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rafický manuál byl vytvoøen jako souèást projektu „Natura G2000 – Lidé pøírodì, pøíroda lidem“, který byl financován 

ze zdrojù Evropské komise, Generálního øeditelství pro životní 

prostøedí (DG Environment). Jednou z významných aktivit tohoto 

projektu bylo zavedení znaèení místních výrobkù v územích 

Natura 2000 se zamìøením na podporu lokálních nebo regionál-

ních výrobkù, které jsou vyrobeny v chránìném území evropské-
ho významu.

Grafický manuál slouží k definování užívání jednotného oznaèení 

(znaèky) jako garance pùvodu výrobku v Krkonoších, jeho kvality, 

šetrnosti vùèi životnímu prostøedí a zachování jedineènosti výrob-

ku s ohledem na tradice, používání místních surovin, podíl ruèní 

výroby a reprezentace území. 

Oznaèení místních výrobkù pomáhá zviditelnit region Krkonoš 

a zhodnotit jeho turistickou atraktivnost, která je mimo jiné 

tvoøena zdravým životním prostøedím, kvalitními a šetrnými  for-

mami hospodaøení, tradièními výrobky atd. To oceòují návštìv-

níci Krkonoš, ale i místní obyvatelé, kteøí tak mají zároveò 

pøíležitost podpoøit „svého“ výrobce. Certifikace pomáhá èelit 

nepùvodním produktùm s pochybnou znaèkou „pravosti“ 

a „pùvodnosti“.

Ing. Tomáš Kažmierski

Hlavní koordinátor projektu

Regionální environmentální centrum Èeská republika

Krkonoše – originální produkt Úvod



Krkonoše – originální produkt

naèka Krkonoše – originální produkt vychází z myšlenky Zzanechávání stop lidské dovednosti a zruènosti a osob-

ním pøístupu pøi výrobì v horském a podhorském regionu. 

Stylizovaný lidský otisk je proto vhodným a jednoduchým 

symbolem, který se vztahuje k rùzným èinnostem a oborùm. 

Nepøesný okraj symbolu pøedstavuje jistou historickou pati-

nu, která je známkou dlouhodobého používání, opracování 

a kvality. Moderní a jednoduché písmo naopak odkazuje 

na souèasnost, jako pokraèování a rozvíjení pùvodních 

výrobních postupù.

 

Mgr. David Škodný

Autor znaèky Krkonoše – originální produkt

Úvod
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Krkonoše – originální produkt Znaèka Základní 

varianta

naèka je základním vizuálním prvkem projektu a je Znejèastìji používána v základní variantì. Znaèka se užívá 

pro veškerá oznaèení týkající se projektu Krkonoše – originální 

produkt. Aplikace znaèky a jejich variant je pøesnì definována 

a øídí se pravidly uvedenými v tomto manuálu. Pro svùj 

nepravidelný tvar ji lze získat pouze z pùvodního 

elektronického zdroje. 

Znaèka je navržena ve dvou tvarových variantách – uživatelské 

a formální. Uživatelská varianta je používána k oznaèování 

výrobkù, propagaci vlastního projektu apod. Formální 

varianta je urèena pro formální užití napøíklad pro certifikaci. 

Barevné øešení symbolu rozlišuje znaèku podle oblasti užití. 

Cihlová barva oznaèuje produkty a modrá barva oznaèuje 

služby. 

A   1



Krkonoše – originální produkt VýrobkyZnaèka Základní 
varianta

Uživatelská varianta

Formální varianta

Minimální velikost

(výška 11 mm)

Minimální velikost

(výška 12 mm)

1.1A   



Krkonoše – originální produkt SlužbyZnaèka Základní 
varianta

Uživatelská varianta

Formální varianta

Minimální velikost

(výška 11 mm)

