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Úvod

G

rafický manuál slouží k definování užívání jednotného

oznaèení (znaèky) jako garance pùvodu výrobku

v Moravském krasu a okolí, jeho kvality, šetrnosti vùèi životnímu
prostøedí a zachování jedineènosti výrobku s ohledem na tradice,
používání místních surovin, podíl ruèní výroby a reprezentace
území.
Oznaèení místních výrobkù pomáhá zviditelnit Moravský kras
a okolí a zhodnotit jeho turistickou atraktivnost, která je mimo
jiné tvoøena zdravým životním prostøedím, kvalitními a šetrnými
formami hospodaøení, tradièními výrobky atd. To oceòují
návštìvníci Moravského krasu a okolí, ale i místní obyvatelé,
kteøí tak mají zároveò pøíležitost podpoøit „svého“ výrobce.
Certifikace pomáhá èelit nepùvodním produktùm s pochybnou
znaèkou „pravosti“ a „pùvodnosti“.
Moravský kras není jenom krasové podzemí s více než tisícovkou
jeskyní, svìtoznámá propast Macocha a území evropsky
chránìné v rámci soustavy NATURA 2000 , je to i oblast kde žijí
pracovití, podnikaví a tvoøiví lidé. Moravský kras jako pomìrnì
malé území pomáhá svým dobrým jménem celému regionu,
v kterém se projekt znaèení realizuje.

Ing. Tomáš Kažmierski
Hlavní koordinátor projektu
Regionální environmentální centrum Èeská republika
Ing. Jozef Janèo
Regionální koordinátor projektu
MAS Moravský kras
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Úvod

Znaèka Moravský kras – regionální produkt® ve tvaru stylizované
kapky, použité pro oznaèení výrobkù, symbolizuje pøírodní živel,
který od nepamìti vytváøí charakteristický ráz krajiny Moravského
krasu. Voda, jíž je kapka malou souèástí, dává lidem život a byla
a je neodmyslitelným pomocníkem pøi lidské práci.

Mgr. David Škodný
Autor znaèky Moravský kras – regionální produkt®
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Znaèka

Znaèka

A

Moravský kras – regionální produkt

Znaèka

Z

Základní
varianta

naèka je základním vizuálním prvkem projektu a je

nejèastìji používána v základní variantì. Znaèka se užívá

pro veškerá oznaèení týkající se projektu Moravský kras –
regionální 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 se používá k oznaèování
výrobkù, propagaci vlastního projektu apod. Formální
varianta je urèena pro formální užití, napøíklad pro certifikaci.
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Znaèka

Základní
varianta

Výrobky

Uživatelská varianta

Minimální velikost
(výška 11 mm)

Formální varianta

Minimální velikost
(výška 12 mm)
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Znaèka

Základní
varianta

Bezpeèná
zóna

Uživatelská varianta

Šíøe bezpeèné zóny odpovídá
šíøi mezery X mezi textem
a symbolem.

Formální varianta

X

A 1.2
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Znaèka

Stavba

Uživatelská
varianta

Umístìní znaèky v síti - uživatelská varianta

A 1.3
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Znaèka

Stavba

Formální
varianta

Umístìní znaèky v síti - formální varianta

A 1.4
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Znaèka

CMYK

RGB

Pantone*

1

65-0-25-15

106-181-178

3282 U 70%

2

85-0-35-25

67-148-138

3282 U 85%

3

100-0-40-40

51-122-114

3282 U 100%

4

0-0-0-100

0-0-0

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

Barvy

Black U

3

4

CMYK

RGB

Pantone*

1

0-0-0-40

165-165-165

422 U

2

0-0-0-55

133-133-133

423 U

3

0-0-0-70

100-100-100

424 U

4

0-0-0-100

0-0-0

Black U

*) Pøi použití pøímých barev PANTONE je možné dosáhnout jednotlivých
odstínù rastrem ve stejném procentuálním množství jako u CMYK.

A 2
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Znaèka

Barvy

Barevné
varianty

Pozitivní èernobílá verze znaèky
(platí i pro formální variantu)

Negativní èernobílá verze znaèky
(platí i pro formální variantu)

A 2.1
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Znaèka

Z

Barvy

Barevné
podklady

ákladní pozitivní znaèka se nejèastìji vyskytuje

na 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).

Ukázka výpoètu
maximální intenzity
pozadí pod znaèkou
CMYK 10-0-10-0
10%+10%=20%

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

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

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

A 2.2
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Znaèka

N

Barvy

Barevné
podklady

egativní varianta znaèky se používá na sytých jednobarevných 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.

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

A 2.2
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Znaèka

Z

Barvy

Chybné
použití

de jsou ukázky èastých chyb užití znaèky. Ukázky chyb

se vztahují na všechny tvarové i barevné varianty znaèky.

Dodržujte pravidla užití znaèky, která jsou popsaná v tomto
manuálu.

Nepøípustné natoèení

Odlišné umístìní textu

Nepøípustné natoèení

Nepøípustná barevnost

Nepøípustné øešení

Odlišná velikost textu

Nepøípustná barevnost

A 2.3
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Znaèka

Štít

P

odkladový štít zvýrazòuje znaèku a zároveò vytváøí její

ochrannou zónu. Štít je možno použít se znaèkou pouze

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 3
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Znaèka

Štít

Ukázka použití štítu
na èlenitém pozadí

Ukázka použití štítu
na jednobarevném
pozadí

A 3
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0

2

Znaèka

4

6
Minimální délka štítu

8

10

Štít

Stavba

12

Maximální délka štítu

Maximální délka štítu

Minimální délka štítu

A 3.1
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Znaèka

Štít

Stavba

Varianty umístìní štítu v síti - minimální velikost

A 3.1

Razítko

Razítko
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Razítko

R

azítko je doplòkový grafický prvek, který slouží k vyplnìní
ploch na propagaèních materiálech projektu Moravský kras –

regionální produkt®. Vzhledem ke komplikovanosti tvaru razítka
je nutné použít zdrojová data. Barevné aplikace jsou pøizpùsobeny
daným barevným okolnostem a nejsou pevnì definovány. Konturu
nelze aplikovat. Sytost razítka je vždy potlaèená a nesmí být
kontrastní o více než 20% od sytosti podkladové plochy.

B
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Razítko

M

Užití

inimální velikost razítka je 15 mm na výšku. Jeho
maximální velikost není omezená. Razítko je možné

pøekrývat jinými grafickými prvky nebo použít jeho výøez. Nelze
upravovat, nahrazovat , odebírat nebo jinak upravovat jednotlivé
èásti razítka bez souhlasu autora. Razítko musí být vždy souèástí
grafického projevu projektu Moravský kras – regionální produkt®
a nelze jej aplikovat samostatnì. Razítko je možné natáèet
o maximálnì 20° na každou stranu od svislé osy.

