
LOGO, BARVY, PÍSMA A PŘÍKLADY POUŽITÍ



Verze loga Rakousko Verze loga Česká republika

Prezentace na světlém 
pozadí

Prezentace na tmavším 
pozadí

Černobílá verze

LOGO
VENKOVSKÉ
PAMÁTKY



CMYK  40 azurová / 10 purpurová / 80 žlutá / 0 černá
RGB 175/190/80

CMYK  0 azurová / 0 purpurová / 0 žlutá / 70 černá
RGB  112/113/115

CMYK  15 azurová / 0 purpurová / 0 žlutá / 35 černá
RGB  165/179/187

CMYK  5 azurová / 0 purpurová / 0 žlutá / 10 černá
RGB  227/233/236

BARVY
VENKOVSKÉ
PAMÁTKY

Použité barvy

Hlavní barva zelená:
Použijte v kruhu loga 
a jako barvu nadpisu 
nebo dekoru.

Doplňková barva tmavě 
šedá: použijte jako lo-
gotyp a všeobecně jako 
barvu běžného textu.

Další barva světle šedá 
ve dvou odstínech:
Použijte jako barvu 
písma pro úvodní texty 
nebo jako barvu pozadí 
/ barvu dekoru.



PARTNERSKÉ
LOGOLINKY

Na všech layoutech by měl 
být umístěn alespoň pruh s 
hlavními logy. Na tištěných 
reklamních médiích s dosta-
tečným prostorem se zob-
razuje pruh slogy partnerů 
se všemi logy. V případě 
menších tiskovin může být 
pruh s logy umístěn také  
na zadní straně ve dvou 
řádcích. Logo Interreg a logo 
EU musí být vždy umístěno 
na titulní straně nebo na 
vnější straně – nikoli uvnitř 
(podle příručky).

Upozornění: Výška loga 
nesmí přesáhnout výšku 
evropské vlajky! Logo EU 
musí být opticky větší než 
ostatní loga.

Evropský fond pro regionální rozvoj

Rakousko-Ceská republika
EVROPSKÁ UNIE

Österreich-Tschechische Republik
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung

2. Všechna partnerská loga 

1. Hlavní loga

Evropský fond pro regionální rozvoj

Rakousko-Ceská republika
EVROPSKÁ UNIE

Mein grüner
Diamant.

Mein grüner
Diamant.

Mein grüner
Diamant.

Mein grüner
Diamant.

Österreich-Tschechische Republik
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung

3. Varianta pro Českou republiku (informační turistické materiály)

Evropský fond pro regionální rozvoj

Rakousko-Ceská republika
EVROPSKÁ UNIE

Österreich-Tschechische Republik
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung

4. Varianta pro Rakousko (informační turistické materiály)
 



Clan News velkými a malými písmeny
(použité v logu)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Clan Thin velkými a malými písmeny 
(používá se pro souvislý text)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Clan Bold velkými a malými písmeny 
(používá se pro nadpisy a pro zvýraznění)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Písmo Clan

Písmo Clan Pro se používá 
jako písmo pro tvorbu log. 
Používá se také ve stylech 
Thin, News a Bold pro sou-
vislý text, vedlejší nadpisy 
a zvýraznění. V logu bylo 
použito písmo Clan News. 
Přednostní použití v tmavě 
šedé barvě.
Pro souvislý text se používá 
font Clan Pro Thin, pro  
zvýraznění a nadpisy font-
Clan Pro Bold.

Odkaz ke stažení:
https://www.fontshop.com/
families/ff-clan/buy

PÍSMO  
VENKOVSKÉ
PAMÁTKY



Canvas Script Regluar 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

PÍSMO
VENKOVSKÉ  
PAMÁTKY

Písmo Canvas Script

Písmo Canvas Script  
se používá jako 
sekundární písmo. 
Používá se pro titulní 
nadpisy a jako dekorati-
vní písmo.  