Minimální velikost

výška 12 mm 

1.2A   



Krkonoše – originální produkt Bezpeèná 

zóna

Znaèka Základní 
varianta

Uživatelská varianta

Formální varianta

X

X

1.3A   



Krkonoše – originální produkt Uživatelská 

varianta

Znaèka Stavba

Umístìní znaèky v síti - uživatelská varianta

2.1A   



Krkonoše – originální produkt Formální 

varianta

Znaèka Stavba

Umístìní znaèky v síti - formální varianta

2.2A   



Krkonoše – originální produkt Výrobky

1 2 3 1 2 34 4

1 2 3 4

1 

2 

3

4

Pantone*     CMYK       RGB

10-65-65-0

15-80-80-0

20-100-100-0

Black U

Znaèka Barvy

0-0-0-100 0-0-0

3.1.1A   

179 U

179 U

179 U

60%

80%

100%

204-108-88

185-80-64

165-40-30

*) Pøi použití pøímých barev PANTONE je jednotlivých odstínù znaèky dosaženo rastrem.

1 

2 

3

4

Pantone CMYK       RGB

0-0-0-40

0-0-0-50

0-0-0-60

Process Black U 0-0-0-100 0-0-0

422 U

423 U

424 U

150-149-148

131-130-129

114-112-111



1 

2 

3

4

Krkonoše – originální produkt

1 2 3 41 2 3 4

SlužbyZnaèka Barvy

3.1.2A   

Pantone*     CMYK       RGB

50-0-10-20

75-0-15-30

100-0-20-40

Black U 0-0-0-100 0-0-0

314 U

314 U

314 U

60%

80%

100%

102-153-167

85-133-148

48-115-133

*) Pøi použití pøímých barev PANTONE je jednotlivých odstínù znaèky dosaženo rastrem.

1 2 3 4

1 

2 

3

4

Pantone CMYK       RGB

0-0-0-40

0-0-0-50

0-0-0-60

Process Black U 0-0-0-100 0-0-0

422 U

423 U

424 U

150-149-148

131-130-129

114-112-111



Krkonoše – originální produkt Barevné 

varianty

Pozitivní èernobílá verze znaèky

(platí i pro formální variantu)

Negativní èernobílá verze znaèky

(platí i pro formální variantu)

Znaèka Barvy

3.2A   



Krkonoše – originální produkt Znaèka Barvy

Ukázka výpoètu
maximální intenzity 

pozadí pod znaèkou
CMYK 0-10-10-0

10%+10%=20%

ákladní pozitivní znaèka se nejèastìji vyskytuje Zna svìtlém pozadí s maximální intenzitou barevného 

podkladu 20% (v soutisku CMYK je intenzita barevného 

podkladu dána souètem % jednotlivých barevných kanálù). 

Je-li intenzita podkladu vyšší než 20%, použijte jako podklad 

pod znaèkou bílý štít (viz Znaèka/Štít).

Pøíklad ovìøení
maximální intenzity 
pozadí pod znaèkou
CMYK 15-0-0-5
15%+5%=20%

Pøíklad ovìøení
maximální intenzity 

pozadí pod znaèkou
CMYK 0-0-0-20

0%+0%+0%+20%=20%

Pøíklad ovìøení
maximální intenzity 
èlenitého pozadí:
nejtmavìjší místo
CMYK 7-2-0-11
7%+2%+11%=20%

Pøíklad ovìøení
maximální intenzity 

pozadí pod znaèkou
CMYK 0-10-10-0

10%+10%=20%

Pøíklad ovìøení
maximální intenzity 
pozadí pod znaèkou
CMYK 15-0-0-5
15%+5%=20%

Pøíklad ovìøení
maximální intenzity 

pozadí pod znaèkou
CMYK 0-0-0-20

0%+0%+0%+20%=20%

Pøíklad ovìøení
maximální intenzity 
èlenitého pozadí:
nejtmavìjší místo
CMYK 7-2-0-11
7%+2%+11%=20%

Barevné 

podklady

3.3.1A   



Krkonoše – originální produkt Znaèka Barvy

egativní varianta znaèky se používá na sytých jedno-Nbarevných nebo pøíliš tmavých èlenitých podkladech. 