Ukázka minimální velikosti

Minimální velikost
(výška 11 mm)

Ukázka náklonu razítka

-20°

0°

+20°

Maximální náklon do leva

Základní postavení

Maximální náklon do prava

B 1

Písmo

Písmo
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Písmo

Z

Základní
písmo

naèka projektu Moravský kras – regionální produkt® je tvoøena

kombinací 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

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Stone Sans Medium

Stone Sans Semibold

Ukázka písma

Základním písmem Moravský kras – regionální produkt® je písmo Stone. Díky svému charakteru
vhodnì zapadá do jednotného vizuálního stylu. Jeho vhodná aplikace ve všech èástech jednotného
vizuálního stylu je pøedpokladem pro dlouhou životnost a splnìní estetických nárokù.

C 1
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Písmo

Základní
písmo

Ukázka liter

QPKSJ
ahjgtf
13059
Stone Sans Semibold

C 1.1
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Písmo

V

Doplòkové
písmo

hodným doplòkovým písmem k formální variantì znaèky
Moravský kras – regionální produkt® je patkové písmo Legacy

Sans Serif nebo rozšíøený Times New Roman.
Doplòkovými písmy k uživatelské variatì znaèky Moravský kras –
regionální produkt® jsou bezpatková písma Legacy Sans Sans,
Helvetica, pøípadnì Arial.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

LegacSerltcTEE

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Times New Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

LegacSanItcTEE

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Helvetica

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Arial

C 2
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Aplikace
znaèky
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Aplikace znaèky

V

Visaèky

isaèky slouží k oznaèování výrobkù a struènì informují

zákazníka o projektu Moravský kras – regionální 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 papíru o minimální plošné gramáži 220 g/m2.

Visaèka 50x50 mm – pozitivní varianta

Moravsky kras
Tento výrobek je certifikován.

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.

Lidé pøírodì, pøíroda lidem

pøední strana

www.domaci-vyrobky.cz

zadní strana

Visaèka 50x70 mm – pozitivní varianta

Moravsky kras
Tento výrobek je certifikován.
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.

Lidé pøírodì, pøíroda lidem

pøední strana

www.domaci-vyrobky.cz

zadní strana

D 1
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Aplikace znaèky

Visaèky

Visaèka 50x50 mm – negativní varianta

Moravsky kras
Tento výrobek je certifikován.

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.

Lidé pøírodì, pøíroda lidem

pøední strana

www.domaci-vyrobky.cz

zadní strana

Visaèka 50x70 mm – negativní varianta

Moravsky kras
Tento výrobek je certifikován.
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.

Lidé pøírodì, pøíroda lidem

pøední strana

www.domaci-vyrobky.cz

zadní strana
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Aplikace znaèky

Visaèky

Písmo

Visaèka 50x50 mm

Moravsky kras
Tento výrobek je certifikován.

U výrobku je garantován jeho místní
pùvod a šetrnost k životnímu prostøedí.

Pozitivní varianta:
StoneSans Medium
8,5 b.
Negativní varianta:
StoneSans Semibold
8,5 b.

Výrobek pochází z území, jehož
významná èást je vyhlášena jako
území chránìné v rámci evropské
soustavy Natura 2000.

Lidé pøírodì, pøíroda lidem

pøední strana

www.domaci-vyrobky.cz

Dominican
22 b.
3°

Stone Sans Semibold
8,5 b.

Stone Sans Medium
7,5/11 b.
Stone Sans Semibold
7,5 b.

zadní strana

Visaèka 50x70 mm

Moravsky kras
Tento výrobek je certifikován.
U výrobku je garantován jeho
místní pùvod a šetrnost k životní-

Dominican
22 b.
3°

Stone Sans Semibold
8,5 b.

mu prostøedí.

Pozitivní varianta:
StoneSans Medium
8,5 b.
Negativní varianta:
StoneSans Semibold
8,5 b.

Výrobek pochází z území, jehož
významná èást je vyhlášena jako
území chránìné v rámci evropské
soustavy Natura 2000.

Lidé pøírodì, pøíroda lidem

pøední strana

www.domaci-vyrobky.cz

Stone Sans Medium
7,5/11 b.

Stone Sans Semibold
7,5 b.

zadní strana
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Aplikace znaèky

Visaèky

Stavba

Visaèka 50x50 mm
0
4
8
12

0

Moravsky kras
16
Tento výrobek je certifikován.

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.

37
46
50

20

Lidé pøírodì, pøíroda lidem

0

7 12,5
pøední strana

43 50

www.domaci-vyrobky.cz

0 4

16
zadní strana

46
50
47,5 50

Visaèka 50x70 mm
0
4
8

0

Moravsky kras

25

Tento výrobek je certifikován.

23

U výrobku je garantován jeho
místní pùvod a šetrnost k životní-

34

mu prostøedí.
Výrobek pochází z území, jehož
významná èást je vyhlášena jako
území chránìné v rámci evropské
soustavy Natura 2000.

54
65
70

Lidé pøírodì, pøíroda lidem

0

7 11,5

43 50
pøední strana

www.domaci-vyrobky.cz

0

6

16
zadní strana

65
70
46 50

Rozmìry jsou platné i pro visaèky – negativní varianta.
Všechny rozmìry jsou v mm.
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Aplikace znaèky

Visaèky

Barvy

P

aleta barev negativní verze vychází z barevnosti znaèky.

Zesvìtlená znaèka je na ztmaveném pozadí, text je svìtlý.

Pozitivní varianta respektuje barvy základní znaèky (viz Znaèka/
Barvy). Barevnost se vztahuje na obì velikosti visaèek. Pøi tisku
na bílý papír je vzhledu recyklovaného papíru dosaženo potiskem
(CMYK 7-7-16-0). Pokud je visaèka tištìna na recyklovaném
papíru, je nutné nahradit svìtlou barvu (CMYK 7-7-16-0)
bílou (CMYK 0-0-0-0).
Visaèka 50x70 mm – negativní verze

CMYK

Pantone

1

60-0-25-15

3282 U 60% **

2

80-0-30-20

3282 U 80% **

5*

3

100-0-35-25

3282 U 100% **

5*

4

100-0-30-55

322U

5*

7-7-16-0

7527 U

6

35-0-15-5

629 U

7

0-0-0-100

Black U

1
2
3
4

Lidé pøírodì, pøíroda lidem

5*

Moravsky kras 6
Tento výrobek je certifikován.
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.