Odkaz ke stažení:
https://www.myfonts.
com/fonts/yellow-de-
sign/canvas-acrylic-me-
gafamily/script-regular/



PŘÍKLAD LAYOUTU
TITULNÍ STRANA A4

Základní rozvržení pro 
všechny formáty na výšku
titulní stránky ve standard-
ním formátu DIN  
(A4 a větší).
Panel s logy bude
umístěný uprostřed dole.

Fotografie je použita na 
ořez (na spadávku), vyjma 
prostoru pro loga.

Nadpis je také názvem 
projektu (protože logo nelze 
zobrazit ve velkém formátu) 
a používá se jako hlavní 
designový prvek – vždy je 
umístěný ve dvou řádcích 
až po okraj layoutu, takže 
vzniká  
dekorativní vzhled.

Alternativně lze použít i 
lištu se třemi hlavními logy.

Venkovské   
Památky



PŘÍKLAD LAYOUTU
DVOJSTRANA A4

ABORE REHENDESTIUR RE, 
CONSEQUATI NUMQUAT 
VOLOREPRAE IPIENIH ILISTIS 
CIUM ET QUO BERO.

4 5

 olore, consequi 

autemqui vollat id quun-

tem sit iunt rent vitia 

dolore

 sapienihil iundi 

non comniminci

ABORE REHENDESTIUR RE, 
CONSEQUATI NUMQUAT 

VOLOREPRAE IPIENIH ILIS-
TIS EUM VELLAM SUNTIA 
DOLUPTI ATIONSEQUATE 

VOLOREPE IUMQUIA ASSIN 
ES QUAM, ETUR, SEDIA 
SOLUPTURI SINCIUM ET 

QUO BERO EATIO CORRO 
QUIA IM QUE MO DOLOR 
AM SED QUIDELLATI ISI-

TASS INISIMINCID QUO 
TEM REPEDI AS EXPLACE-

AT RESCIISINVEL IL 
MINT  RESCIISINVE.

ES EXERRUM SINCIIS IUS tem hariore nonesci-
deles molupttio et offic te nonsend

Spola desolre, consequi ui vollat id quuntem sit iunt rent 

vitia dolore, extersi sapienihil iundi non comniminci om-

niminum aliquidem. Uptam, sum ut es eos ut lam, con cum 

fuga. Natiaes tiatur sam a est quo iuritis sed esto quamus 

adi doluptas dolutenisci cus nistrum, que isquo tet ut ea-

quo voloreh entotam, comni cor aciatem quam qui torume 

natur minctur apitem ut a dolum fugiat earchic tem iunt 

etumend aesciumditia volupta tumquam, evelestio officie 

nihiliq uostem.

NAM QUIS ADIS PRATUR? IHIT ACCAEST 
HITATE CON EXPED MAXIMIL LUPTAT 

VELESEQU QUID. 

Et omnihicid quam nis necatusae voluptae nissit etur? Con-

sedi dit, inimagnate milis nihilluptias ut qui dipid quiam ut 

aut qui bero dolenda ndicia quate net dolupta tionsequis 

dolupta turent doluptur accullup. imagnate milis nihillupti-

as ut qui dipid quiam ut aut qui bero dolenda ndicia quate 

net dolupta tionsequis dolupta turent doluptur accullup.  

Et omnihicid quam nis necatusae voluptae nissit etur?  

Consedi dit, inimagnate milis nihilluptias ut qui dipid 

quiam ut dolupta turent.

Qui odisti adia doloren issitis aliquunt.

Litaquo voluptis sim aut elessincius doluptat fugitam et 

quia con eum estione sciunti aut fuga. Itatempore dem ut 

vitibus evendel lorerumqui que quia quibeatiorae verum 

sere explit magnia vent venisci psunto tenest, quatem 

necepudam qui ium aspel moluptae aut aut prae es con et 

ut est, iditatur, ad mil ipsa dolupicae sitament harumquo 

everio ent qui reribusamus ipsunt.

Um nam nus et velloris et aliquam faci invendel inum alic 

temporit litem ute eum et litataepra dipit vellate vent 

labores dollacc ullaudis erorecab illumque excepudandit 

perfero expe veles voluptas exeritius.

Bore, odis est vene escias volorepe est dent.