Pozadí má minimální intenzitu 150% (v soutisku CMYK je 

intenzita barevného podkladu dána souètem % jednotlivých 

barevných kanálù), u šedé minimálnì 50%. Pozitivní znaèka 

ve stupních šedé mùže být umístìna na šedém podkladu.

Barevné 

podklady

Pøíklad ovìøení
minimální intenzity 

pozadí pod znaèkou
CMYK 0-50-100-0

50%+100%=150%

Pøíklad výpoètu
minimální intenzity 

pozadí v odstínech šedé
CMYK 0-0-0-50

0%+0%+0%+50%=50%

Pøíklad ovìøení
minimální intenzity 
pozadí pod znaèkou
CMYK 50-0-100-0
50%+100%=150%

Pøíklad ovìøení
minimální intenzity 
u èlenitého pozadí:
nejsvìtlejší místo
CMYK 8-52-84-6
8%+52%+84%+6%=150%

Pøíklad ovìøení
maximální intenzity 
šedého pozadí
pod šedou znaèkou:
CMYK 0-0-0-15
0%+0%+0%+15%=15%

3.3.2A   



Krkonoše – originální produkt Chybné

použití

Znaèka Barvy

de jsou ukázky èastých chyb užití znaèky. Ukázky chyb Zse vztahují na všechny tvarové i barevné varianty znaèky. 

Dodržujte pravidla užití znaèky, která jsou popsaná v tomto 

manuálu.

Odlišné umístìní textu Odlišná velikost textu

Nepøípustné natoèení Nepøípustná barevnostNepøípustná barevnost

Nepøípustné natoèení Nepøípustná barevnost

4A   



Krkonoše – originální produkt Znaèka Štít

odkladový štít zvýrazòuje znaèku a zároveò vytváøí její 

ochrannou zónu. Štít je možno použít se znaèkou pouze P
tak, jak je v této èásti specifinováno. Používejte štít na barevném 

pozadí, kde dochází k potlaèení znaèky. Štít musí vždy vycházet 

z okraje plochy (viz ukázky), nelze jej použít v rohu. Barva štítu 

je vždy bílá bez kontury.

Štít a jeho stranové pøizpùsobení

A 5.1



Krkonoše – originální produkt Znaèka Štít

Ukázka použití štítu

na èlenitém pozadí

Ukázka použití štítu

na jednobarevném 

pozadí

5.2A



Krkonoše – originální produkt StavbaZnaèka Štít

Minimální délka štítu Maximální délka štítu

0 2 4 6 8 10 12

Minimální délka štítu

Maximální délka štítu

5.3A



Krkonoše – originální produkt Znaèka Štít

Varianty umístìní štítu v síti - minimální velikost

5.4A



Krkonoše – originální produkt
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Aplikace

znaèky

C   



Lidé pøírodì, pøíroda lidem

Lidé pøírodì, pøíroda lidem

pøední strana                                

Visaèka 50x50 mm – pozitivní varianta

Visaèka 50x70 mm – pozitivní varianta

isaèky slouží k oznaèování výrobkù a struènì informují Vzákazníka o projektu Krkonoše – originální produkt. Jsou 

navrženy ve dvou velikostech a ve dvou barevných variantách. 

Barevné varianty se liší první stranou, která je buï v negativním 

nebo pozitivním provedení. Visaèky jsou tištìny na nebìleném 
2recyklovaném papíru o min. plošné gramáži 220 g/m . 

zadní strana                                

pøední strana                                zadní strana                                

VisaèkyKrkonoše – originální produkt Aplikace znaèky

C   1.1.1

U výrobku je garantován jeho místní 

pùvod a šetrnost k životnímu prostøedí. 

Výrobek pochází z území, jehož 

významná èást je vyhlášena jako 

území chránìné v rámci evropské 

soustavy Natura 2000. 

www.domaci-vyrobky.cz

Krkonoše
Tento výrobek je certifikován. 

