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Manuál logotypu Rámce podpory Spoleãenství (RPS) pfiedstavuje základní sou-
bor pravidel a zároveÀ závazn˘ návod pro nakládání s grafickou „znaãkou“ RPS.
Logotyp RPS se stal integrální souãástí v‰ech forem prezentace Rámce podpory
Spoleãenství , neboli v˘znamné ãásti celého bloku pomoci poskytované âeské
republice ze strukturálních fondÛ EU. Pfii jeho uÏívání je tfieba dbát pravidel sta-
noven˘ch tímto manuálem tak, aby zÛstala zachována jednotná forma informo-
vání i propagace pomoci EU ve vztahu k odborné i ‰iroké vefiejnosti. Správné uÏí-
vání logotypu RPS posiluje srozumitelnost a identifikaci Rámce podpory Spole-
ãenství jakoÏto strategického dokumentu i instituce (fiídícího orgánu) a celkovû
tak dotváfií jeho identitu.

Rámec podpory Spoleãenství 2004-2006 pfiedstavuje klíãov˘ dokument pro âes-
kou republiku coby pfiíjemce pomoci ze strukturálních fondÛ EU v prvních tfiech
letech ãlenství v EU. Vypracovala jej Evropská komise ve spolupráci s âeskou
republikou (pfiíjemcem podpory) na základû pfiedloÏeného Národního rozvojové-
ho plánu. Na základû RPS bude mít âR moÏnost ãerpat aÏ 1.454 miliard EUR
k podpofie vyváÏeného rozvoje vlastního území. Tato ãástka odpovídá zdrojÛm
pro realizaci Cíle 1 regionální a strukturální politiky EU na zkrácené programové
období 2004-06. Rámec podpory Spoleãenství vymezuje strategii ,  priority a cíle,
které mohou b˘t hrazeny ze spolufinancování Spoleãenství. Z Rámce podpory
Spoleãenství vychází pût operaãních programÛ, které naplÀují cíle a strategie
zakotvené v tomto dokumentu. 

Ministerstvo pro místní rozvoj âeské republiky
Odbor Rámce podpory Spoleãenství
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A .1 ZÁKLADNÍ  PODOBA LOGOTYPU RPS/CSF
A .1 .1 âeská verze  logotypu
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V základní podobû je logotyp proveden v modroãervené kombinaci na bílém podkladû.

Lev˘ symbol dlanû vyjadfiující pfiítomnost Evropské unie je modr˘, prav˘ - symbolizu-

jící âR - pak ãerven˘. Na nûj plynule navazuje tuãn˘mi verzálkami stylizovaná zkratka

RPS - opût v ãervené barvû, a dále pak lomítko a zkratka CSF, tentokráte tenk˘mi ver-

zálkami v barvû modré. Cel˘ logotyp v této „základní“ variantû dotváfií doslovn˘

popis celého projektu „âeská republika 2004>06“ a „Rámec podpory Spoleãenství“,

oba v ãervené barvû. 

(!) Kompletní barevnost pro v‰echny dostupné tiskové techniky je pro rychlou orien-

taci vÏdy uvádûna v pravém sloupci pfiímo pod logotypem.

/  BAREVNOST

modrá

/  4C -  C100 M65 Y0 K30

/  2C -  PANTONE 288C

ãervená

/  4C -  C0 M91 Y100 K23

/  2C -  PANTONE 1805C



A .1 ZÁKLADNÍ  PODOBA LOGOTYPU RPS/CSF
A .1 .2 Konstrukce logotypu v  s í t i
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Pro pfiípad ztráty vektorov˘ch dat, nutnosti kontroly proporcí ãi nové v˘roby logotypu

je zde zobrazeno jeho posazení ve ãtvercové síti .  UpozorÀujeme, Ïe pfii vlastní kon-

strukci je tfieba dbát na pfiesné (!) dodrÏení v‰ech pomûrÛ a velikostí , a to jak u pik-

togramu, tak u typografie (pouÏité písmo je specifikováno dále v manuálu).

(!) Do nové kontrukce se pou‰tûjte pouze v nevyhnutelné situaci , vÏdy radûji Ïádejte

pfiíslu‰ná místa o zaslání nov˘ch podkladÛ, ‰etfií to ãas, peníze i v˘slednou kvalitu díla.

(více > A .3.4 PouÏité písmo a typografie)
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BAREVNOST /  poz i t ivn í

‰edá

/  1C -  K60

/  2C -  PANTONE CoolGray  8C

ãerná

/  1C -  K100

/  2C -  K100

BAREVNOST /  inverzn í

‰edá

/  1C -  K40

/  2C -  PANTONE CoolGray  6C

ãerná

/  1C -  K100

/  2C -  K100

U ãernobílé varianty je tfieba peãlivû rozli‰ovat její pozitivní (normální) ãi inverzní

variantu. V˘chozím typem je ‰edoãerná kombinace na bílém podkladû, pouze ve v˘ji-

meãném pfiípadû je moÏné pouÏít fie‰ení inverzní (pouze na plné ãerné plo‰e).

(více > A .3.3 PouÏití logotypu na barevn˘ch plochách)

(!) Obû varianty pro ãernobílé pouÏití se l i‰í v pouÏit˘ch odstínech ‰edi , pfiípadnû

pfiím˘ch barvách. Dbejte tak na jejich správnou kombinaci.



A .1 ZÁKLADNÍ  PODOBA LOGOTYPU RPS/CSF
A .1 .4 Barevná inverzn í  var ianta

RPS/CSF GRAFICK¯ MANUÁL 

STRANA 07

Zcela specifickou moÏností pouÏití logotypu RPS/CSF je její barevná inverzní varianta. 

Její uÏití pouze doplÀuje celkovou ‰kálu moÏností uÏití logotypu a je striktnû vázáno

na zcela konkrétní podkladovou ãervenou barvu.

(více > pfiesná specifikace barev v pravém sloupci)

(!) V jin˘ch pfiípadech není moÏné tuto variantu pouÏít.

(více > A .3.2 Zakázané uÏití)

(více > A .3.3 PouÏití logotypu na barevn˘ch plochách)

/  BAREVNOST

ãervená

/  4C -  C0 M91 Y100 K23

/  2C -  PANTONE 1805C

modrá

/  4C -  C100 M65 Y0 K30

/  2C -  PANTONE 288C
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A .1 .5 Minimáln í  ve l ikost  uÏ i t í
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Minimální velikost uÏití logotypu definuje jeho nejmen‰í moÏné pouÏití na ve‰ker˘ch

tiskov˘ch materiálech. Tato hraniãní velikost nesmí b˘t nikdy pfiekroãena, zaruãuje

totiÏ nezbytnou ãitelnost v‰ech atributÛ logotypu. Pokud tato minimální velikost

nevyhovuje va‰im poÏadavkÛm, srovnejte ji s odvozenou „malou variantou“ v ãásti A .2.

(!) NezapomeÀte, Ïe minimální velikost uÏití logotypu úzce souvisí s jeho minimální

ochrannou zónou, jeÏ v tomto rozmûru není zahrnuta.

(více > A .2.5 Minimální velikost uÏití)

/  BAREVNOST

modrá

/  4C -  C100 M65 Y0 K30

/  2C -  PANTONE 288C

ãervená

/  4C -  C0 M91 Y100 K23

/  2C -  PANTONE 1805C

30 mm



A .1 ZÁKLADNÍ  PODOBA LOGOTYPU RPS/CSF
A .1 .6 Evropská verze  logotypu
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Pro zcela zvlá‰tní uÏití (je vázáno pouze na pfiímou Ïádost ze strany Ministerstva pro

místní rozvoj) je k dispozici tzv. „Evropská varianta“ logotypu RPS/CSF. Z pohledu uÏi-

vatele se v podstatû jedná o pfiesn˘ opak základní varianty, a to jak v barevném pro-

vedení , tak v úpravû typografické ãásti (anglická verze textu). PfievaÏující barvou je v

tomto pfiípadû modrá, âR je zastoupena ãervenou barvou ve stejném rozsahu a fi lozo-

fi i ,  jako tomu je u Evropské unie a základní varianty logotypu. 

