprávy mají
v záhlaví umístěno identické logo ve stejné
velikosti a postavení jako titulní strana.
Zelená vertikální linka je oproti první straně
kratší (20 mm), název dokumentu je vysázen
z menšího stupně (18 bodů) stejného písma,
stejně jako název úřadu. V zápatí je opět
identický korporátní pruh s textovými údaji,
umístěnými pod ním.
Barevnost je identická s první stranou.
Předpis pro vyplňování dokumentu je také
shodný s první stranou.
Zobrazený dokument je v 55 % skutečné
velikosti, rozměrové údaje popisují 100%
velikost a jsou předepsány v milimetrech.
1/

Frutiger Bold 18/31 bodů, minusky,
barva tmavomodrá

2/

Frutiger Light 8/18 bodu, minusky,
barva tmavomodrá

3/

Frutiger Roman 8 bodů, verzálky,
prostrkání 10 jednotek,
barva tmavomodrá

4/

Text zprávy: Arial Regular 12/15 bodů,
barva tmavomodrá

5

DALŠÍ ODVOZENÉ
TISKOVINY

5.01
DALŠÍ ODVOZENÉ TISKOVINY
P Ř E B A L B R O Ž U RY A 5
30 mm

50 mm

68 mm

30 mm

50 mm

68 mm

3 mm

69 mm

1
2

Úřad Regionální rady
regionu soudržnosti Jihovýchod
Kounicova 13, 602 00 Brno
www.jihovychod.cz

Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti

3

8 mm

Barevnost obálek vychází z předepsaných
základních firemních barev (viz kapitola 3.1)
a barev symbolu EU (viz kapitola 1.10).

8,5 mm
17,5 mm

Regionální
operační program
Jihovýchod

Hlavními výtvarnými principy tvorby
obálek řady informačních materiálů
formátu A5 jsou:
– v záhlaví přední i zadní strany obálky
umístěný tříbarevný korporátní pruh
o síle 3 mm,
– tmavomodrá plocha stabilní velikosti
i umístění, s aplikací inverzního (bílého)
titulu na přední straně obálky a inverzním
názvem úřadu s adresou na zadní straně,
– barevný ilustrační motiv obrazového
znaku (s možností variovat tématický
obrázek) přecházejícího na zadní stranu
obálky,
– stabilně umístěná tmavomodrá linka
o síle 1 bodu přes celou šíři přední
a zadní strany obálky,
– varianta základního barevného provedení
značky spolu se symbolem EU umístěné
ve stabilním postavení a velikosti v zápatí
přední strany obálky,
– symbol EU spolu s povinným textem
umístěné ve stabilním postavení
a velikosti v zápatí zadní strany obálky.

21 mm
Zobrazený dokument je v 55 % skutečné
velikosti, rozměrové údaje popisují 100%
velikost a jsou předepsány v milimetrech.
1/

Frutiger Bold 32/36 bodů, minusky,
barva bílá

2/

Frutiger Roman 12/14 bodů, minusky,
barva bílá

3/

Frutiger Roman 8/9 bodů, minusky,
barva tmavomodrá

5.02
4 mm

DALŠÍ ODVOZENÉ TISKOVINY
53 mm

21 mm

B O O K L E T A I N L AY C D

53 mm

4 mm

4 mm
21 mm

21 mm
www.jihovychod.cz

2
33 mm
3

1

1

Projekty priority č. 1
Dostupnost dopravy

2
3

www.jihovychod.cz

Projekty priority č. 1
Dostupnost dopravy
prosinec 2007

33 mm

prosinec 2007

2 mm
3 mm

2 mm
4

5

20 mm

40 mm

Přední strana bookletu

60 mm

23 mm

Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti

Vydala
Regionální rada
regionu soudržnosti Jihovýchod
Kounicova 13, 602 00 Brno
tel.: +420 532 193 511
info@jihovychod.cz
www.jihovychod.cz