U výrobku je garantován jeho 

místní pùvod a šetrnost k životní-

mu prostøedí. 

Výrobek pochází z území, jehož 

významná èást je vyhlášena jako 

území chránìné v rámci evropské 

soustavy Natura 2000. 

www.domaci-vyrobky.cz

Tento výrobek je certifikován. 

o šKrk no e
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VisaèkyKrkonoše – originální produkt Aplikace znaèky

pøední strana                                

Visaèka 50x50 mm – negativní varianta

Visaèka 50x70 mm – negativní varianta

zadní strana                                

pøední strana                                zadní strana                                

U výrobku je garantován jeho místní 

pùvod a šetrnost k životnímu prostøedí. 

Výrobek pochází z území, jehož 

významná èást je vyhlášena jako 

území chránìné v rámci evropské 

soustavy Natura 2000. 

www.domaci-vyrobky.cz

Tento výrobek je certifikován. 

C   1.1.2

U výrobku je garantován jeho 

místní pùvod a šetrnost k životní-

mu prostøedí. 

Výrobek pochází z území, jehož 

významná èást je vyhlášena jako 

území chránìné v rámci evropské 

soustavy Natura 2000. 

www.domaci-vyrobky.cz

Tento výrobek je certifikován. 

Lidé pøírodì, pøíroda lidem

Lidé pøírodì, pøíroda lidem



K konošr e

o šKrk no e

Lidé pøírodì, pøíroda lidem

Lidé pøírodì, pøíroda lidem

PísmoKrkonoše – originální produkt VisaèkyAplikace znaèky

U výrobku je garantován jeho místní 

pùvod a šetrnost k životnímu prostøedí. 

Výrobek pochází z území, jehož 

významná èást je vyhlášena jako 

území chránìné v rámci evropské 

soustavy Natura 2000. 

www.domaci-vyrobky.cz

U výrobku je garantován jeho 

místní pùvod a šetrnost k životní-

mu prostøedí. 

Výrobek pochází z území, jehož 

významná èást je vyhlášena jako 

území chránìné v rámci evropské 

soustavy Natura 2000. 

www.domaci-vyrobky.cz

Tento výrobek je certifikován. 

Tento výrobek je certifikován. 

StoneSans Medium
8,5 b.
 

Stone Sans Medium
8,5 b.
 

pøední strana                                

Visaèka 50x50 mm – negativní varianta

Visaèka 50x70 mm – negativní varianta

zadní strana                                

pøední strana                                zadní strana                                

Dominican
31,4 b.

3°
 

Stone Sans Semibold 
8,5 b.

 

Stone Sans Medium 
7,5/11 b.

Stone Sans Semibold 
7,5 b.

 

Dominican
31,4 b.

3°
 

Stone Sans Semibold 
8,5 b.

 

Stone Sans Medium 
7,5/11 b.

Stone Sans Semibold 
7,5 b.

 

C   1.2.1
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Visaèky PísmoKrkonoše – originální produkt Aplikace znaèky

U výrobku je garantován jeho místní 

pùvod a šetrnost k životnímu prostøedí. 

Výrobek pochází z území, jehož 

významná èást je vyhlášena jako 

území chránìné v rámci evropské 

soustavy Natura 2000. 

www.domaci-vyrobky.cz

U výrobku je garantován jeho 

místní pùvod a šetrnost k životní-

mu prostøedí. 

Výrobek pochází z území, jehož 

významná èást je vyhlášena jako 

území chránìné v rámci evropské 

soustavy Natura 2000. 

www.domaci-vyrobky.cz

Tento výrobek je certifikován. 

Lidé pøírodì, pøíroda lidem

Lidé pøírodì, pøíroda lidem

Tento výrobek je certifikován. 

StoneSans Semibold
8,5 b.
 

Stone Sans Semibold
8,5 b.
 

pøední strana                                

Visaèka 50x50 mm – negativní varianta

Visaèka 50x70 mm – negativní varianta

zadní strana                                

pøední strana                                zadní strana                                

Dominican
31,4 b.