(!) V‰echy ostatní aspekty pouÏívání této varianty logotypu (ãb verze, minimální veli-

kost uÏití ,  ochranná zóna atd.) jsou naprosto shodné se základní variantou. V˘jimku

tvofií barevná inverzní varianta, jeÏ je zobrazena na této stránce. 

/  BAREVNOST

modrá

/  4C -  C100 M65 Y0 K30

/  2C -  PANTONE 288C

ãervená

/  4C -  C0 M91 Y100 K23

/  2C -  PANTONE 1805C

/  BAREVNOST

modrá

/  4C -  C100 M65 Y0 K30

/  2C -  PANTONE 288C

ãervená

/  4C -  C0 M91 Y100 K23

/  2C -  PANTONE 1805C



A .2 ODVOZENÁ „ MALÁ VARIANTA“ LOGOTYPU RPS/CSF
A .2 .1 âeská verze  logotypu
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Odvozená „malá varianta“ logotypu RPS/CSF je k dispozici ze dvou hlavních dÛvodÛ.

Jedním je pouÏití logotypu v pfiípadech, kdy doslovn˘ pfiepis celé zkratky není nutn˘ -

popisn˘ text se v lay-outu objevuje na jiném místû. Druh˘m dÛvodem byla nutnost

úpravy pro pfiípady, kdy minimální velikost logotypu spadá pod práh hranice ãitelnosti.

Z tûchto dÛvodÛ je v této variantû zvût‰ena první ãást typografie (zkratka) a naopak

zcela vypu‰tûna ãást druhá (vysvûtlující texty).

V základní podobû je tak logotyp proveden opût v modroãervené kombinaci na bílém

podkladû, lev˘ symbol dlanû vyjadfiující pfiítomnost Evropské unie je modr˘, prav˘ -

symbolizující âR - pak ãerven˘. Na nûj plynule navazuje tuãn˘mi verzálkami stylizova-

ná zkratka RPS - opût v ãervené barvû, a dále pak lomítko a zkratka CSF, tentokráte

tenk˘mi verzálkami a v barvû modré.

/  BAREVNOST

modrá

/  4C -  C100 M65 Y0 K30

/  2C -  PANTONE 288C

ãervená

/  4C -  C0 M91 Y100 K23

/  2C -  PANTONE 1805C



A .2 ODVOZENÁ „ MALÁ VARIANTA“ LOGOTYPU RPS/CSF
A .2 .2 Konstrukce logotypu v  s í t i
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V‰e potfiebné ohlednû konstrukce logotypu v síti je popsáno u „normální“ varianty,

nicménû je na místû znovu zdÛraznit, Ïe k nové kontrukci logotypu by mûlo b˘t pfii-

stoupeno pouze v nevyhnutelné situaci. VÏdy radûji Ïádejte pfiíslu‰né datové podklady.

(více > A .1.2 Konstrukce logotypu v síti)



A .2 ODVOZENÁ „ MALÁ VARIANTA“ LOGOTYPU RPS/CSF
A .2 .3 âernobí lé  var ianty  logotypu
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Pro pouÏití ãernobílé „malé“ varianty logotypu RPS/CSF platí naprosto shodné pod-

mínky, jako u varianty základní. 

(více > A .1.3 âernobílé varianty logotypu)

BAREVNOST /  poz i t ivn í

‰edá

/  1C -  K60

/  2C -  PANTONE CoolGray  8C

ãerná

/  1C -  K100

/  2C -  K100

BAREVNOST /  inverzn í

‰edá

/  1C -  K40

/  2C -  PANTONE CoolGray  6C

ãerná

/  1C -  K100

/  2C -  K100



A .2 ODVOZENÁ „ MALÁ VARIANTA“ LOGOTYPU RPS/CSF
A .2 .4 Barevná inverzn í  var ianta
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Pro uÏití barevné inverzní „malé“ varianty logotypu RPS/CSF platí shodné poznámky,

jako u základní varianty. 

(více > A .1.4 Barevná inverzní varianta)

/  BAREVNOST

ãervená

/  4C -  C0 M91 Y100 K23

/  2C -  PANTONE 1805C

modrá

/  4C -  C100 M65 Y0 K30

/  2C -  PANTONE 288C



A .2 ODVOZENÁ „ MALÁ VARIANTA“ LOGOTYPU RPS/CSF
A .2 .5 Minimáln í  ve l ikost  uÏ i t í
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Minimální velikost uÏití u této varianty logotypu je v horizontálním rozmûru 12 mm. 

Srovnejte tuto velikost s rozmûry u normální varianty logotypu RPS/CSF. 

(!) NezapomeÀte, Ïe minimální velikost uÏití logotypu úzce souvisí s jeho minimální

ochrannou zónou, jeÏ v tomto rozmûru není zahrnuta. 

/  BAREVNOST

modrá

/  4C -  C100 M65 Y0 K30

/  2C -  PANTONE 288C

ãervená

/  4C -  C0 M91 Y100 K23

/  2C -  PANTONE 1805C

12 mm



A .2 ODVOZENÁ „ MALÁ VARIANTA“ LOGOTYPU RPS/CSF
A .2 .6 Evropská verze  logotypu
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Stejnû jako u normální varianty slouÏí tato modifikace logotypu pouze pro zvlá‰tní

pouÏití ve vztahu k Evropské unii a je vázáno pouze na pfiímou Ïádost ze strany MMR.

(!) V‰echny ostatní aspekty pouÏívání této varianty logotypu (ãb, minimální velikost

uÏití , ochranná zóna atd.) jsou naprosto shodné s normální variantou, vyjma barevné

inverzní varianty, jeÏ je zobrazena na této stránce. 

(více > A .1.6 Evropská verze logotypu)

/  BAREVNOST

modrá

/  4C -  C100 M65 Y0 K30

/  2C -  PANTONE 288C

ãervená

/  4C -  C0 M91 Y100 K23

/  2C -  PANTONE 1805C



A .3 POUÎIT Í  OBOU VARIANT LOGOTYPU RPS/CSF
A .3 .1 Ochranná zóna
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Minimální ochranná zóna logotypu, do níÏ nesmí zasahovat Ïádn˘ jin˘ grafick˘ prvek

pouÏitého LAY-OUTu ãi dal‰í logotyp, je dána délkou vnitfiní strany ãtverce ve stfiedu

piktogramu. Tato vzdálenost je na nákresu zobrazena jako X a aplikuje se ve shod-

ném mûfiítku v okolí celého logotypu. 

Tato vzdálenost se uÏívá rovnûÏ jako velikost podkladové bílé plochy pfii pouÏití logo-

typu na barevn˘ch plochách. V tom pfiípadû se stejná velikost X uÏije je‰tû jednou

jako ochranná zóna logotypu ve variantû s bíl˘m podkladem. (viz nákres vpravo dole)

(více > A .3.3 PouÏití logotypu na barevn˘ch plochách)

X X

X

X

X X X

X

X

X

X

X

X

X



A .3 POUÎIT Í  OBOU VARIANT LOGOTYPU RPS/CSF
A .3 .2 Zakázané uÏ i t í
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U v‰ech logotypÛ je tfieba peãlivû dbát na jejich korektní uÏití ,  pfiiãemÏ je zcela

vylouãen jak˘koliv zásah do logotypu ãi jeho úprava. Mezi nejãastûj‰í chyby uÏití

logotypu patfií zejména jeho nesprávná barevnost, svévolná úprava typografie (úplná

zámûna písma ãi její proporãní deformace), poru‰ení minimální velikosti uÏití ,  úplná

proporãní deformace logotypu, nedodrÏení pfiedepsan˘ch odstínÛ u ãernobíl˘ch variant

a nedodrÏování ochrann˘ch zón logotypu (vãetnû jejich uÏití u velikosti podkladov˘ch

ploch inverzních variant).