7

6
5*) Pro dosažení vzhledu recyklovaného papíru (tisk na bílý papír).

**) Pøi použití pøímých barev PANTONE je možné dosáhnout
jednotlivých odstínù rastrem.

www.domaci-vyrobky.cz
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Aplikace znaèky

A

Navštívenky

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

Moravský kras – regionální 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.

Pøíklady umístìní znaèky
na navštívenkách

Titl. Jméno Pøíjmení
Funkce

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

Titl. Jméno Pøíjmení
Funkce

Název subjektu
Ulice 123, 123 45 Mìsto
tel.: +420 000 123 456
mob.: +420 000 123 456
jmeno@domena.cz
www.domena.cz

D 2

Moravský kras – regionální produkt

Aplikace znaèky

A

Hlavièkový
papír

plikace znaèky na hlavièkovém papíøe
pøizpùsobujte vlastní kompozici

hlavièkového papíru s ohledem na zásady
užití znaèky Moravský kras – regionální produkt®.
Název subjektu

Znaèka mùže být na hlavièkovém papíøe

Ulice 123
123 45 Mìsto

VAŠE ZNAÈKA:
VYØIZUJE/TEL.:
DATUM:
KONTAKT:

umístìna ve všech rozích. Barevné provedení

Pan
Titl. Jméno Pøíjmení
Ulice 456
123 45 Mìsto

01/AA-1/05/28/KMB

NAŠE ZNAÈKA:

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

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
Pan
Titl. Jméno Pøíjmení
Ulice 456
123 45 Mìsto

podpis
Titl. Jméno Pøíjmení
funkèní zaøazení

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.
Pan
S pozdravem
Titl. Jméno Pøíjmení
Ulice 456
123 45 Mìsto

podpis

Vážený pane,

nejviditelnìjším parametrem odstavce je zarovnání.
sePøíjmení
pro hladkou sazbu
Titl.Døíve
Jméno
používalo témìø výhradnì zarovnání, kterému dnes øíkáme
bloku. Text se rozdìloval
funkènído
zaøazení
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.
KB Pardubice 25897456/0100
IÈ 568 97 895
DIÈ Cz56897895

S pozdravem

podpis
Titl. Jméno Pøíjmení
funkèní zaøazení

Pøíklady umístìní znaèky
na hlavièkovém papíøe

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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Moravský kras – regionální produkt

Tiskoviny

Samolepky

S

amolepky jsou urèeny k oznaèování výrobkù znaèkou

Moravský kras – regionální produkt® a jsou provedeny ve tøech

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.

Samolepka 20x20 mm

Samolepka 30x30 mm

Samolepka 50x50 mm

D 4

Moravský kras – regionální produkt

Tiskoviny

Umístìní znaèky
na samolepicím štítku
20x20 mm

Samolepky

Rozmìry

1,8

17,7
2,2

Umístìní znaèky
na samolepicím štítku
30x30 mm

18,2

2,6

26,5
3,3

Umístìní znaèky
na samolepicím štítku
50x50 mm

27,4

4,4

44,3
5,5

45,5

Všechny rozmìry jsou v mm.

D 4.1

Moravský kras – regionální produkt

Aplikace znaèky

Tiskovina A6

T

iskovina formátu A6 slouží k informování veøejnosti

o projektu Moravský kras – regionální produkt®. Tiskovina

e ohnutá ve støedovém svislém høbetu a má ètyøi strany. Je
tištìna na bílém papíru o minimální plošné gramáži 220 g/m2.
Pøi tisku na bílý papír je vzhledu recyklovaného papíru
dosaženo potiskem (CMYK 7-7-16-0). Stejná pravidla platí
i pro vnitøní dvojstranu.

zadní strana

titulní strana

Vaš vyrobce:

prostor pro kontaktní
údaje výrobce

www.domaci-vyrobky.cz
Kontakty:
Název organizace, a.b.c.
123 45 Obec, 12 Název Ulice
Kontaktní Osoba, tel.: 123 456 789, jmeno@domena.cz
Název organizace, a.b.c.
S123 45 Obec, 12 Název Ulice; tel.: 123 456 789, www.domena.cz
Kontaktní Osoba, tel.: 123 456 789, jmeno@domena.cz
Kontaktní Osoba, tel.: 123 456 789, jmeno@domena.cz
Informace o projektu, informace o projektu, informace o projektu, informace o projektu, informace o projektu, informace o projektu, informace o projektu, informace
o projektu, informace o projektu, informace o projektu, informace o projektu.

prostor pro znaèky

Moravsky kras
Pøinášíme Vám kvalitu a tradici
z Moravského krasu

Autorská tiráž: Vydal: Název organizace, a.b.c. • Autor loga a grafický návrh: © Mgr. David Škodný • Foto:
© Jméno Pøíjmení autora • © REC ÈR, 2005.

www.domaci-vyrobky.cz

svislý høbet tiskoviny
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Aplikace znaèky

Tiskovina A6

yokrraavssky kras
Moravsk
MyokrraavsskM

Logo ve tvaru stylizované kapky, použité pro
oznaèení výrobkù, symbolizuje pøírodní živel,
který od nepamìti vytváøí charakteristický ráz
krajiny Moravského krasu. Voda, jíž je kapka malou
souèástí, byla vždy neodmyslitelným pomocníkem
pøi lidské práci.

Výrobky oznaèené logem „Moravský kras –
regionální produkt“ prošly pøísným procesem
certifikace, který zákazníkovi garantuje jejich
skuteèný pùvod v Moravském krasu. Oznaèené
výrobky splòují kritéria pro kvalitu a šetrnost vùèi
životnímu prostøedí.
Certifikované výrobky jsou vyrábìny ruènì nebo
pomocí tradièních technologií, v øadì pøípadù
pøevážnì z místních surovin. Výrobky svou
kvalitou a jedineèností reprezentují území
Moravského krasu.
Vyberte si z rùznorodé nabídky originálních
výrobkù, podpoøíte tím konkrétní výrobce
a pøispìjete k udržení tradice øemeslné výroby
v Moravském krasu.

Cílem znaèení místních výrobkù je zamezit
výrobcùm mimo region ve „zneužívání“ názvù
a symbolù spojených s Moravským krasem. Jedná
se o výjimeèné území se zachovalou pøírodou,
patøící velkou èástí do soustavy Natura 2000, která
prostøednictvím znaèení výrobkù pomáhá
zviditelnit místní podnikatele, potažmo celý
region.
Natura 2000 je celoevropská sí významných
chránìných území s výskytem nejohroženìjších
druhù rostlin, živoèichù a pøírodních stanoviš
v rámci zemí Evropské unie. Území soustavy
Natura 2000 v souèasné dobì pokrývají cca 18 %
celkové rozlohy Èeské republiky.
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Aplikace znaèky

Tiskovina A6

zadní strana

Dominican
11,3 b.