3°
 

Stone Sans Semibold 
8,5 b.

 

Stone Sans Medium 
7,5/11 b.

Stone Sans Semibold 
7,5 b.

 

Dominican
31,4 b.

3°
 

Stone Sans Semibold 
8,5 b.

 

Stone Sans Medium 
7,5/11 b.

Stone Sans Semibold 
7,5 b.

 

C   1.2.2
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StavbaKrkonoše – originální produkt VisaèkyAplikace znaèky

4
8

12

38

46

0 

50
0 7 12 43 50 

U výrobku je garantován jeho místní 

pùvod a šetrnost k životnímu prostøedí. 

Výrobek pochází z území, jehož 

významná èást je vyhlášena jako 

území chránìné v rámci evropské 

soustavy Natura 2000. 

www.domaci-vyrobky.cz

pøední strana                                

U výrobku je garantován jeho 

místní pùvod a šetrnost k životní-

mu prostøedí. 

Výrobek pochází z území, jehož 

významná èást je vyhlášena jako 

území chránìné v rámci evropské 

soustavy Natura 2000. 

www.domaci-vyrobky.cz

Tento výrobek je certifikován. 

Visaèka 50x50 mm – negativní varianta

Visaèka 50x70 mm – negativní varianta

Lidé pøírodì, pøíroda lidem

zadní strana                                

pøední strana                                zadní strana                                

Tento výrobek je certifikován. 
16

46

0 

50
0 4 16 47,5  50 

25

Lidé pøírodì, pøíroda lidem
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C   1.3.1
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Lidé pøírodì, pøíroda lidem

4
8

12

38

46

0 

50
0 7 12 43 50 

StavbaKrkonoše – originální produkt VisaèkyAplikace znaèky

U výrobku je garantován jeho místní 

pùvod a šetrnost k životnímu prostøedí. 

Výrobek pochází z území, jehož 

významná èást je vyhlášena jako 

území chránìné v rámci evropské 

soustavy Natura 2000. 

www.domaci-vyrobky.cz

pøední strana                                

U výrobku je garantován jeho 

místní pùvod a šetrnost k životní-

mu prostøedí. 

Výrobek pochází z území, jehož 

významná èást je vyhlášena jako 

území chránìné v rámci evropské 

soustavy Natura 2000. 

www.domaci-vyrobky.cz

Tento výrobek je certifikován. 

Visaèka 50x50 mm – negativní varianta

Visaèka 50x70 mm – negativní varianta

zadní strana                                

pøední strana                                zadní strana                                

Tento výrobek je certifikován. 
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Krkonoše
U výrobku je garantován jeho 

místní pùvod a šetrnost k životní-

mu prostøedí. 

Výrobek pochází z území, jehož 

významná èást je vyhlášena jako 

území chránìné v rámci evropské 

soustavy Natura 2000. 

www.domaci-vyrobky.cz

Tento výrobek je certifikován

Visaèka 50x70 mm – negativní verze

Lidé pøírodì, pøíroda lidem

aleta barev negativní varianty vychází z barevnosti znaèky. 

Zesvìtlená znaèka je na ztmaveném pozadí, text je bílý. P
Pozitivní varianta respektuje barvy základní znaèky (viz znaèka/ 

barvy). Barevnost se vztahuje na obì velikosti visaèek. Visaèka 

je tištìna na recyklovaný papír. Pøi tisku na bílý papír je vzhledu 

recyklovaného papíru dosaženo potiskem (CMYK 7-7-16-0).

BarvyKrkonoše – originální produkt VisaèkyAplikace znaèky

1 

2 

3

4

    Pantone**     CMYK       RGB

10-65-65-0 204-108-88

15-80-80-0 185-80-64

20-100-100-0 165-40-30

50-95-95-10 105-47-44

5*

6

7

6

*5

6

7

7-7-16-0 228-224-200

0-15-20-5 228-195-173

Black U 0-0-0-100 0-0-0

*) Pøi tisku na bílý papír je u zadní strany visaèky dosaženo vzhledu 

recyklovaného papíru potiskem CMYK 7-7-16-0. Toto platí i pro texty 

na pøední stranì visaèky. 