(!) Vût‰inû pfiípadÛ nesprávného uÏití logotypu RPS/CSF jednodu‰e pfiedejdete pouÏí-

váním oficiálních podkladÛ. 
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Systém pouÏívání logotypu na barevn˘ch ãi nesourod˘ch plochách je naznaãen na

této stránce. Barevnou pozitivní verzi je nutné pouÏívat vãetnû bílého podkladu, jehoÏ

velikost je dána minimální ochrannou zónou. Stejná pravidla platí rovnûÏ pro ãerno-

bílou variantu. V˘jimkou jsou inverzní varianty logotypu, které je moÏné pouÏívat na

plnobarevné plo‰e, ov‰em se pouze se shodnou barevností. U klasické varianty je to

pfiesnû definovaná ãervená a ãerná (u ãb varianty) barva, u „Evropské“ varianty pak

modrá, respektive ãerná barva.

(více > A .3.1 Ochranná zóna)

A .3 POUÎIT Í  OBOU VARIANT LOGOTYPU RPS/CSF
A .3 .3 PouÏ i t í  logotypÛ na barevn˘ch p lochách



A .3 POUÎIT Í  OBOU VARIANT LOGOTYPU RPS/CSF
A .3 .4 PouÏ i té  p ísmo a typograf ie
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Pro typografickou ãást logotypu (zkratka a dal‰í popisné texty) jakoÏto v‰echna fie‰ení

tiskovin v ãásti B tohoto grafického manuálu bylo pouÏito písmo ãeského typografa

Franti‰ka ·torma (Stfie‰ovická písmolijna) Dyna Grotesk RM v fiezech Regular a Bold.

(více > www.pismolijna.cz)

(!) DoplÀková písma, pfiedev‰ím pak pro kanceláfiské pouÏití (psaní textÛ, elektronické

prezentace, atd.) jsou definována na konci tohoto manuálu. (B.4)

Dyna Grotesk RM 9b / 5

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
Dyna Grotesk RM Bold 9b / 5

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
Dyna Grotesk RM Italic 9b / 5

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
Dyna Grotesk RM Bold Italic 9b / 5

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Dyna Grotesk RM 12b / 5

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123
Dyna Grotesk RM Bold 12b / 5

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 012
Dyna Grotesk RM Italic 12b / 5

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123
Dyna Grotesk RM Bold Italic 12b / 5

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 01

Dyna Grotesk RM 15b / 5

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrs
Dyna Grotesk RM Bold 15b / 5

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopq
Dyna Grotesk RM Italic 15b / 5

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrs
Dyna Grotesk RM Bold Italic 15b / 5

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopq



A .4 LOGOTYP V KOMBINACI  SE  SYMBOLY EU
A .4 .1 Zák ladní  podoba s  typograf i í ,  bez  typograf ie

RPS/CSF GRAFICK¯ MANUÁL 
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Velmi ãasté je pouÏití logotypu RPS/CSF v kombinaci se symbolem EU. Pro takové pfií-

pady je pfiipravena zvlá‰tní úprava (tvar) logotypu, jeÏ tyto poÏadavky zohledÀuje.

Tvofií ho dva spojené obdélníky, z nichÏ lev˘ obsahuje logotyp RPS/CSF v „malé“ verzi

a prav˘ symbol (vlajku) EU. Cel˘ doprovodn˘ text - „âeská republika 2004>06 Rámec

podpory spoleãenství“ je pak umístûn pod obûma obdélníky.

(!) Îádná jiná kombinace logotypu RPS/CSF se symbolem EU není pfiípustná.

V pfiípadech, kdy je vysvûtlující text pouÏit na jiném místû grafického lay-outu je

moÏné pouÏít tuto kombinovanou verzi logotypu RPS/CSF bez doplÀující textové ãásti. 

(více o symbolech EU > http://europa.eu.int/abc/symbols/emblem/graphics1_en.htm)

/  BAREVNOST

modrá

/  4C -  C100 M65 Y0 K30

ãervená

/  4C -  C0 M91 Y100 K23

modrá EU

/  4C -  C100 M80 Y0 K0

Ï lutá  EU

/  4C -  C0 M10 Y100 K0



A .4 LOGOTYP V KOMBINACI  SE  SYMBOLY EU
A .4 .2 Proporãní  umístûní  v  s í t i
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Pro lep‰í pochopení konstrukce, proporcí a pouÏití této zvlá‰tní varianty logotypu

RPS/CSF zde uvádíme jeho umístûní ve ãtvercové síti .

(!) Na pfiiloÏeném CD-ROMu je tato verze k dispozici ve vektorové podobû, takÏe není

nutné ji znovu konstruovat.



A .4 LOGOTYP V KOMBINACI  SE  SYMBOLY EU
A .4 .3 „ Evropská“  var ianta logotypu

RPS/CSF GRAFICK¯ MANUÁL 

STRANA 22

Identicky s „Evropsk˘mi“ variantami logotypu RPS/CSF existuje rovnûÏ od této modi-

fikace taková. Opût je nutné podotknout, Ïe její pouÏití není svévolné a je vázáno

pouze na Ïádost MMR.

(více > A .1.6 Evropská verze logotypu)

(více > A .2.6 Evropská verze logotypu)

/  BAREVNOST

modrá

/  4C -  C100 M65 Y0 K30

ãervená

/  4C -  C0 M91 Y100 K23

modrá EU

/  4C -  C100 M80 Y0 K0

Ï lutá  EU

/  4C -  C0 M10 Y100 K0



A .4 LOGOTYP V KOMBINACI  SE  SYMBOLY EU
A .4 .4 Ochranná zóna ,  barevné p lochy,  min .  ve l ikost

RPS/CSF GRAFICK¯ MANUÁL 

STRANA 23

Identicky s ochrannou zónu samostatného logotypu je pfiesnû definována i minimál-

ní ochranná zóna této sloÏené varianty. Její podstata je znázornûna na této stránce.

V pfiípadû, kdy je nutné pouÏít tuto sloÏenou variantu na jakémkoli barevném pod-

kladû, pouÏije se - stejnû jako u samostatného logotypu - tento rozmûr je‰tû jednou

s tím, Ïe první velikost X definuje velikost bílé podkladové plochy a druhá velikost X

pak minimální ochrannou zónu kolem sloÏené varianty.

(více > A .3.1 Ochranná zóna)

(!) Minimální velikost pouÏití této kombinace je dána minimální velikostí pouÏité

„malé varianty “ logotypu RPS/CSF.

(více > A .2.5 Minimální velikost uÏití)

/  BAREVNOST

modrá

/  4C -  C100 M65 Y0 K30

ãervená

/  4C -  C0 M91 Y100 K23

modrá EU

/  4C -  C100 M80 Y0 K0

Ï lutá  EU

/  4C -  C0 M10 Y100 K0

X

X

X



B.1 ZÁKLADNÍ  MERKANTILNÍ  T ISKOVINY
B.1 .1 Hlav iãkov˘ papí r
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âeská republika 2004>06
Rámec podpory Spoleãenství

Ministerstvo pro místní rozvoj âR
Odbor Rámce podpory Spoleãenství
Staromûstské nám. 6, 110 15 Praha 1
tel.: 123 456 789, fax: 123 456 789
e-mail: jmeno.prijmeni@mmr.cz
www.mmr.cz, www.strukturalni-fondy.cz

Základní podoba hlaviãkového papíru RPS/CSF.

(!) V‰echny velikosti jsou uvedeny v milimetrech.

(!) PDF soubory s náhledy dokumentÛ v pomûru 1:1 naleznete vÏdy na pfiiloÏeném

CD-ROMu. Upozornûní: tyto soubory byly zpracovány pouze jako vizuální souãást tohoto

grafického manuálu. V Ïádném pfiípadû se nejedná o finální podklady pro zpracování

litografií ãi pfiím˘ tisk. Pfii tiskové produkci si pfiipravte vÏdy vlastní podklady.  