Písmo

titulní strana

Vaš vyrobce:

prostor pro kontaktní
údaje výrobce

StoneSans Semibold
7 b.
Legacy SanItc
TEE Med, kurzíva
7 b.
StoneSans Semibold/
Stone Sans Medium
7 b.
Stone Sans Medium
5 b.
Stone Sans Medium
4 b.

www.domaci-vyrobky.cz
Kontakty:
Název organizace, a.b.c.
123 45 Obec, 12 Název Ulice
Kontaktní Osoba, tel.: 123 456 789, jmeno@domena.cz
Název organizace, a.b.c.
S123 45 Obec, 12 Název Ulice; tel.: 123 456 789, www.domena.cz
Kontaktní Osoba, tel.: 123 456 789, jmeno@domena.cz
Kontaktní Osoba, tel.: 123 456 789, jmeno@domena.cz
Informace o projektu, informace o projektu, informace o projektu, informace o projektu, informace o projektu, informace o projektu, informace o projektu, informace
o projektu, informace o projektu, informace o projektu, informace o projektu.

prostor pro znaèky
Autorská tiráž: Vydal: Název organizace, a.b.c. • Autor loga a grafický návrh: © Mgr. David Škodný • Foto:
© Jméno Pøíjmení autora • © REC ÈR, 2005.

Moravsky kras
Pøinášíme Vám kvalitu a tradici
z Moravského krasu
www.domaci-vyrobky.cz
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Dominican
29,6 b.
3,9°
Dominican
24 b.
1,5°
Legacy SanItc TEE
Med, kurzíva
13 b.
Stone Sans
Medium
7 b.

Moravský kras – regionální produkt

Aplikace znaèky

Tiskovina A6

Písmo

yokrraavssky kras
Moravsk
MyokrraavsskM
Dominican
31 b.
4,5°

Logo ve tvaru stylizované kapky, použité pro
oznaèení výrobkù, symbolizuje pøírodní živel,
který od nepamìti vytváøí charakteristický ráz
krajiny Moravského krasu. Voda, jíž je kapka malou
souèástí, byla vždy neodmyslitelným pomocníkem
pøi lidské práci.

Dominican
22 b.
5,4°

StoneSans Semibold/
Stone Sans Medium
8 b.

Výrobky oznaèené logem „Moravský kras –
regionální produkt“ prošly pøísným procesem
certifikace, který zákazníkovi garantuje jejich
skuteèný pùvod v Moravském krasu. Oznaèené
výrobky splòují kritéria pro kvalitu a šetrnost vùèi
životnímu prostøedí.
Certifikované výrobky jsou vyrábìny ruènì nebo
pomocí tradièních technologií, v øadì pøípadù
pøevážnì z místních surovin. Výrobky svou
kvalitou a jedineèností reprezentují území
Moravského krasu.
Vyberte si z rùznorodé nabídky originálních
výrobkù, podpoøíte tím konkrétní výrobce
a pøispìjete k udržení tradice øemeslné výroby
v Moravském krasu.

Cílem znaèení místních výrobkù je zamezit
výrobcùm mimo region ve „zneužívání“ názvù
a symbolù spojených s Moravským krasem. Jedná
se o výjimeèné území se zachovalou pøírodou,
patøící velkou èástí do soustavy Natura 2000, která
prostøednictvím znaèení výrobkù pomáhá
zviditelnit místní podnikatele, potažmo celý
region.
Natura 2000 je celoevropská sí významných
chránìných území s výskytem nejohroženìjších
druhù rostlin, živoèichù a pøírodních stanoviš
v rámci zemí Evropské unie. Území soustavy
Natura 2000 v souèasné dobì pokrývají cca 18 %
celkové rozlohy Èeské republiky.
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StoneSans Semibold/
Stone Sans Medium
8 b.

Moravský kras – regionální produkt

Aplikace znaèky

Tiskovina A6

zadní strana

Stavba

titulní strana

0
8,2
9,8

0

Vaš vyrobce:

12

prostor pro kontaktní
údaje výrobce

48
51,5
56
58
69,5
82
87,5

www.domaci-vyrobky.cz
Kontakty:
Název organizace, a.b.c.
123 45 Obec, 12 Název Ulice
Kontaktní Osoba, tel.: 123 456 789, jmeno@domena.cz
Název organizace, a.b.c.
S123 45 Obec, 12 Název Ulice; tel.: 123 456 789, www.domena.cz
Kontaktní Osoba, tel.: 123 456 789, jmeno@domena.cz
Kontaktní Osoba, tel.: 123 456 789, jmeno@domena.cz
Informace o projektu, informace o projektu, informace o projektu, informace o projektu, informace o projektu, informace o projektu, informace o projektu, informace
o projektu, informace o projektu, informace o projektu, informace o projektu.

prostor pro znaèky
97,5
100

Moravsky kras

74,5

Pøinášíme Vám kvalitu a tradici
z Moravského krasu

68,5

83,7
89,7
99,5

www.domaci-vyrobky.cz

Autorská tiráž: Vydal: Název organizace, a.b.c. • Autor loga a grafický návrh: © Mgr. David Škodný • Foto:
© Jméno Pøíjmení autora • © REC ÈR, 2005.

0 5,6

66

105
77,5 83
74

98 100

125,5

148

Všechny rozmìry jsou v mm.
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Aplikace znaèky

Tiskovina A6

Stavba

yokrraavssky kras
Moravsk
MyokrraavsskM
0

13

Logo ve tvaru stylizované kapky, použité pro
oznaèení výrobkù, symbolizuje pøírodní živel,
který od nepamìti vytváøí charakteristický ráz
krajiny Moravského krasu. Voda, jíž je kapka malou
souèástí, byla vždy neodmyslitelným pomocníkem
pøi lidské práci.

22,6
30,4
Výrobky oznaèené logem „Moravský kras –
regionální produkt“ prošly pøísným procesem
certifikace, který zákazníkovi garantuje jejich
skuteèný pùvod v Moravském krasu. Oznaèené
výrobky splòují kritéria pro kvalitu a šetrnost vùèi
životnímu prostøedí.

Cílem znaèení místních výrobkù je zamezit
výrobcùm mimo region ve „zneužívání“ názvù
a symbolù spojených s Moravským krasem. Jedná
se o výjimeèné území se zachovalou pøírodou,
patøící velkou èástí do soustavy Natura 2000, která
prostøednictvím znaèení výrobkù pomáhá
zviditelnit místní podnikatele, potažmo celý
region.