46 mm

Inlay – zadní strana a hřbety

32 mm

69 mm

BOOKLET
Přední strana bookletu CD standardního
formátu má v záhlaví umístěnu variantu
základního provedení značky spolu se
symbolem EU a webovou adresou. V horní
polovině formátu je umístěna tmavomodrá
plocha s korporátním tříbarevným pruhem
na své dolní hraně. V ploše je umístěn název
CD s datem vydání – v bílé, zelené a žluté
barvě. Ve spodní polovině plochy je umístěn
ilustrační obrázek.
INLAY
Zadní (vnější strana inlaye) má záhlaví řešené
identicky s přední stranou bookletu. Liší se
pouze použitím jiné varianty základního
provedení značky (zde – Regionální rada
regionu soudržnosti Jihovýchod) a velikostí
textu v ploše. V dolní části je umístěn
povinný text a jméno vydavatele
s kontaktními údaji.
Barevnost vychází z předepsaných základních
firemních barev (viz kapitola 3.1) a barev
symbolu EU (viz kapitola 1.10).

1/
2/
3/

1/
2/
3/
Zobrazené dokumenty jsou v 55 % skutečné
velikosti, rozměrové údaje popisují 100% velikost
a jsou předepsány v milimetrech.

4/
5/

BOOKLET
Frutiger Roman 11 bodů, minusky,
barva tmavomodrá
Frutiger Bold 32/36 bodů, minusky,
barva bíla a zelená
Frutiger Roman 12/24 bodů, minusky,
barva žlutá
INLAY
Frutiger Roman 11 bodů, minusky,
barva tmavomodrá
Frutiger Bold 12/16 bodů, minusky,
barva bíla a zelená
Frutiger Light 12/24 bodů, minusky,
barva žlutá
Frutiger Roman 8/9 bodů, minusky,
barva tmavomodrá
Frutiger Roman a Light 8/9 bodů,
minusky, barva tmavomodrá

5.03
DALŠÍ ODVOZENÉ TISKOVINY
POTISK CD

53 mm

1

www.jihovychod.cz

2

Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti

Design potisku CD vychází z principů
jednotného vizuálního stylu ROP JV. Na
stříbrném podkladu CD je v horní třetině
plochy umístěna varianta základního
provedení značky spolu se symbolem EU,
webovou adresou a povinným textem. Dolní
třetina plochy je potištěna tmavomodrou
barvou s aplikací tříbarevného korporátního
pruhu na její horní hraně. V této ploše je
umístěn název CD s datem vydání – v bílé,
zelené a žluté barvě.
Barevnost potisku vychází z předepsaných
základních firemních barev (viz kapitola 3.1)
a barev symbolu EU (viz kapitola 1.10).
2 mm

Projekty priority č. 1
Dostupnost dopravy
prosinec 2007

4

3

Zobrazené dokumenty jsou v 75 % skutečné
velikosti, rozměrové údaje popisují 100%
velikost a jsou předepsány v milimetrech.
1/

Frutiger Light 8 bodů, minusky,
barva tmavomodrá

2/

Frutiger Light 8/9 bodů, minusky,
barva tmavomodrá

3/

Frutiger Bold 18/20 bodů, minusky,
barva bílá a zelená

3/

Frutiger Roman 11/16 bodů, minusky,
barva žlutá

DALŠÍ ODVOZENÉ TISKOVINY

11 mm

16 mm

33 mm

5.04
DESKY A4
105 mm

95 mm

14 mm

16,5 mm
Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti

Prezentační desky jsou bílé a obsahují na své
přední straně v záhlaví variantu základního
provedení značky spolu se symbolem EU
a ilustrační obrázek přecházející na zadní
stranu desek.
Na zadní straně desek je v záhlaví umístěn
samostatný symbol EU s povinným textem
a v dolní části název úřadu s adresou
a kontaktními údaji. Desky mají dvě chlopně
(boční a dolní) pro ukládání dokumentů.

2 mm

Desky jsou jednostranně potištěny a jejich
barevnost vychází z předepsaných základních
firemních barev (viz kapitola 3.1) a barev
symbolu EU (viz kapitola 1.10). Formát
přední strany desek je 215 x 305 mm.
Zobrazené dokumenty jsou ve 40 %
skutečné velikosti, rozměrové údaje popisují
100% velikost a jsou předepsány
v milimetrech.