/  ROZMùR

210x297 mm

/  TYPO

DynaGrotesk  RM & RM Bold

ve l .  p ísma 7b /  prok lad fiádkÛ 9b /  

prostrkání  12,5

/  S ÍLA L INEK

1,2 bodu

/  BAREVNOST

modrá

/  4C -  C100 M65 Y0 K30

ãervená

/  4C -  C0 M91 Y100 K23

/  NÁHLED 50%

6 69999

6 66 6 6 638,5 38,5

6

142,5

18
6

14
2,

5
6

6

99



B.1 ZÁKLADNÍ  MERKANTILNÍ  T ISKOVINY
B.1 .2 Hlav iãkov˘ papí r  -  Evropská verze

RPS/CSF GRAFICK¯ MANUÁL 

STRANA 25

Czech Republic 2004>06
Community Support Framework

Ministry For Regional Development
Community Support Framework Dept. 
Staromûstské nám. 6, 110 15 Praha 1
t: +420 123456789, f : +420 123456789
e-mail: jmeno.prijmeni@mmr.cz 
www.mmr.cz, www.strukturalni-fondy.cz

„Evropská verze“ hlaviãkového papíru RPS/CSF.

(!) V‰echny velikosti jsou uvedeny v milimetrech.

(!) PDF soubory s náhledy dokumentÛ v pomûru 1:1 naleznete vÏdy na pfiiloÏeném

CD-ROMu. Upozornûní: tyto soubory byly zpracovány pouze jako vizuální souãást tohoto

grafického manuálu. V Ïádném pfiípadû se nejedná o finální podklady pro zpracování

litografií ãi pfiím˘ tisk. Pfii tiskové produkci si pfiipravte vÏdy vlastní podklady.

/  ROZMùR

210x297 mm

/  TYPO

DynaGrotesk  RM & RM Bold

7b /  9b /  12,5

/  S ÍLA L INEK

1,2 bodu

/  BAREVNOST

modrá

/  4C -  C100 M65 Y0 K30

ãervená

/  4C -  C0 M91 Y100 K23

/  NÁHLED 50%

6 69999

6 66 6 6 638,5 38,5

6

142,5

18
6

14
2,

5
6

6

99



B.1 ZÁKLADNÍ  MERKANTILNÍ  T ISKOVINY
B.1 .3 Hlav iãkov˘ papí r  -  zv lá‰tn í  verze

RPS/CSF GRAFICK¯ MANUÁL 

STRANA 26

Ministerstvo pro místní rozvoj âR
Odbor Rámce podpory Spoleãenství
Staromûstské nám. 6, 110 15 Praha 1
tel.: 123 456 789, fax: 123 456 789
e-mail: jmeno.prijmeni@mmr.cz
www.mmr.cz, www.strukturalni-fondy.cz

âeská republika 2004>06
Rámec podpory Spoleãenství

Zvlá‰tní verze hlaviãkového papíru s ‰ed˘m podkladem. V této variantû se pouÏívá

zvlá‰tní upravená verze kombinovaného logotypu RPS/CSF se symbolem EU. Získáte

ji jednoduch˘m odstranûním vnûj‰ího rámu a zmûnou barevnosti dûlící linky na barvu

podkladu. Síla l inky a v‰echny ostatní proporce zÛstavají beze zmûny.

(!) V‰echny velikosti jsou uvedeny v milimetrech.

(!) PDF soubory s náhledy dokumentÛ v pomûru 1:1 naleznete vÏdy na pfiiloÏeném

CD-ROMu. Upozornûní: tyto soubory byly zpracovány pouze jako vizuální souãást tohoto

grafického manuálu. V Ïádném pfiípadû se nejedná o finální podklady pro zpracování

litografií ãi pfiím˘ tisk. Pfii tiskové produkci si pfiipravte vÏdy vlastní podklady.

/  ROZMùR

210x297 mm

/  TYPO

DynaGrotesk  RM & RM Bold

7b /  9b /  12,5

/  S ÍLA L INEK

1,2 bodu

/  BAREVNOST

modrá

/  4C -  C100 M65 Y0 K30

ãervená

/  4C -  C0 M91 Y100 K23

‰edá

/  4C -  C0 M0 Y0 K15

/  NÁHLED 50%

6 69999

6 66 6 6 638,5 38,5

6

142,5

18
6

14
2,

5
6

6

99



B.1 ZÁKLADNÍ  MERKANTILNÍ  T ISKOVINY
B.1 .4 Viz i tky

RPS/CSF GRAFICK¯ MANUÁL 
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âeská republika 2004>06
Rámec podpory Spoleãenství

www.strukturalni-fondy.cz

Titul. Jméno Pfiíjmení
funkce
Staromûstské nám. 6, 110 15 Praha 1
tel.: 123 456 789, fax: 123 456 789
e-mail: jmeno.prijmeni@mmr.cz

Základní podoba vizitek RPS/CSF. Vizitky jsou fie‰eny jako oboustranné, titulní strana

obsahuje verzi logotypu RPS/CSF v kombinaci se symbolem EU, zadní strana pak jméno,

v‰echny kontaktní údaje a informace.

(!) V‰echny velikosti jsou uvedeny v milimetrech.

(!) PDF soubory s náhledy dokumentÛ v pomûru 1:1 naleznete vÏdy na pfiiloÏeném

CD-ROMu. Upozornûní: tyto soubory byly zpracovány pouze jako vizuální souãást tohoto

grafického manuálu. V Ïádném pfiípadû se nejedná o finální podklady pro zpracování

litografií ãi pfiím˘ tisk. Pfii tiskové produkci si pfiipravte vÏdy vlastní podklady.

/  ROZMùR

85x55 mm

/  TYPO

DynaGrotesk  RM Bold

7b /  9b /  10

DynaGrotesk  RM

7b /  9b /  0

/  S ÍLA L INEK

0,9 bodu

/  BAREVNOST

modrá

/  4C -  C100 M65 Y0 K30

ãervená

/  4C -  C0 M91 Y100 K23

/  NÁHLED 100%

4 438,538,5

4 438,538,5

4
12

,2
22

,6
16

,2

4
12,2

22,6
16,2

4 4 438,534,5

4 4 434,538,5

4
12

,2
22

,6
16

,2

4
12,2

14,6
4

16,2
4



B.1 ZÁKLADNÍ  MERKANTILNÍ  T ISKOVINY
B.1 .5 Obálka DL

RPS/CSF GRAFICK¯ MANUÁL 

STRANA 28

Základní podoba obálky RPS/CSF formátu DL .

(!) V‰echny velikosti jsou uvedeny v milimetrech.

(!) PDF soubory s náhledy dokumentÛ v pomûru 1:1 naleznete vÏdy na pfiiloÏeném

CD-ROMu. Upozornûní: tyto soubory byly zpracovány pouze jako vizuální souãást tohoto

grafického manuálu. V Ïádném pfiípadû se nejedná o finální podklady pro zpracování

litografií ãi pfiím˘ tisk. Pfii tiskové produkci si pfiipravte vÏdy vlastní podklady.

/  ROZMùR

230x115 mm

/  TYPO

DynaGrotesk  RM

8b /  11b /  12,5

/  S ÍLA L INEK

0,65 bodu

/  BAREVNOST

modrá

/  4C -  C100 M65 Y0 K30

ãervená

/  4C -  C0 M91 Y100 K23

/  NÁHLED 50%

6 109 654,554,5

6
6

6
97

www.mmr.cz, www.strukturalni-fondy.cz



B.1 ZÁKLADNÍ  MERKANTILNÍ  T ISKOVINY
B.1 .6 Obálka DL -  ‰edá verze

RPS/CSF GRAFICK¯ MANUÁL 
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Zvlá‰tní ‰edá verze obálky RPS/CSF formátu DL . V této variantû se opût pouÏívá zvlá‰t-

ní upravená verze kombinovaného logotypu RPS/CSF se symbolem EU. Získáte ji jed-

noduch˘m odstranûním vnûj‰ího rámu a zmûnou barevnosti dûlící linky na barvu pod-

kladu. Síla linky a v‰echny ostatní proporce zÛstavají beze zmûny.

(!) V‰echny velikosti jsou uvádûné v milimetrech.