Certifikované výrobky jsou vyrábìny ruènì nebo
pomocí tradièních technologií, v øadì pøípadù
pøevážnì z místních surovin. Výrobky svou
kvalitou a jedineèností reprezentují území
Moravského krasu.

99

0

Natura 2000 je celoevropská sí významných
chránìných území s výskytem nejohroženìjších
druhù rostlin, živoèichù a pøírodních stanoviš
v rámci zemí Evropské unie. Území soustavy
Natura 2000 v souèasné dobì pokrývají cca 18 %
celkové rozlohy Èeské republiky.

Vyberte si z rùznorodé nabídky originálních
výrobkù, podpoøíte tím konkrétní výrobce
a pøispìjete k udržení tradice øemeslné výroby
v Moravském krasu.

11,6

53,3

99
105

0 4,1 7,7

36,4

49,5

70

74

78 81,5 89,5

143,5 148

Všechny rozmìry jsou v mm.
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Tiskovina A6

Barvy

P

øi tisku na bílý papír je vzhledu recyklovaného papíru

dosaženo potiskem (CMYK 7-7-16-0). Pokud je visaèka

tištìna na recyklovaném papíru, je nutné nahradit svìtlou barvu
(CMYK 7-7-16-0) bílou (CMYK 0-0-0-0).
zadní strana
5

titulní strana
4*

Vaš vyrobce:

1
2
3

prostor pro kontaktní
údaje výrobce

6

6
6
6

6

www.domaci-vyrobky.cz
Kontakty:
Název organizace, a.b.c.
123 45 Obec, 12 Název Ulice
Kontaktní Osoba, tel.: 123 456 789, jmeno@domena.cz
Název organizace, a.b.c.
S123 45 Obec, 12 Název Ulice; tel.: 123 456 789, www.domena.cz
Kontaktní Osoba, tel.: 123 456 789, jmeno@domena.cz
Kontaktní Osoba, tel.: 123 456 789, jmeno@domena.cz
Informace o projektu, informace o projektu, informace o projektu, informace o projektu, informace o projektu, informace o projektu, informace o projektu, informace
o projektu, informace o projektu, informace o projektu, informace o projektu.

prostor pro znaèky
6

Moravsky kras

5
6

Pøinášíme Vám kvalitu a tradici
z Moravského krasu

6

www.domaci-vyrobky.cz

Autorská tiráž: Vydal: Název organizace, a.b.c. • Autor loga a grafický návrh: © Mgr. David Škodný • Foto:
© Jméno Pøíjmení autora • © REC ÈR, 2005.

CMYK

5

Pantone

CMYK

Pantone

1

60-0-25-15

3282 U 60% **

4*

7-7-16-0

7527 U

2

80-0-30-20

3282 U 80% **

5

35-0-15-5

629 U

3

100-0-35-25

3282 U 100% **

6

0-0-0-100

Black U

5*) Pro dosažení vzhledu recyklovaného papíru (tisk na bílý papír)

**) Pøi použití pøímých barev PANTONE je možné dosáhnout jednotlivých odstínù rastrem.
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Aplikace znaèky

Tiskovina A6

Barvy

P

øi tisku na bílý papír je vzhledu recyklovaného papíru

dosaženo potiskem (CMYK 7-7-16-0). Pokud je visaèka

tištìna na recyklovaném papíru, je nutné nahradit svìtlou barvu
(CMYK 7-7-16-0) bílou (CMYK 0-0-0-0).

1 2 3 6

yokrraavssky kras
Moravsk
MyokrraavsskM
5

Logo ve tvaru stylizované kapky, použité pro
oznaèení výrobkù, symbolizuje pøírodní živel,
který od nepamìti vytváøí charakteristický ráz
krajiny Moravského krasu. Voda, jíž je kapka malou
souèástí, byla vždy neodmyslitelným pomocníkem
pøi lidské práci.

5

6

5
6

6

4*

Výrobky oznaèené logem „Moravský kras –
regionální produkt“ prošly pøísným procesem
certifikace, který zákazníkovi garantuje jejich
skuteèný pùvod v Moravském krasu. Oznaèené
výrobky splòují kritéria pro kvalitu a šetrnost vùèi
životnímu prostøedí.
Certifikované výrobky jsou vyrábìny ruènì nebo
pomocí tradièních technologií, v øadì pøípadù
pøevážnì z místních surovin. Výrobky svou
kvalitou a jedineèností reprezentují území
Moravského krasu.
Vyberte si z rùznorodé nabídky originálních
výrobkù, podpoøíte tím konkrétní výrobce
a pøispìjete k udržení tradice øemeslné výroby
v Moravském krasu.

CMYK

6

Cílem znaèení místních výrobkù je zamezit
výrobcùm mimo region ve „zneužívání“ názvù
a symbolù spojených s Moravským krasem. Jedná
se o výjimeèné území se zachovalou pøírodou,
patøící velkou èástí do soustavy Natura 2000, která
prostøednictvím znaèení výrobkù pomáhá
zviditelnit místní podnikatele, potažmo celý
region.

6

5

Natura 2000 je celoevropská sí významných
chránìných území s výskytem nejohroženìjších
druhù rostlin, živoèichù a pøírodních stanoviš
v rámci zemí Evropské unie. Území soustavy
Natura 2000 v souèasné dobì pokrývají cca 18 %
celkové rozlohy Èeské republiky.

Pantone

6

CMYK

Pantone

1

60-0-25-15

3282 U 60% **

4*

7-7-16-0

7527 U

2

80-0-30-20

3282 U 80% **

5

35-0-15-5

629 U

3

100-0-35-25

3282 U 100% **

6

0-0-0-100

Black U

5*) Pro dosažení vzhledu recyklovaného papíru (tisk na bílý papír)

**) Pøi použití pøímých barev PANTONE je možné dosáhnout jednotlivých odstínù rastrem.

D 5.3

Moravský kras – regionální produkt
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Samolepka

S

amolepka slouží k oznaèování prodejních míst, kde jsou
nabízeny výrobky z Moravského krasu a výrobci jsou

zapojeni do projektu Moravský kras – regionální produkt®.
Samolepky jsou tištìny na papíru o minimální plošné gramáži
200 g/m2 nebo fólii . Tisk mùže být vícebarevný nebo
jednobarevný rastrem.

Visaèka 133x53 mm

Prodej originálních
výrobkù z Moravského krasu
Sale of original products
from Moravsky kras
Verkauf der Originalprodukte
aus Moravsky kras
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Samolepka

Prodej originálních
výrobkù z Moravského krasu

StoneSans Medium
10,6 b.