Pøi tisku na recyklovaný papír je zadní strany visaèky bez potisku, 

barvu tvoøí vlastní papír. Toto platí i pro texty na pøední stranì visaèky.

**) Pøi použití pøímých barev PANTONE pro tisk visaèky je jednotlivých 

odstínù znaèky dosaženo rastrem.

pøední strana                                

zadní strana                                

C   1.4
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Krkonoše – originální produkt Aplikace znaèky

Pøíklady umístìní znaèky

na navštívenkách

plikace znaèky na navštívence je pøizpùsobena kompoziciA vlastní navštívenky s ohledem na zásady užití znaèky 

Krkonoše – originální produkt. Minimální velikost znaèky na výšku 

je 13 mm. Je-li použit štít (viz Aplikace znaèky/Štít), jeho 

minimální velikost je 16 x 18,5 mm. 

Funkce

Titl. Jméno Pøíjmení

Název subjektu

Ulice 123, 123 45 Mìsto

tel.: +420 000 123 456

mob.: +420 000 123 456

jmeno@domena.cz

www.domena.cz

Titl. Jméno Pøíjmení
Funkce

Název subjektu, Ulice 123, 123 45 Mìsto
tel.: 000 123 456, mob.: 000 123 456, jmeno@domena.cz, www.domena.cz

Funkce

Titl. Jméno Pøíjmení

Název subjektu

Ulice 123, 123 45 Mìsto

tel.: +420 000 123 456

mob.: +420 000 123 456

jmeno@domena.cz

www.domena.cz

Navštívenky
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Krkonoše – originální produkt Aplikace znaèky Hlavièkový

papír

VAŠE ZNAÈKA:

NAŠE ZNAÈKA: 

VYØIZUJE/TEL.: 

DATUM: 

KONTAKT: 

01/AA-1/05/28/KMB

Jméno/499 405 111
01. 08. 2005
jmeno@subjekt.cz

Název subjektu

Ulice 123

123 45 Mìsto

Vážený pane,

      nejviditelnìjším parametrem odstavce je zarovnání. Døíve se pro hladkou sazbu používalo témìø

výhradnì zarovnání, kterému dnes øíkáme do bloku. Text se rozdìloval do dvou skupin, na zarovnaný 

a nezarovnaný. 

      Odstavce zarovnané do bloku mají pravý i levý okraj textu zarovnaný, takže všechny øádky jsou

stejnì dlouhé. Tento zpùsob úpravy je bìžný v knižní sazbì, a také u novin a èasopisù. Pøi sazbì 

do bloku je tøeba správnì zvolit pomìr velikosti písma a šíøky øádkù.

      Nezarovnaný text je oblíbený v odborných èasopisech, vìdeckých pracích nebo titulcích novin

a èasopisù. Pøi tomto zpùsobu sazby, které se øíká sazba na praporek, zùstávají stejné mezislovní 

mezery, jeden okraj je zarovnán, ale druhý je ponechán volnì. Pokud se na øádek urèité slovo 

nevejde, pøesune se na další øádek.

S pozdravem

podpis

Titl. Jméno Pøíjmení

funkèní zaøazení

Pan

Titl. Jméno Pøíjmení

Ulice 456

123 45 Mìsto

Pøíklady umístìní znaèky 

na hlavièkovém papíøe                   

plikace znaèky na hlavièkovém papíøeA pøizpùsobujte vlastní kompozici 

hlavièkového papíru s ohledem na zásady 

užití znaèky Krkonoše – originální produkt. 

Znaèka mùže být na hlavièkovém papíøe 

umístìna ve všech rozích. Barevné provedení 

znaèky se pøizpùsobuje barevnému provedení 

hlavièkového papíru (viz Znaèka/Barvy).