(!) PDF soubory s náhledy dokumentÛ v pomûru 1:1 naleznete vÏdy na pfiiloÏeném

CD-ROMu. Upozornûní: tyto soubory byly zpracovány pouze jako vizuální souãást tohoto

grafického manuálu. V Ïádném pfiípadû se nejedná o finální podklady pro zpracování

litografií ãi pfiím˘ tisk. Pfii tiskové produkci si pfiipravte vÏdy vlastní podklady.

/  ROZMùR

230x115 mm

/  TYPOGRAFIE

DynaGrotesk  RM

7b /  10b /  12,5

/  S ÍLA L INEK

0,6 bodu

/  BAREVNOST

modrá

/  4C -  C100 M65 Y0 K30

ãervená

/  4C -  C0 M91 Y100 K23

‰edá

/  4C -  C0 M0 Y0 K15

/  NÁHLED 50%

www.mmr.cz, www.strukturalni-fondy.cz

6 6 109 654,548,5

6
6

6
6

91



B.2 DAL·Í  ODVOZENÉ T ISKOVINY
B.2 .1 Pfiebal  broÏury  RPS/CSF

RPS/CSF GRAFICK¯ MANUÁL 
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Ministerstvo pro místní rozvoj
 

âeská republika 2004>06
Rámec podpory Spoleãenstvíâe
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MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj âR
Odbor Rámce podpory Spoleãenství
Staromûstské nám. 6, 110 15 Praha 1
tel.: 123 456 789, fax: 123 456 789
e-mail: jmeno.prijmeni@mmr.cz
www.mmr.cz, www.strukturalni-fondy.cz

¤e‰ení pfiebalu broÏury RPS/CSF. 

(!) V‰echny velikosti jsou uvedeny v milimetrech.

(!) Pfiesné specifikace uÏití logotypu MMR získáte z pfiíslu‰ného grafického manuálu.

(!) PDF soubory s náhledy dokumentÛ v pomûru 1:1 naleznete vÏdy na pfiiloÏeném

CD-ROMu. Upozornûní: tyto soubory byly zpracovány pouze jako vizuální souãást tohoto

grafického manuálu. V Ïádném pfiípadû se nejedná o finální podklady pro zpracování

litografií ãi pfiím˘ tisk. Pfii tiskové produkci si pfiipravte vÏdy vlastní podklady.

/  ROZMùR

440x297 mm

(2 x  210x297 + 20 hfibet  -  odhad)

/  TYPO

adresy DynaGrotesk RM & RM Bold

8b /  10b /  12,5

nadpisy DynaGrotesk RM & RM Bold

12b /  12b /  12,5

19b /  22b /  12,5

/  SÍLA L INEK A POâET (ve skupinû)

1,1 bodu /  41

/  BAREVNOST

modrá

/  4C -  C100 M65 Y0 K30

ãervená

/  4C -  C0 M91 Y100 K23

‰edá

/  4C -  C0 M0 Y0 K15

/  NÁHLED 25%

105 12 2093 93 129312

9312 93 12 20 93 129312

12
27,4

109,1
12

136,5

12
13

6,
5

12
13

6,
5



B.2 DAL·Í  ODVOZENÉ T ISKOVINY
B.2 .2 Obal  CD-ROM

RPS/CSF GRAFICK¯ MANUÁL 
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Ministerstvo pro místní rozvoj
 

âeská republika 2004>06
Rámec podpory Spoleãenství

CD-ROM

Ministerstvo pro místní rozvoj âR
Odbor Rámce podpory Spoleãenství
Staromûstské nám. 6, 110 15 Praha 1
tel.: 123 456 789, fax: 123 456 789
www.mmr.cz, www.strukturalni-fondy.cz

¤e‰ení obalu CD-ROM k broÏufie RPS/CSF. 

(!) V‰echny velikosti jsou uvedeny v milimetrech.

(!) Pfiesné specifikace uÏití logotypu MMR získáte z pfiíslu‰ného grafického manuálu.

(!) PDF soubory s náhledy dokumentÛ v pomûru 1:1 naleznete vÏdy na pfiiloÏeném

CD-ROMu. Upozornûní: tyto soubory byly zpracovány pouze jako vizuální souãást tohoto

grafického manuálu. V Ïádném pfiípadû se nejedná o finální podklady pro zpracování

litografií ãi pfiím˘ tisk. Pfii tiskové produkci si pfiipravte vÏdy vlastní podklady.

/  ROZMùR

250x125 mm

(2 x  125x125)

/  TYPO

adresy DynaGrotesk RM & RM Bold

6,5b /  7 ,5b /  12,5

nadpisy DynaGrotesk RM & RM Bold

6,5b /  11b /  12,5

9,5b /  11b /  12,5

/  SÍLA L INEK A POâET (ve skupinû)

0,7 bodu /  29

/  BAREVNOST

modrá

/  4C -  C100 M65 Y0 K30

ãervená

/  4C -  C0 M91 Y100 K23

‰edá

/  4C -  C0 M0 Y0 K15

/  NÁHLED 40%

62,5 6 656,5 6 650,556,5

6 6 656,5 56,5 656,556,5
6

12
6

38,5
6

56,5 56
,5

6
44

,5
6

12



B.2 DAL·Í  ODVOZENÉ T ISKOVINY
B.2 .3 Pot isk  CD-ROM

RPS/CSF GRAFICK¯ MANUÁL 
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MMR
CD-ROM

âeská republika 2004>06
Rámec podpory Spoleãenství

¤e‰ení potisku CD-ROM k pfiebalu RPS/CSF. 

(!) ·edá barva zde simuluje prÛhledné ãásti CD, jeÏ zÛstávají nepoti‰tûny.

(!) Specifikace pfiím˘ch barev symbolu EU naleznete na internetov˘ch stránkách jeÏ

jsou uvedeny na stranû 20 tohoto manuálu.

(!) V‰echny velikosti jsou uvedeny v milimetrech.

(!) PDF soubory s náhledy dokumentÛ v pomûru 1:1 naleznete vÏdy na pfiiloÏeném

CD-ROMu. Upozornûní: tyto soubory byly zpracovány pouze jako vizuální souãást tohoto

grafického manuálu. V Ïádném pfiípadû se nejedná o finální podklady pro zpracování

litografií ãi pfiím˘ tisk. Pfii tiskové produkci si pfiipravte vÏdy vlastní podklady.

/  ROZMùR

120x120 mm

(pot isk  116x116 mm)

/  TYPO

nadpis DynaGrotesk RM Bold

11b /  13b /  12,5

zkratky DynaGrotesk RM

11b /  13b /  12,5

/  S ÍLA L INEK

0,6 bodu

/  BAREVNOST

modrá

/  PANTONE 288C

ãervená

/  PANTONE 1805C

bb íí ll áá

/   B ÍLÁ BARVA PRO SÍTOTISK

/  NÁHLED 75%

6 2230 22 30 6

6
6

14
,5

37
,5

38
,5

13
,5



B.2 DAL·Í  ODVOZENÉ T ISKOVINY
B.2 .4 Desky A4

RPS/CSF GRAFICK¯ MANUÁL 

STRANA 33

Ministerstvo pro místní rozvoj

âeská republika 2004>06
Rámec podpory Spoleãenství

Ministerstvo pro místní rozvoj âR
Odbor Rámce podpory Spoleãenství
Staromûstské nám. 6, 110 15 Praha 1
tel.: 123 456 789, fax: 123 456 789
e-mail: jmeno.prijmeni@mmr.cz
www.mmr.cz, www.strukturalni-fondy.cz

¤e‰ení desek na formát A4 - varianta 1 (návaznost na pfiebal RPS/CSF). V této variantû

se opût pouÏívá zvlá‰tní upravená verze kombinovaného logotypu RPS/CSF se symbolem

EU. Získáte ji jednoduch˘m odstranûním vnûj‰ího rámu a zmûnou barevnosti dûlící linky

na barvu podkladu. Síla linky a v‰echny ostatní proporce zÛstavají beze zmûny.

(!) V‰echny velikosti jsou uvedeny v milimetrech.