Pa cuptis et as sus apitias est, eaquam cupta dolesti consed 

eatem doluptat exped quid quam nus mi, quid ut lab inim-

pero dest veliquasi num nes maximus dent poresed itatia 

voloria dit la qui bla et omnimped ut lab ipici omnimus 

reperro viduci tem. Aboria imintio remolliti officitatur 

sumquaescide eatem. Dant est, esenditas enti cus nonem 

quodit milicaborrum atur res ut ut optaquo ea cusantia 

volut ut iligention nosant aut quis voluptatum latibusapit 

accum nitasit dolupta tempeliquo tem eariam dusandit, 

ptiorem. Equaest empost, conseces explabor acipidunt 

officiisita nus molupta tionsed ut volum et que ne ilitis ea-

tiunt renias ex evelis simenda voluptatem endam rehendit, 

essim re sapidus atius.

PŘEDMĚT DVOJSTRÁNKA

ES EXERRUM SINCIIS IUS tem hariore nonesci-
deles molupttio et offic te nonsend

Znovu

   historii 
      objevte   

Příklad následující 
stránky pro časopisy 
atd. ve formátu A4. 



PŘÍKLAD LAYOUTU
LETÁK A6

Venkovské
           Památky Obrázek v původní  

velikosti 105x148 mm



PŘÍKLAD LAYOUTU
LETÁK DIN-LONG

Venkovské                                                             
         Památky Vzorová titulní  

stránka
Leták ve formátu  
DIN-long.



PŘÍKLAD LAYOUTU
POWERPOINTOVÁ
PREZENTACE

Venkovské Památky 
ฅฅ Úvodní stránka 

PowerPoint



PŘÍKLAD LAYOUTU
POWERPOINTOVÁ
PREZENTACE

Titulek
• Mi quis hendrerit dolor magna eget est lorem. Non consectetur 

a erat nam at. Viverra mauris in aliquam sem fringilla u t mor-
bi tincidunt. Diam maecenas sed enim ut. Sed lectus vestibu-
lum mattis ullamcorper velit sed ullamcorper. 

• Lectus magna fringilla urna porttitor rhoncus. Ullamcorper ve-
lit sed ullamcorper morbi tincidunt ornare. Neque egestas con-
gue quisque egestas. Nisi vitae suscipit tellus mauris a diam 
maecenas sed. 

• Eleifend quam adipiscing vitae proin sagittis nisl rhoncus mat-
tis. Cras ornare arcu dui vivamus. Malesuada bibendum arcu 
vitae elementum curabitur vitae. Et ultrices neque ornare ae-
nean euismod elementum nisi. 

Powerpoint na 
následující stránce



PŘÍKLADY LAYOUTU
DOPISNÍ PAPÍR

Vzorové rozvržení  
tiskovin 
ve formátu A4. 



PŘÍKLAD LAYOUTU
ROLL-UP

Venkovské                                    
      Památky

Formát 80x200 cm



PŘÍKLADY LAYOUTU
REKLAMNÍ DÁRKY

• Propiska
• Zapalovač



PŘÍKLADY LAYOUTU
REKLAMNÍ DÁRKY

• Cestovní hrnek
• Snack box
• Batoh
• Balíčky osiva



PŘÍKLADY LAYOUTU
REKLAMNÍ DÁRKY

• Pikniková deka
• Taška 



PŘÍKLADY LAYOUTU
PAPÍROVÝ BLOK

Papírový blok ve 
formátu A4. Ilustrace 
s mostem a srdcem je 
použita decentně na 
pozadí jako designový 
prvek.



PŘÍKLAD LAYOUTU
ÚVODNÍ OBRÁZEK VIDEA

Venkovské Památky 
ฅฅ Úvodní obrázek pro 

video s umístěním/ 
definicí logolinku. 

Pro audiovizuální 
materiály (filmy, videa, 
filmové spoty atd.): 
Měly by být uvedeny 
vhodné informace upo-
zorňující na financování 
z programu INTERREG 
V-A Rakousko - Česká 
republika, Evropské 
unie nebo Fondu pro 
regionální rozvoj.

Alternativně lze použít 
i lištu se třemi hlavními 
logy.