Vážený pane,

      nejviditelnìjším parametrem odstavce je zarovnání. Døíve se pro hladkou sazbu používalo témìø

výhradnì zarovnání, kterému dnes øíkáme do bloku. Text se rozdìloval do dvou skupin, na zarovnaný 

a nezarovnaný. 

      Odstavce zarovnané do bloku mají pravý i levý okraj textu zarovnaný, takže všechny øádky jsou

stejnì dlouhé. Tento zpùsob úpravy je bìžný v knižní sazbì, a také u novin a èasopisù. Pøi sazbì 

do bloku je tøeba správnì zvolit pomìr velikosti písma a šíøky øádkù.

      Nezarovnaný text je oblíbený v odborných èasopisech, vìdeckých pracích nebo titulcích novin

a èasopisù. Pøi tomto zpùsobu sazby, které se øíká sazba na praporek, zùstávají stejné mezislovní 

mezery, jeden okraj je zarovnán, ale druhý je ponechán volnì. Pokud se na øádek urèité slovo 

nevejde, pøesune se na další øádek.

S pozdravem

podpis

Titl. Jméno Pøíjmení

funkèní zaøazení

Pan

Titl. Jméno Pøíjmení

Ulice 456

123 45 Mìsto

KB Pardubice 25897456/0100

IÈ 568 97 895

DIÈ Cz56897895

Vážený pane,

      nejviditelnìjším parametrem odstavce je zarovnání. Døíve se pro hladkou sazbu 

používalo témìø výhradnì zarovnání, kterému dnes øíkáme do bloku. Text se rozdìloval 

do dvou skupin, na zarovnaný a nezarovnaný. 

      Odstavce zarovnané do bloku mají pravý i levý okraj textu zarovnaný, takže všechny 

øádky jsou stejnì dlouhé. Tento zpùsob úpravy je bìžný v knižní sazbì, a také u novin 

a èasopisù. Pøi sazbì do bloku je tøeba správnì zvolit pomìr velikosti písma a šíøky øádkù.

      Nezarovnaný text je oblíbený v odborných èasopisech, vìdeckých pracích nebo 

titulcích novin a èasopisù. Pøi tomto zpùsobu sazby, které se øíká sazba na praporek, 

zùstávají stejné mezislovní mezery, jeden okraj je zarovnán, ale druhý je ponechán volnì. 

Pokud se na øádek urèité slovo nevejde, pøesune se na další øádek.

S pozdravem

podpis

Titl. Jméno Pøíjmení

funkèní zaøazení

Pan

Titl. Jméno Pøíjmení

Ulice 456

123 45 Mìsto

Název subjektu

Ulice 123

123 45 Mìsto

Telefon (+420) 012 345 678

Fax (+420) 012 345 678

E-mail  adresa@adresa.cz

KB Pardubice 25897456/0100

IÈ 568 97 895

DIÈ Cz56897895
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Krkonoše – originální produkt

amolepky jsou urèeny k oznaèování výrobkù znaèkou 

Krkonoše – originální produkt a jsou provedeny ve tøech S
velikostech. Pro potisk používejte bílé samolepicí materiály 

s matným povrchem. Vzhled recyklovaného papíru je docílen 

tiskem (CMYK 7-7-16-0). Barevnost znaèky viz Znaèka/Barvy.

Samolepky

Samolepka 20x20 mm

Samolepka 30x30 mm

Samolepka 50x50 mm

Aplikace znaèky

C   4.1



Krkonoše – originální produkt RozmìrySamolepky

2,2 

2 

17,7 

18,2 

3,4

26,5

27,4

3 

5,8

44,3

45,8

5 

Umístìní znaèky

na samolepicím štítku

20x20 mm

Umístìní znaèky

na samolepicím štítku

30x30 mm

Umístìní znaèky

na samolepicím štítku

50x50 mm

Aplikace znaèky

C   4.2



Krkonoše – originální produkt

lakát je propagaèním materiálem garantujícím kvalitu, informujícím o projektu Krkonoše – originální produkt 
2Pa pøedstavujícím znaèku. Plakát je tištìn ofsetem na bílém lesklém papíøe o minimální plošné gramáži 135 g/m . 