(!) Pfiesné specifikace uÏití logotypu MMR získáte z pfiíslu‰ného grafického manuálu.

(!) PDF soubory s náhledy dokumentÛ v pomûru 1:1 naleznete vÏdy na pfiiloÏeném

CD-ROMu. Upozornûní: tyto soubory byly zpracovány pouze jako vizuální souãást tohoto

grafického manuálu. V Ïádném pfiípadû se nejedná o finální podklady pro zpracování

litografií ãi pfiím˘ tisk. Pfii tiskové produkci si pfiipravte vÏdy vlastní podklady.

/  ROZMùR

440x317 mm

(2 x  220x317)

/  TYPO

adresy DynaGrotesk RM & RM Bold

9b /  11b /  12,5

nadpisy DynaGrotesk RM Bold

15b /  15b /  12,5

24,5b /  27b /  12,5

/  SÍLA L INEK A POâET (ve skupinû)

1 bod /  87

/  BAREVNOST

modrá

/  4C -  C100 M65 Y0 K30

ãervená

/  4C -  C0 M91 Y100 K23

‰edá

/  4C -  C0 M0 Y0 K15

/  NÁHLED 25%

12 110 1298 98 1298

12 110 1298 98 1298

12
146,5

105,6
24

28,9

12
12

13
4,

5
12

24
12

2,
5



B.2 DAL·Í  ODVOZENÉ T ISKOVINY
B.2 .5 Desky A4 -  var ianta 2

RPS/CSF GRAFICK¯ MANUÁL 

STRANA 34

RPS/CSF

âeská republika 2004>06
Rámec podpory Spoleãenství

Ministerstvo pro místní rozvoj âR

Ministerstvo pro místní rozvoj âR
Odbor Rámce podpory Spoleãenství
Staromûstské nám. 6, 110 15 Praha 1
tel.: 123 456 789, fax: 123 456 789
e-mail: jmeno.prijmeni@mmr.cz
www.mmr.cz, www.strukturalni-fondy.cz

¤e‰ení desek na formát A4 - varianta 2 (návaznost na fie‰ení plakátÛ).

(!) V‰echny velikosti jsou uvádûné v milimetrech.

(!) Grafick˘ prvek „hvûzdy“ je k dispozici ve vektorovém formátu na CD-ROM.

(!) Pfiesné specifikace uÏití logotypu MMR získáte z pfiíslu‰ného grafického manuálu.

(!) PDF soubory s náhledy dokumentÛ v pomûru 1:1 naleznete vÏdy na pfiiloÏeném

CD-ROMu. Upozornûní: tyto soubory byly zpracovány pouze jako vizuální souãást tohoto

grafického manuálu. V Ïádném pfiípadû se nejedná o finální podklady pro zpracování

litografií ãi pfiím˘ tisk. Pfii tiskové produkci si pfiipravte vÏdy vlastní podklady.

/  ROZMùR

440x317 mm

(2 x  220x317)

/  TYPO

adresy DynaGrotesk RM & RM Bold

8b /  10b /  12,5

nadpisy DynaGrotesk RM & RM Bold

32b /  32b /  12,5;  18b /  21b /  12,5

14b /  14b /  12,5

/  SÍLA L INEK A POâET (ve  skupinû)

1 bod /  41

/  BAREVNOST

modrá

/  4C -  C100 M65 Y0 K30

ãervená

/  4C -  C0 M91 Y100 K23

Ïlutá

/  4C -  C0 M10 Y100 K0

‰edá

/  4C -  C0 M0 Y0 K15

/  NÁHLED 25%

12 110 2498 98 1298

12 110 2498 98 1298

12
12

36
98,5

158,5

12
40
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B.2 DAL·Í  ODVOZENÉ T ISKOVINY
B.2 .6 P lakát  /  pane l  -  vzorová fie‰ení

RPS/CSF GRAFICK¯ MANUÁL 

STRANA 35

RPS/CSF

âeská republika 2004>06
Rámec podpory Spoleãenství

Ministerstvo pro místní rozvoj âR

Vzorové fie‰ení plakátu. Na bílé plochy je moÏno dle uváÏení dodat pfiíslu‰né texty.

(!) V‰echny velikosti jsou uvedeny v milimetrech.

(!) Grafick˘ prvek „hvûzdy“ je k dispozici ve vektorovém formátu na CD-ROM.

(!) PDF soubory s náhledy dokumentÛ v pomûru 1:1 naleznete vÏdy na pfiiloÏeném

CD-ROMu. Upozornûní: tyto soubory byly zpracovány pouze jako vizuální souãást tohoto

grafického manuálu. V Ïádném pfiípadû se nejedná o finální podklady pro zpracování

litografií ãi pfiím˘ tisk. Pfii tiskové produkci si pfiipravte vÏdy vlastní podklady.

/  VZOROV¯ ROZMùR

297x420 mm

(A3)

/  TYPO

nadpisy DynaGrotesk RM & RM Bold

43b /  43b /  12,5

28b /  43b /  12,5

19b /  19b /  12,5

/  SÍLA L INEK

1,2 bodu

/  BAREVNOST

modrá

/  4C -  C100 M65 Y0 K30

ãervená

/  4C -  C0 M91 Y100 K23

Ïlutá

/  4C -  C0 M10 Y100 K0

‰edá

/  4C -  C0 M0 Y0 K15

/  NÁHLED 33%

16 132,5 16132,5

16 8 124,5 16132,5

16
16

146
16

32
39

155

16
21

0
15

5
39



B.2 DAL·Í  ODVOZENÉ T ISKOVINY
B.2 .6 P lakát  /  pane l  -  vzorová fie‰ení

RPS/CSF GRAFICK¯ MANUÁL 

STRANA 36

RPS/CSF

âeská republika 2004>06
Rámec podpory Spoleãenství

Ministerstvo pro místní rozvoj âR

Vzorové fie‰ení plakátu - ‰edá varianta. Na ‰edé plochy je moÏno dle uváÏení dodat pfií-

slu‰né texty. V této variantû je opût pouÏita zvlá‰tní upravená verze kombinovaného

logotypu RPS/CSF se symbolem EU.

(!) ·edou plochu je rovnûÏ moÏno nahradit vhodnou (barevnû ladící) fotografií. V tom

pfiípadû je v‰ak nutné pouÏít kombinovan˘ logotyp RPS/CSF se symbolem EU v pÛ-

vodní podobû (A .4.1)

(!) V‰echny velikosti jsou uvedeny v milimetrech.

(!) Grafick˘ prvek „hvûzdy“ je k dispozici ve vektorovém formátu na CD-ROM.

/  VZOROV¯ ROZMùR

297x420 mm

(A3)

/  TYPO

nadpisy DynaGrotesk RM & RM Bold

43b /  43b /  12,5

28b /  43b /  12,5

19b /  19b /  12,5

/  SÍLA L INEK

1,2 bodu

/  BAREVNOST

modrá

/  4C -  C100 M65 Y0 K30

ãervená

/  4C -  C0 M91 Y100 K23

Ïlutá

/  4C -  C0 M10 Y100 K0

‰edá

/  4C -  C0 M0 Y0 K15

/  NÁHLED 33%

16 132,5 16132,5

16 8 124,5 16132,5

16
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B.2 DAL·Í  ODVOZENÉ T ISKOVINY
B.2 .7 Leták -  vzorové fie‰ení

RPS/CSF GRAFICK¯ MANUÁL 

STRANA 37

Ministerstvo
pro místní rozvoj
 

âeská republika
2004>06

Rámec podpory
Spoleãenství

Ministerstvo pro místní rozvoj âR
Odbor Rámce podpory Spoleãenství
Staromûstské nám. 6, 110 15 Praha 1
tel.: 123 456 789, fax: 123 456 789
e-mail: jmeno.prijmeni@mmr.cz
www.mmr.cz, www.strukturalni-fondy.cz

Vzorové fie‰ení titulní a zadní strany letáku (návaznost na pfiebal RPS/CSF).