Regionální rada
regionu soudržnosti Jihovýchod
Kounicova 13, 602 00 Brno
tel.: +420 532 193 511
info@jihovychod.cz
www.jihovychod.cz

42 mm

60 mm

5.05
DALŠÍ ODVOZENÉ TISKOVINY
P L A K ÁT Y

www.jihovychod.cz

Víceřádkový text
s použitím písma
Frutiger

www.jihovychod.cz

Víceřádkový text
s použitím písma
Frutiger ve všech
povolených řezech
s možností
aplikace přes
plochu
obrazového
materiálu

Instituce ROP JV používá v rámci
propagačních a informačních aktivit
také plakáty různých formátů.
Sjednocujícími prvky všech plakátů jsou:
–
–

–

–

–

–

www.jihovychod.cz

www.jihovychod.cz

Víceřádkový

Víceřádkový

text s použitím

text s použitím

písma Frutiger

písma Frutiger

aplikovaný přes
celoplošný obrazový
materiál

aplikovaný přes
celoplošný obrazový
materiál

tříbarevný korporátní pruh – použitý
horizontálně nebo vertikálně,
bílý pruh v záhlaví s umístěním značky
instituce ve spojení se symbolem EU
a webovou adresou,
tmavomodrá podkladová plocha (pokud
vyhovuje výtvarnéhu záměru), umístěná
v horní polovině formátu s texty – v bílé,
zelené a žluté barvě,
umisťování obrazového materiálu v dolní
polovině formátů nebo jejich celoplošná
aplikace,
důsledné používání základního firemního
písma Frutiger v povolených řezech
(viz kapitola 2.01) a řádkovaných na
levou zarážku,
dodržování předepsané firemní barevnosti
(viz kapitola 3.01).

5.06
DALŠÍ ODVOZENÉ TISKOVINY
R E K L A M N Í PA N E LY

www.jihovychod.cz

www.jihovychod.cz

Dostupnost
dopravy

Dostupnost
dopravy

Prioritní osa č.1

Prioritní osa č.1

1.1 Rozvoj dopravní
infrastruktury
v regionu

Jednotnými výtvarnými prvky všech typů
panelů různých formátů jsou:
1/ aplikace tříbarevného korporátního
pruhu – v horizontální nebo vertikální
verzi,

1.1

Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu

1.2

Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy

2/ použití tmavomodré podkladové plochy
pro umístění textů – v bílé, zelené
a žluté barvě,

1.3

Obnova vozového parku drážních vozidel
hromadné přepravy osob

3/ aplikace barevného nebo černobílého
ilustračního obrázku,

1.4

Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu

1.2 Rozvoj dopravní
obslužnosti
a veřejné dopravy

4/ možnost aplikace dalšího výzdobného
prvku (viz kapitola 1.10),
5/ jednotné používání základního firemního
písma ve všech jeho povolených řezech,
6/ jednotná barevnost vycházející ze
základních a doplňkových barev instituce
(viz kapitola 3.1),

1.3 Obnova vozového parku
drážních vozidel
hromadné přepravy
osob

7/ jednotné používání všech tří povolených
variant značky (kapitoly 1.2 a 1.3) podle
zásad stanovených tímto manuálem.

1.4 Rozvoj
infrastruktury
pro nemotorovou
dopravu
Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti

Panely mají široké možnosti uplatnění
a mohou být různých formátů. Je nezbytné
udržet jednotu jejich vizuálního působení,
a proto je třeba zachovat co možná nejvíce
jednotných prvků.

Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti

5.07
DALŠÍ ODVOZENÉ TISKOVINY
BILLBOARDY

Víceřádkový text
s použitím písma
Frutiger
ve všech jeho povolených
řezech v bílé, zelené
a žluté barvě

Billboardy jako velkoplošná média jsou
výrazným prvkem venkovní komunikace
instituce ROP JV. Různost formátů zvyšuje
požadavek na jednotnost jejich vizuálního
působení, a proto je třeba zachovat co možná
nejvíce jednotných prvků.
Sjednocujícími grafickými prvky billboardů
jsou:
–
–
–

–
–

Víceřádkový text
s použitím písma
Frutiger

–

tříbarevný korporátní pruh, použitý
horizontálně nebo vertikálně,
bílý pruh v záhlaví s umístěním značky
instituce ve spojení se symbolem EU,
používání tmavomodré podkladové
plochy (pokud vyhovuje výtvarnému
záměru), s texty v bílé, zelené a žluté
barvě,
celoplošná aplikace obrazového materiálu
s texty v ploše obrazu,
důsledné používání základního firemního
písma Frutiger v povolených řezech
(viz kapitola 2.01) a řádkovaných na levou
zarážku,
dodržování předepsané firemní barevnosti
(viz kapitola 3.01).

Povinnými údaji, které má billboard obsahovat,
a které mají pokrývat minimálně 25 % plochy
jsou:
1/ druh a název operace,
2/ symbol Evropské unie s grafickými údaji
stanovenými EU (www.publications.
europa.eu/code/en–5000100.
htm<http://www.publications.europa.
eu/code/en/en–5000100.htm>),
3/ odkaz na příslušný fond: Evropský fond
regionálního rozvoje,
4/ prohlášení: Investice do vaší budoucnosti.

5.08
DALŠÍ ODVOZENÉ TISKOVINY
70 mm

P O W E R P O I N T O VÁ P R E Z E N TA C E
– TITULNÍ SLIDE

115 mm

Šablona pro prezentace v PowerPointu
vychází z jednotného vizuálního stylu ROP JV.
Užívá se k prezentacím pro externí i interní
subjekty.

12 mm

61 mm

2 mm
19 mm

Regionální operační program
NUTS 2 Jihovýchod
2007 – 2013

Prezentace používá základní firemní barvy
– tmavomodrou, zelenou a žlutou (viz
kapitola 3.1) a barvy EU (viz kapitola 8.1).

1

Zobrazení je v 55 % skutečné velikosti,
rozměrové údaje popisují 100% velikosti
a jsou předepsány v milimetrech.

25 mm

2

30 mm

20 mm

55 mm

86 mm

Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti

116 mm

Titulní strana obsahuje variantu základního
provedení značky spolu se symbolem EU,
dále slabý tříbarevný korporátní pruh, titul
prezentace a silný korporátní pruh
s aplikacemi výzdobného prvku v podobě
fragmentů obrazového znaku – vždy v 75 %
příslušné barvy. Pod tímto pruhem jsou
umístěny informační texty.

26 mm

20 mm

1/

Název prezentace: 50/58 bodů, Bold

2/

Informační texty: 15/17 bodů, Roman

2 mm
5 mm

5.09

20 mm

48,5 mm

DALŠÍ ODVOZENÉ TISKOVINY
P O W E R P O I N T O VÁ P R E Z E N TA C E
– VNITŘNÍ SLIDE

190 mm

Další strany PowerPointové prezentace
mají v záhlaví stabilně umístěn tříbarevný
obrazový znak spolu se symbolem EU
a tmavomodrý titul stránky za horizontální
zelenou linkou.

12 mm

Regionální rada regionu
soudržnosti Jihovýchod

1

48 mm

Prostor pro vlastní texty má jednotné
umístění na všech dalších stránkách. Texty
jsou sázeny v tmavomodré firemní barvě,
s možností vyznačování v zelené barvě.

• je řídícím orgánem Regionálního operačního programu.
• je zřízena zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře
regionálního rozvoje.
• Není orgánem územního samosprávného celku
ani není orgánem státní správy.
• Je právnickou osobou.

V dolní části se opakuje zúžený tříbarevný
korporátní pruh s aplikacemi výzdobného
prvku v podobě fragmentů obrazového
znaku – vždy v 75 % příslušné barvy.
Zobrazení je v 55 % skutečné velikosti,
rozměrové údaje popisují 100% velikosti
a jsou předepsány v milimetrech.