Sale of original products
from Moravsky kras
Verkauf der Originalprodukte
aus Moravsky kras

Písmo

Stone Sans Semibold
20,7 b.
Stone Sans Semibold
14,8 b.
linka 1,2 b.
Stone Sans Medium
12,6 b.
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Samolepka

Stavba

Texty jsou zarovnané
na støed s linkou
0
3,2
5

Prodej originálních

13,8

výrobkù z Moravského krasu

20,5
25

Sale of original products
from Moravsky kras
Verkauf der Originalprodukte
aus Moravsky kras

32
36,5
42,5
47
50,5
53

0 3 7,5

53,5

60

76

93

126,5

133

Všechny rozmìry jsou v mm.
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Samolepka

Barvy

6

2

Prodej originálních

3
4

1
1

výrobkù z Moravského krasu

7

1

Sale of original products
from Moravsky kras
Verkauf der Originalprodukte
aus Moravsky kras

1
7

1
1
5

CMYK

Pantone

1

0-0-0-0

0

2

65-0-25-15

322 U 40%

3

85-0-35-25

322 U 60%

4

100-0-40-40

322 U 80%

5

75-0-25-35

322 U 70%

6

100-0-30-55

322 U 100%

7

0-0-0-100

Black U
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Aplikace znaèky

Plakát A2

lakát formátu A2 slouží k propagaci a sbìžnì informuje veøejnost o projektu Moravský kras –
regionální produkt®. Tiskovina má pouze pøední stranu. Je tištìna na bílém lesklém papíru

o minimální plošné gramáži 150 g/m2.
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Aplikace znaèky

Plakát A2

Písmo

øi sazbì jednotlivých textù na plakátu je nutné respektovat svislé zarovnání okrajù textových blokù.
Tomu lze pøizpùsobit velikost textù, jejich proklady apod. Nesmí být však narušena estetická

a kompozièní kritéria.

Stone Sans Semibold
113,6 b.
Stone Sans Semibold
58,3 b.

Stone Sans Medium
25–35 b.

Stone Sans Semibold
69,5 b.
Stone Sans Medium
15-16 b.

Stone Sans Medium
4,5–6 b.
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Plakát A2

Stavba

0

341
382

423
451
467
480

532
546
558
572
594
0

35

226

325

387 413 420

Všechny rozmìry jsou v mm.
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Plakát A2

Barvy

CMYK
1

0-0-0-0

2

35-0-15-5

3

45-0-20-10

4

100-0-30-50

5

0-0-0-100

1

1
1
2

4
2

5
3
5

5

5
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Aplikace znaèky

Katalog
krabièka

atalogový obal (krabièka) slouží k propagaci a informování veøejnosti o projektu Moravský kras – regionální
produkt® a také obsahuje informaèní letáky (formátu 100 x 200 mm) o jednotlivých výrobcích. Tiskovina

má vnìjší a vnitøní stranu. Je tištìna na bílém papíru o minimální plošné gramáži 250 g/m2 a je opatøena vnìjším
matným laminem. Pøi tisku na bílý papír je vzhledu recyklovaného papíru dosaženo potiskem (CMYK 7-7-16-0).
Krabièka je vyobrazená jako rozložená. Èerné pøerušované èáry naznaèují jejich ohnutí. Bílá pøerušovaná èára
oznaèuje místo proseku zámku.
vnìjší strana
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Katalog
krabièka

vnitøní strana
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Katalog
krabièka

Písmo

vnìjší strana

5

3
4

10
15*

Letovice

Kunštát

11
10

* stejné
v celé
mapce

Boskovice

11

Lysice

10
11

Rájec-Jestøebí

16

Blansko

10

11

6
1
2

6

6

5

6

18

17

8
7

13

14
Dominican
29,6 b.
3,9°

7

1

Dominican, 35,7 b.,

8

Stone Sans Semibold, 18 b.

2

Dominican, 29 b.

2,3°

9

Stone Sans Medium, 8,8 b.

3

Dominican, 15,7 b.

10 Stone Sans Semibold, 8,5 b.

4

Dominican, 9 b.

11 Stone Sans Medium, 8,5 b.

5

Dominican, 13 b.

12 Stone Sans Semibold, 20 b.

6

Dominican, 13,7 b.

13 Stone Sans Medium, 5,5–6,5 b.

7

Dominican, 10,7 b.

14 Stone Sans Semibold, 19,5 b.

18 Legacy SanItc TEE Med, kurzíva, 13 b.

15 Stone Sans Medium, 7 b.
16 Stone Sans Medium, 7,5–8,5 b.
17 Stone Sans Medium, 6,5–7,5 b.
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Katalog
krabièka

Písmo

vnitøní strana
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3

3

3

3

8
8

1

Stone Sans Medium, 8–9 b.

2

Stone Sans Semibold, 12 b.

3

Stone Sans Medium, 7–8 b.

4

Stone Sans Semibold, 10 b.

5

Stone Sans Medium, 6,6 b.

6

Stone Sans Semibold, 4–5 b.

7

Stone Sans Medium, 4–5 b.

8

Stone Sans Medium, 5–6 b.
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Katalog
krabièka

Stavba

vnìjší strana

rozmìr pole ve skuteènosti je 5 x 5 mm
rozmìr rozložené krabièky ve skuteènosti je 335,6 x 318,6 mm
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Katalog
krabièka

Stavba

vnitøní strana
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rozmìr pole ve skuteènosti je 5 x 5 mm
rozmìr rozložené krabièky ve skuteènosti je 335,6 x 318,6 mm
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Katalog
krabièka

Barvy

vnìjší strana
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2
2

3
2

1

2

5
2

3
3

3

4

5

1
2

CMYK
1

0-0-0-0

4

100-0-30-60

2

50-0-15-10

5

0-0-0-100

3

100-0-30-50
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Katalog
krabièka

Barvy

vnitøní strana
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1
CMYK
1

7-7-16-0

2

50-0-15-10
0-0-0-100
platí pro všechny
texty
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Aplikace znaèky

Katalog
lístek výrobce

ístek výrobce rozmìru 100 x 200 mm je souèástí katalogu a slouží k propagaci a informování veøejnosti o výrobci, který se úèastní projektu Moravský kras – regionální produkt®. Tiskovina má pøední

a zadní stranu. Je tištìna na bílém papíru o minimální plošné gramáži 135 g/m2. Pøi tisku na bílý papír
je vzhledu recyklovaného papíru dosaženo potiskem (CMYK 7-7-16-0). Horní èást pøední strany je urèená
pro fotografie výrobku a doporuèuje se ji rozdìlit na rùznì veliké èásti oddìlené linkou o šíøi 0,5 mm.
pøední strana