(!) JelikoÏ nejsou pfiesnû dány v˘sledn˘ formát, poãet skladÛ ãi obsahová náplÀ , není

tento leták okótován. Princip fie‰ení je v‰ak shodn˘ jako u ostatních tiskovin. 

(!) Pfiesné specifikace uÏití logotypu MMR získáte z pfiíslu‰ného grafického manuálu.

(!) PDF soubory s náhledy dokumentÛ v pomûru 1:1 naleznete vÏdy na pfiiloÏeném

CD-ROMu. Upozornûní: tyto soubory byly zpracovány pouze jako vizuální souãást tohoto

grafického manuálu. V Ïádném pfiípadû se nejedná o finální podklady pro zpracování

litografií ãi pfiím˘ tisk. Pfii tiskové produkci si pfiipravte vÏdy vlastní podklady.

/  VZOROV¯ ROZMùR

297x210 mm

(3 x  99x210)

/  TYPO

adresy DynaGrotesk RM & RM Bold

7b /  9b /  12,5

nadpisy DynaGrotesk RM & RM Bold

9b /  12b /  12,5

16b /  19b /  12,5

/  SÍLA L INEK A POâET (ve  skupinû)

0,7 bodu /  41

/  BAREVNOST

modrá

/  4C -  C100 M65 Y0 K30

ãervená

/  4C -  C0 M91 Y100 K23

‰edá

/  4C -  C0 M0 Y0 K15

/  NÁHLED 50%



B.2 DAL·Í  ODVOZENÉ T ISKOVINY
B.2 .8 Leták -  vzorové fie‰ení  2

RPS/CSF GRAFICK¯ MANUÁL 

STRANA 38

RPS/CSF

âeská republika
2004>06

Rámec podpory
Spoleãenství

      

Ministerstvo
pro místní rozvoj
 

Ministerstvo pro místní rozvoj âR
Odbor Rámce podpory Spoleãenství
Staromûstské nám. 6, 110 15 Praha 1
tel.: 123 456 789, fax: 123 456 789
e-mail: jmeno.prijmeni@mmr.cz
www.mmr.cz, www.strukturalni-fondy.cz

Vzorové fie‰ení titulní a zadní strany letáku (návaznost na plakáty RPS/CSF). Stejnû

jako u vzorového plakátu/panelu mÛÏe b˘t (za naprosto shodn˘ch podmínek) na titulní

stranû pouÏita fotografie.

(!) JelikoÏ nejsou pfiesnû dány v˘sledn˘ formát, poãet skladÛ ãi obsahová náplÀ , není

tento leták okótován. Princip fie‰ení je v‰ak shodn˘ jako u ostatních tiskovin. 

(!) Pfiesné specifikace uÏití logotypu MMR získáte z pfiíslu‰ného grafického manuálu.

(!) PDF soubory s náhledy dokumentÛ v pomûru 1:1 naleznete vÏdy na pfiiloÏeném

CD-ROMu. Upozornûní: tyto soubory byly zpracovány pouze jako vizuální souãást tohoto

grafického manuálu. V Ïádném pfiípadû se nejedná o finální podklady pro zpracování

litografií ãi pfiím˘ tisk. Pfii tiskové produkci si pfiipravte vÏdy vlastní podklady.

/  VZOROV¯ ROZMùR

297x210 mm

(3 x  99x210)

/  TYPO

adresy DynaGrotesk RM & RM Bold

7b /  9b /  12,5

nadpisy DynaGrotesk RM & RM Bold

9b /  12b /  12,5

16b /  19b /  12,5

/  SÍLA L INEK A POâET (ve  skupinû)

0,7 bodu /  41

/  BAREVNOST

modrá

/  4C -  C100 M65 Y0 K30

ãervená

/  4C -  C0 M91 Y100 K23

‰edá

/  4C -  C0 M0 Y0 K15

/  NÁHLED 50%



B.2 DAL·Í  ODVOZENÉ T ISKOVINY
B.2 .9 Prezentace -  t i tu ln í  s t rana

RPS/CSF GRAFICK¯ MANUÁL 

STRANA 39

RPS/CSF
   

âeská republika 2004>06
Rámec podpory Spoleãenství

Ministerstvo pro místní rozvoj âR
Odbor Rámce podpory Spoleãenství

Náhled titulní strany prezentace - SLIDE.

(!) V‰echny velikosti jsou uvedeny v milimetrech.

(!) Barevnost je urãena pro jin˘ barevn˘ prostor - RGB!

(!) PDF soubory s náhledy dokumentÛ v pomûru 1:1 naleznete vÏdy na pfiiloÏeném

CD-ROMu. Upozornûní: tyto soubory byly zpracovány pouze jako vizuální souãást tohoto

grafického manuálu. V Ïádném pfiípadû se nejedná o finální podklady pro zpracování

litografií ãi pfiím˘ tisk. Pfii tiskové produkci si pfiipravte vÏdy vlastní podklady.

/  VZOROV¯ ROZMùR (SL IDE)

297x210 mm

/  TYPO

nadpisy DynaGrotesk RM & RM Bold

32b /  32b /  12,5

23b /  26b /  12,5

17b /  20b /  12,5

/  BAREVNOST

modrá

/  RGB -  20/64/126

ãervená

/  RGB -  165/43/2

‰edá

/  RGB -  230/230/230

/  NÁHLED 33%

12 112,5 1212 12136,5

12 136,5 12136,5
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B.2 DAL·Í  ODVOZENÉ T ISKOVINY
B.2 .9 Prezentace -  vn i t fin í  s t rana

RPS/CSF GRAFICK¯ MANUÁL 

STRANA 40

Náhled dal‰ích stran prezentace - SLIDY. Prostor vymezen˘ pfieru‰ovanou ãarou je urãen

pro fie‰ení vlastního obsahu prezentace.

(!) V‰echny velikosti jsou uvádûné v milimetrech.

(!) Barevnost je urãena pro jin˘ barevn˘ prostor - RGB!

(!) PDF soubory s náhledy dokumentÛ v pomûru 1:1 naleznete vÏdy na pfiiloÏeném

CD-ROMu. Upozornûní: tyto soubory byly zpracovány pouze jako vizuální souãást tohoto

grafického manuálu. V Ïádném pfiípadû se nejedná o finální podklady pro zpracování

litografií ãi pfiím˘ tisk. Pfii tiskové produkci si pfiipravte vÏdy vlastní podklady.

/  VZOROV¯ ROZMùR (SL IDE)

297x210 mm

/  S ÍLA L INEK

1 bod

/  BAREVNOST

modrá

/  RGB -  20/64/126

ãervená

/  RGB -  165/43/2

ãerná

/  RGB -  0/0/0

/  NÁHLED 33%

12 124,512 12124,5 12

12 12 124,5 1212124,5

12
12

12
12
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12
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B.3 ¤E·ENÍ  PROPAGAâNÍCH P¤EDMùTÒ
B.3 .1 Propisovac í  tuÏka -  moÏná fie‰ení

RPS/CSF GRAFICK¯ MANUÁL 

STRANA 41
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MoÏná fie‰ení potisku propisovacích tuÏek RPS/CSF. 

(!) V‰echny velikosti jsou uvádûné v milimetrech.

(!) PDF soubory s náhledy dokumentÛ v pomûru 1:1 naleznete vÏdy na pfiiloÏeném

CD-ROMu. Upozornûní: tyto soubory byly zpracovány pouze jako vizuální souãást tohoto

grafického manuálu. V Ïádném pfiípadû se nejedná o finální podklady pro zpracování

litografií ãi pfiím˘ tisk. Pfii tiskové produkci si pfiipravte vÏdy vlastní podklady.