Formát plakátu je A2. Plocha je rozdìlena na dvì èásti – horní èást je urèena pro obraz (fotografii, kresbu apod.) 

a dolní pro textovou èást. 

Aplikace znaèky Plakát

C   5.1



Krkonoše – originální produkt

375

387

416

450

467

485

534

568

581

556

356

34 303 320 338 386342

594

0 420

0

Plakát StavbaAplikace znaèky

C   5.2



Krkonoše – originální produkt Plakát Písmo

Stone Medium

23,25/35 b.

Stone Semibold

117 b.

Stone Semibold

78,7 b.

Stone Semibold

69,1 b.

Stone Medium

13,2 b.

Stone Medium

6/9 b.

Stone Medium

19 b.

C   5.3

Aplikace znaèky



Krkonoše – originální produkt Plakát Barvy

CMYK

10-100-100-30

bílá

CMYK

10-65-65-0

CMYK

0-55-55-0

èerná

C   5.4

Aplikace znaèky



Krkonoše – originální produkt

P
ís

m
o

Písmo
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naèka projektu Krkonoše – originální produkt je tvoøena Zkombinací grafického symbolu a bezpatkového písma 

rodiny Stone. Písmo je užito jak ve znaèce, tak i v textech 

plakátu nebo visaèek. Díky svému charakteru vhodnì zapadá 

do jednotného vizuálního stylu a je pøedpokladem splnìní 

estetických nárokù. 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

Základním písmem Krkonoše – originální produkt je písmo Stone. Díky svému charakteru vhodnì 

zapadá do jednotného vizuálního stylu. Jeho vhodná aplikace ve všech èástech jednotného vizuál-

ního stylu je pøedpokladem pro dlouhou životnost a splnìní estetických nárokù. 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

Stone Sans Medium

Stone Sans Semibold

Ukázka písma

Krkonoše – originální produkt Písmo Základní 

písmo

B 1.1



Krkonoše – originální produkt Písmo Základní 

písmo

Ukázka liter

QPKSJ

ahjgtf

13059
Stone Sans Semibold

1.2B 



Krkonoše – originální produkt Písmo Doplòkové 

písmo

 hodným doplòkovým písmem k formální variantì Vznaèky Krkonoše – originální produkt je patkové písmo 

Legacy Sans Serif nebo rozšíøený Times New Roman. 

Doplòkovými písmy k uživatelské variatì znaèky Krkonoše – 

originální produkt jsou bezpatková písma Legacy Sans Sans, 

Helvetica, pøípadnì Arial.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

LegacSerltcTEE

Times New RomanABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

LegacSanItcTEE

Helvetica

Arial

2B 



Krkonoše – originální produkt Tiráž

Zadavatel

Autor znaèky a grafického manuálu

Regionální environmentální centrum ÈR
Senovážná 2 
110 00 Praha 1
tel./fax: 224 222 843

Oficiální internetové stránky
www.domací-vyrobky.cz 

Ing. Tomáš Kažmierski
mobil: 606 102 818
tomas.kazmierski@reccr.cz

Mgr. Iva Dyková
mobil: 724 159 439
iva.dykova@reccr.cz

Erika Smrtová
mobil: 724 159 899
Erika.smrtova@reccr.cz

Mgr. David Škodný
Na Kopøivníku 685
533 41 Láznì Bohdaneè
skodny@2123design.cz

Tento materiál byl pøipraven v rámci projektu „Natura 2000 – 

Lidé pøírodì, pøíroda lidem“ financovaného Evropskou komisí, 

DG Environment. Cílem projektu je zvyšování povìdomí o sou-

stavì Natura 2000 v ÈR. Informace uvedené v tomto letáku 

nejsou oficiálním stanoviskem Evropské komise. 

© REC ÈR, 2005

Autor: Mgr. David Škodný ©, 2005