2

Orgány:
• Výbor Regionální rady (8 členů za každý kraj)
• Předseda Regionální rady
• Úřad Regionální rady
4 mm

55 mm

86 mm

116 mm

Titul stránky: 28/31 bodů, Bold

2/

První úroveň textů: 26/29 bodů, Roman

Kompletní zpracování PowerPointové
prezentace je k dispozici v sídle úřadu.

18 mm

20 mm

1/

20 mm

6

PROPAGAČNÍ
PŘEDMĚTY

6.01
P R O PA G A Č N Í P Ř E D M Ě T Y
PROPISOVACÍ TUŽKA

Instituce ROP JV umisťuje v rámci propagace
svou značku na různé dárkové a propagační
předměty. Při těchto aplikacích je nutné
dodržovat standardy jednotného vizuálního
stylu, kodifikované tímto grafickým
manuálem. Především barevnost značky
a podkladových ploch musí odpovídat
předepsaným barvám.
Barva propisovací tužky je bílá nebo stříbrná.
Na tento podklad je aplikována značka
instituce v základním barevném provedení
spolu s barevným symbolem EU (viz kapitola
1.08) a tmavomodrou webovou adresou,
umístěnou pod značkou a vysázenou
z písma Frutiger Roman na její optickou šíři.

6.02
P R O PA G A Č N Í P Ř E D M Ě T Y
HRNEK

Hrnek je bílý a je na něm z jedné strany
aplikován výzdobný prvek (viz kapitola 1.10)
a z druhé strany značka instituce v základním
barevném provedení spolu se symbolem EU
(viz kapitola 1.08) a tmavomodrou webovou
adresou, umístěnou pod značkou
a vysázenou z písma Frutiger Roman na
její optickou šíři.
Použité barvy musí přesně odpovídat
definovaným firemním barvám
(viz kapitola 3.1).

6.03
P R O PA G A Č N Í P Ř E D M Ě T Y
PODLOŽKA POD MYŠ

Podložka pod myš má tmavomodrou
podkladovou plochu, (která musí odpovídat
definované firemní barvě – viz kapitola 3.1).
Na bílém pruhu v záhlaví je aplikována
základní barevná podoba značky ROP JV
spolu se symbolem EU (viz kapitola 1.08).
V modré ploše podložky je aplikován
výzdobný prvek v podobě filtrem upraveného
obrazového znaku. V dolní části modré
plochy je umístěna webová adresa v bílé
barvě, vysázená z písma Frutiger Roman na
optickou šíři značky ROP JV.

www.jihovychod.cz

6.04
P R O PA G A Č N Í P Ř E D M Ě T Y
R E K L A M N Í TA Š K A

Taška PVC má na bílém podkladu aplikován
dominantní výzdobný prvek v podobě
obrazového znaku (viz kapitola 1.10)
a v horní části značku instituce v základním
barevném provedení spolu se symbolem EU
(viz kapitola 1.08). V dolní části je umístěna
webová adresa v tmavomodré barvě,
vysázená z písma Frutiger Roman na
optickou šíři značky ROP JV.
Papírová taška se skladem má na bílém
podkladu aplikován dominantní výzdobný
prvek v podobě obrazového znaku (viz
kapitola 1.10) a v horní části značku
instituce v základním barevném provedení
spolu se symbolem EU (viz kapitola 1.08).
V dolní části je umístěna webová adresa
v tmavomodré barvě, vysázená z písma
Frutiger Roman na optickou šíři značky
ROP JV.
Obě tašky jsou jednostranně potištěny
barvami odpovídajícími základním firemním
barvám a barevnosti symbolu EU
(viz kapitola 1.08).

6.05
P R O PA G A Č N Í P Ř E D M Ě T Y
TRIČKO

Tričko bez límečku v bílé barvě má na
přední části aplikovánu značku instituce
v základním barevném provedení spolu
se symbolem EU (viz kapitola 1.08)
a tmavomodrou webovou adresou
vysazenou z písma Frutiger Roman na
optickou šíři značky ROP JV. Na zadní
straně trička je v jeho pravé horní části
aplikován tříbarevný výzdobný prvek ve
formě obrazového znaku.
Použité barvy musí přesně odpovídat
definovaným firemním barvám
(viz kapitola 3.1).
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