/  ROZMùR -  P¤IBLIÎN¯

13x140 mm

/  LOGOTYP

„ Malá“ var ianta A .2.1

/  TYPO

text DynaGrotesk RM Bold

6,8b /  8 ,5b /  12,5

/  BAREVNOST

modrá

/  PANTONE 288C

ãervená

/  PANTONE 1805C

bb íí ll áá

/   B ÍLÁ BARVA PRO SÍTOTISK

/  NÁHLED 80%



B.3 ¤E·ENÍ  PROPAGAâNÍCH P¤EDMùTÒ
B.3 .2 PodloÏka pod my‰ -  moÏné fie‰ení

RPS/CSF GRAFICK¯ MANUÁL 

STRANA 42

MoÏné fie‰ení podloÏky pod my‰ RPS/CSF. V této variantû se opût pouÏívá zvlá‰tní

upravená verze kombinovaného logotypu RPS/CSF se symbolem EU. Získáte ji  jedno-

duch˘m odstranûním vnûj‰ího rámu a zmûnou barevnosti dûlící l inky na barvu pod-

kladu. Síla l inky a v‰echny ostatní proporce zÛstavají beze zmûny.

(!) V‰echny velikosti jsou uvádûné v milimetrech.

(!) PDF soubory s náhledy dokumentÛ v pomûru 1:1 naleznete vÏdy na pfiiloÏeném

CD-ROMu. Upozornûní: tyto soubory byly zpracovány pouze jako vizuální souãást tohoto

grafického manuálu. V Ïádném pfiípadû se nejedná o finální podklady pro zpracování

litografií ãi pfiím˘ tisk. Pfii tiskové produkci si pfiipravte vÏdy vlastní podklady.

/  ROZMùR

230x190 mm

/  S ÍLA L INEK

1,1 bodu

/  BAREVNOST

modrá

/  4C -  C100 M65 Y0 K30

ãervená

/  4C -  C0 M91 Y100 K23

‰edá

/  4C -  C0 M0 Y0 K15

/  NÁHLED 50%



B.3 ¤E·ENÍ  PROPAGAâNÍCH P¤EDMùTÒ
B.3 .3 De‰tn ík  -  moÏná fie‰ení

RPS/CSF GRAFICK¯ MANUÁL 

STRANA 43

2 varianty moÏn˘ch fie‰ení potisku de‰tníku (podle poãtu dûlen˘ch polí).  

(!) PDF soubory s náhledy dokumentÛ v pomûru 1:1 naleznete vÏdy na pfiiloÏeném

CD-ROMu. Upozornûní: tyto soubory byly zpracovány pouze jako vizuální souãást tohoto

grafického manuálu. V Ïádném pfiípadû se nejedná o finální podklady pro zpracování

litografií ãi pfiím˘ tisk. Pfii tiskové produkci si pfiipravte vÏdy vlastní podklady.

/  VERZE 12 POLÍ  -  LOGOTYP

Rozdûlená „ malá“ verze A .2.1

/  VERZE 6  POLÍ  -  LOGOTYP

Základní  verze A .1.1

/  BAREVNOST

modrá

/  PANTONE 288C

ãervená

/  PANTONE 1805C

/  NÁHLED



B.3 ¤E·ENÍ  PROPAGAâNÍCH P¤EDMùTÒ
B.3 .4 Pouzdro na v iz i tky  -  moÏné fie‰ení

RPS/CSF GRAFICK¯ MANUÁL 

STRANA 44

¤e‰ení potisku pouzdra na vizitky RPS/CSF. 

(!) V‰echny velikosti jsou uvádûné v milimetrech.

(!) ·edá barva zde simuluje povrch pouzdra.

(!) PDF soubory s náhledy dokumentÛ v pomûru 1:1 naleznete vÏdy na pfiiloÏeném

CD-ROMu. Upozornûní: tyto soubory byly zpracovány pouze jako vizuální souãást tohoto

grafického manuálu. V Ïádném pfiípadû se nejedná o finální podklady pro zpracování

litografií ãi pfiím˘ tisk. Pfii tiskové produkci si pfiipravte vÏdy vlastní podklady.

/  ROZMùR -  ODHAD

93x63 mm

/  LOGOTYP

Základní  verze A .1.1

/  BAREVNOST

modrá

/  PANTONE 288C

ãervená

/  PANTONE 1805C

/  NÁHLED 100%



B.3 ¤E·ENÍ  PROPAGAâNÍCH P¤EDMùTÒ
B.3 .5 Propagaãní  ta‰ka -  moÏné fie‰ení

RPS/CSF GRAFICK¯ MANUÁL 

STRANA 45

Vzorové fie‰ení papírové propagaãní ta‰ky se symboly RPS/CSF.

(!) PDF soubory s náhledy dokumentÛ v pomûru 1:1 naleznete vÏdy na pfiiloÏeném

CD-ROMu. Upozornûní: tyto soubory byly zpracovány pouze jako vizuální souãást tohoto

grafického manuálu. V Ïádném pfiípadû se nejedná o finální podklady pro zpracování

litografií ãi pfiím˘ tisk. Pfii tiskové produkci si pfiipravte vÏdy vlastní podklady.

/  ROZMùR -  P¤IBLIÎN¯

420x420 mm

/  LOGOTYP

Verze a  typograf i í  A .4 .1

/  BAREVNOST

modrá

/  PANTONE 288C

ãervená

/  PANTONE 1805C

/  NÁHLED 25%



B.3 ¤E·ENÍ  PROPAGAâNÍCH P¤EDMùTÒ
B.3 .6 Tr iãko -  moÏná fie‰ení

RPS/CSF GRAFICK¯ MANUÁL 

STRANA 46

Vzorové fie‰ení potisku triãka RPS/CSF.

(!) PDF soubory s náhledy dokumentÛ v pomûru 1:1 naleznete vÏdy na pfiiloÏeném

CD-ROMu. Upozornûní: tyto soubory byly zpracovány pouze jako vizuální souãást tohoto

grafického manuálu. V Ïádném pfiípadû se nejedná o finální podklady pro zpracování

litografií ãi pfiím˘ tisk. Pfii tiskové produkci si pfiipravte vÏdy vlastní podklady.

/  LOGOTYP

Základní  verze A .1.1

/  BAREVNOST

modrá

/  PANTONE 288C

ãervená

/  PANTONE 1805C

/  NÁHLED



B.3 ¤E·ENÍ  PROPAGAâNÍCH P¤EDMùTÒ
B.3 .6 Tr iãko -  moÏná fie‰ení

RPS/CSF GRAFICK¯ MANUÁL 

STRANA 47

Vzorové fie‰ení potisku triãka RPS/CSF.

(!) PDF soubory s náhledy dokumentÛ v pomûru 1:1 naleznete vÏdy na pfiiloÏeném

CD-ROMu. Upozornûní: tyto soubory byly zpracovány pouze jako vizuální souãást tohoto

grafického manuálu. V Ïádném pfiípadû se nejedná o finální podklady pro zpracování

litografií ãi pfiím˘ tisk. Pfii tiskové produkci si pfiipravte vÏdy vlastní podklady.

/  LOGOTYP

Základní  verze A .1.1

/  BAREVNOST

modrá

/  PANTONE 288C

ãervená

/  PANTONE 1805C

/  NÁHLED



B.4 POUÎÍVÁNÍ  DOPL≈KOV¯CH PÍSEM

RPS/CSF GRAFICK¯ MANUÁL 

STRANA 48

V pfiípadech, kdy není pro bûÏné uÏití (psaní dopisÛ, vyplÀování adres, tvorba slidÛ

v prezentacích) k dispozici pouÏívané písmo Dyna Grotesk RM, je nutné je substituovat

písmem Helvetica (platforma PC i MAC) ãi Arial (platforma PC).

(!) Tato moÏnost je striktnû vymezena pouze kanceláfisk˘m pouÏitím! Je nepfiípustné

pouÏívat jiná písma pfii pfiedtiskové pfiípravû v‰ech dokumentÛ zahrnut˘ch v tomto gra-

fickém manuálu ãi od nich odvozen˘ch.

(více > A .3.4 PouÏité písmo a typografie)

Helvetica 9b / 5

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
Helvetica Bold 9b / 5

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

Helvetica Italic 9b / 5

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
Helvetica Bold Italic 9b / 5

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

Arial 9b / 5

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

Arial Bold 9b / 5

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

Arial Ital ic 9b / 5

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

Arial Bold Ital ic 9b / 5

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789
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