Ruènì tkané výrobky
ze zbytkových a použitých
materiálù

Vyrábí:

Jaroslava Nováková
Tkané výrobky jsou z ekologických materiálù
(bavlna, vlna). Mají dlouholetou tradici
výroby u nás. Jaroslava Nováková se vìnuje tkaní
od roku 1990 a její výrobky se dostaly témìø
do celého svìta.
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Katalog
lístek výrobce

zadní strana

Ruènì tkané výrobky ze zbytkových a použitých
materiálù od Jaroslavy Novákové:
Tkané výrobky jsou pøevážnì z použitých a zbytkových
materiálù. Jedná se hlavnì o bavlnìné materiály, které
jsou vhodné i pro alergiky. Textil se nastøíhá na 1,5 až
2 cm široké proužky v co nejvìtší délce a tyto proužky
se v rùzných barevných variacích tkají do libovolných
délek. Kobereèky se tkají v šíøce 80 cm a ménì, délka
je libovolná podle síly materiálu a možnosti
zbožového válu.

Ceník (orientaèní ceny u výrobce vèetnì DPH):
koberce:
100,- až 300,- Kè za 1 metr
(dle šíøky a druhu výrobku a materiálu)
somradla: 300,- Kè
polštáøky vè. výplnì: 200,- až 250,- Kè
Kontakt:
Jaroslava Nováková
Název ulice 123
123 45 Název obce
tel.: 123 456 789
fax: 123 456 789
e-mail: jmeno@domena.cz

www.domaci-vyrobky.cz
MAS Moravský kras, místní akèní skupina, 679 13 Sloup 221
Jozef Janèo, tel.: 739 042 933, masmk@seznam.cz

Informace o projektu • Autorská tiráž • Informace o projektu • Autorská tiráž • Informace o projektu • Autorská
tiráž • Informace o projektu • Autorská tiráž • Informace o projektu • Autorská tiráž • Informace o projektu • Autorská tiráž • Informace o projektu • Autorská tiráž • Informace o projektu • Autorská tiráž • Informace o projektu.
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Katalog
lístek výrobce

Písmo

pøední strana

Ruènì tkané výrobky
ze zbytkových a použitých
materiálù
Stone Sans Semibold
11 b.
Stone Sans Semibold
15 b.
Legacy SanItc TEE, kurzíva
12–13 b.

StoneSans Semibold/
Stone Sans Medium
14–14,5 b.

Vyrábí:

Jaroslava Nováková
Tkané výrobky jsou z ekologických materiálù
(bavlna, vlna). Mají dlouholetou tradici
výroby u nás. Jaroslava Nováková se vìnuje tkaní
od roku 1990 a její výrobky se dostaly témìø
do celého svìta.
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Katalog
lístek výrobce

Písmo

zadní strana

Stone Sans Semibold
9,5–10 b.
Stone Sans Medium
10 b.

Stone Sans Semibold
9,5–10 b.
Stone Sans Medium
10 b.

Stone Sans Semibold
9,5–10 b.
Stone Sans Medium
10 b.

Ruènì tkané výrobky ze zbytkových a použitých
materiálù od Jaroslavy Novákové:
Tkané výrobky jsou pøevážnì z použitých a zbytkových
materiálù. Jedná se hlavnì o bavlnìné materiály, které
jsou vhodné i pro alergiky. Textil se nastøíhá na 1,5 až
2 cm široké proužky v co nejvìtší délce a tyto proužky
se v rùzných barevných variacích tkají do libovolných
délek. Kobereèky se tkají v šíøce 80 cm a ménì, délka
je libovolná podle síly materiálu a možnosti
zbožového válu.

Ceník (orientaèní ceny u výrobce vèetnì DPH):
koberce:
100,- až 300,- Kè za 1 metr
(dle šíøky a druhu výrobku a materiálu)
somradla: 300,- Kè
polštáøky vè. výplnì: 200,- až 250,- Kè
Kontakt:
Jaroslava Nováková
Název ulice 123
123 45 Název obce
tel.: 123 456 789
fax: 123 456 789
e-mail: jmeno@domena.cz

www.domaci-vyrobky.cz
MAS Moravský kras, místní akèní skupina, 679 13 Sloup 221
Jozef Janèo, tel.: 739 042 933, masmk@seznam.cz
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Stone Sans Semibold
12 b.

Stone Sans Semibold/
Medium
6,5 b.
Stone Sans Medium
5,4 b.
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Aplikace znaèky

Katalog
lístek výrobce

Stavba

pøední strana
0

88,5
90,5

Ruènì tkané výrobky
ze zbytkových a použitých
materiálù

113
116
126,5

Text je umístìný
podél vodorovné osy
tmavého podkladu

Vyrábí:

Jaroslava Nováková

137

Tkané výrobky jsou z ekologických materiálù
(bavlna, vlna). Mají dlouholetou tradici
výroby u nás. Jaroslava Nováková se vìnuje tkaní
od roku 1990 a její výrobky se dostaly témìø
do celého svìta.

147,5
152

191,5
200

0

11,5

31 37

47

92

100

Všechny rozmìry jsou v mm.

D 9.2

Moravský kras – regionální produkt

Aplikace znaèky

Katalog
lístek výrobce

Stavba

zadní strana
0

13,5

Ruènì tkané výrobky ze zbytkových a použitých
materiálù od Jaroslavy Novákové:
Tkané výrobky jsou pøevážnì z použitých a zbytkových
materiálù. Jedná se hlavnì o bavlnìné materiály, které
jsou vhodné i pro alergiky. Textil se nastøíhá na 1,5 až
2 cm široké proužky v co nejvìtší délce a tyto proužky
se v rùzných barevných variacích tkají do libovolných
délek. Kobereèky se tkají v šíøce 80 cm a ménì, délka
je libovolná podle síly materiálu a možnosti
zbožového válu.

Ceník (orientaèní ceny u výrobce vèetnì DPH):
koberce:
100,- až 300,- Kè za 1 metr
(dle šíøky a druhu výrobku a materiálu)
somradla: 300,- Kè
polštáøky vè. výplnì: 200,- až 250,- Kè

67

Kontakt:
Jaroslava Nováková
Název ulice 123
123 45 Název obce
tel.: 123 456 789
fax: 123 456 789
e-mail: jmeno@domena.cz

160
166
167,3
170,5

www.domaci-vyrobky.cz
MAS Moravský kras, místní akèní skupina, 679 13 Sloup 221
Jozef Janèo, tel.: 739 042 933, masmk@seznam.cz

179
183
191
198

Dìlicí linka 0,5b.
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Aplikace znaèky

Katalog
lístek výrobce

Barvy

P

pøední strana

øi tisku na bílý papír je vzhledu

recyklovaného papíru dosaženo

potiskem (CMYK 7-7-16-0). Pokud je
visaèka tištìna na recyklovaném papíru,
je nutné nahradit svìtlou barvu
(CMYK 7-7-16-0) bílou (CMYK 0-0-0-0).

1

Ruènì tkané výrobky
ze zbytkových a použitých
materiálù

5
5

1

0-0-0-0

2

35-0-15-5

3

100-0-30-50

1

1

3

CMYK

Vyrábí:

1
3

4*

7-7-16-0

5

0-0-0-100

5*) Pro dosažení vzhledu recyklovaného
papíru (tisk na bílý papír).

Jaroslava Nováková
Tkané výrobky jsou z ekologických materiálù
(bavlna, vlna). Mají dlouholetou tradici
výroby u nás. Jaroslava Nováková se vìnuje tkaní
od roku 1990 a její výrobky se dostaly témìø
do celého svìta.

4*

2
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Aplikace znaèky

Katalog
lístek výrobce

Barvy

zadní strana
CMYK
3

5

3
5

3
5

5

Ruènì tkané výrobky ze zbytkových a použitých
materiálù od Jaroslavy Novákové:
Tkané výrobky jsou pøevážnì z použitých a zbytkových
materiálù. Jedná se hlavnì o bavlnìné materiály, které
jsou vhodné i pro alergiky. Textil se nastøíhá na 1,5 až
2 cm široké proužky v co nejvìtší délce a tyto proužky
se v rùzných barevných variacích tkají do libovolných
délek. Kobereèky se tkají v šíøce 80 cm a ménì, délka
je libovolná podle síly materiálu a možnosti
zbožového válu.

Ceník (orientaèní ceny u výrobce vèetnì DPH):
koberce:
100,- až 300,- Kè za 1 metr
(dle šíøky a druhu výrobku a materiálu)
somradla: 300,- Kè
polštáøky vè. výplnì: 200,- až 250,- Kè

1

0-0-0-0

2

35-0-15-5

3

100-0-30-50

4*

7-7-16-0

5

0-0-0-100

2
4*) Pro dosažení vzhledu recyklovaného
papíru (tisk na bílý papír).

Kontakt:
Jaroslava Nováková
Název ulice 123
123 45 Název obce
tel.: 123 456 789
fax: 123 456 789
e-mail: jmeno@domena.cz

4*

5
1

5

www.domaci-vyrobky.cz

5

MAS Moravský kras, místní akèní skupina, 679 13 Sloup 221
Jozef Janèo, tel.: 739 042 933, masmk@seznam.cz
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L

Aplikace znaèky

Leták DL

eták formátu DL slouží k propagaci a informování veøejnosti o projektu Moravský kras – regionální
produkt®. Tiskovina má pøední a zadní stranu. Je tištìna na bílém papíru o minimální plošné gramáži

150 g/m2. Pøi tisku na bílý papír je vzhledu recyklovaného papíru dosaženo potiskem (CMYK 7-7-16-0).

pøední strana

Moravsky kras

Pøinášíme Vám kvalitu a tradici

z Moravského krasu

Pøi nákupech v Moravském krasu a okolí
se nyní mùžete setkat s výrobky oznaèenými znaèkou „Moravský kras –
regionální produkt®“.
Znaèka garantuje, že výrobek je:
vyroben výrobcem z Moravského
krasu a okolí
kvalitní
šetrný k životnímu prostøedí
Vìtšina výrobkù je také vyrobena tradièní technologií, z místních
surovin nebo ruènì.

Nákupem znaèeného výrobku získáte pravý a kvalitní suvenýr
z Moravského krasu a podpoøíte konkrétního místního výrobce.

www.domaci-vyrobky.cz
D 10

Moravský kras – regionální produkt

Aplikace znaèky

Leták DL

zadní strana
Logo tvoøí voda, resp. její malá èást – kapka. Voda
je pomocník nejen výrobcù pøi výrobì produktù.
Ve velké míøe se voda – kapka – podílí na chrakteristickém rázu krajiny Moravského krasu s krápníkovými jeskynìmi.
Znaèku „Moravský kras – regionální produkt®“ udìluje MAS
Moravský kras, místní akèní skupina, výrobkùm, které splní pøísná
kritéria. O udìlení znaèky rozhoduje nezávislá certifikaèní komise.
Jedná se pøedevším o øemeslné výrobky (výrobky ze døeva, ovèí
vlny, pohlednice apod.) nebo o potravináøské, zemìdìlské a pøírodní produkty (sýry, peèivo, nápoje, vlna apod.).
Znaèka má pomoci zdejším výrobcùm a zviditelnit region Moravského krasu. Jedná se o území se zachovalou pøírodou, které
je chránìnou krajinnou oblastí a zároveò souèástí celoevropské
soustavy chránìných území Natura 2000.
Znaèení také pomùže zamezit výrobcùm mimo region ve „zneužívání“ názvù a symbolù spojených s Moravským krasem.

Informace o prodeji znaèených
výrobkù obdržíte ve všech
informaèních centrech
regionu, kde je možné tyto
výrobky také zakoupit.

Více informací naleznete na:

www.domaci-vyrobky.cz

Kontakty:
MAS Moravský kras, místní akèní skupina
679 13 Sloup 221; www.spolekmoravskykras.cz
Jozef Janèo, tel.: 739 042 933, masmk@seznam.cz
Regionální environmentální centrum Èeská republika (REC ÈR)
Senovážná 2, 110 00 Praha 1; tel./fax: 224 222 843; www.reccr.cz
Tomáš Kažmierski, tel.: 606 102 818, tomas.kazmierski@reccr.cz
Iva Dyková, tel.: 724 159 439, iva.dykova@reccr.cz

Autor loga a grafický návrh: © Mgr. David Škodný, 2123design s.r.o. • © MAS MK a REC ÈR, 2006

www.spolekmoravskykras.cz
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Aplikace znaèky

Leták DL

Písmo

pøední strana

Moravsky kras

Legacy SanItc TEE Med
kurzíva
12,3 b.
Legacy SanItc TEE
tuèná kurzíva
14 b.

StoneSans Semibold/
Stone Sans Medium
8 b.

Dominican
28,6 b.
2,5°
Dominican
23,2 b.
0°

Pøinášíme Vám kvalitu a tradici

z Moravského krasu

Pøi nákupech v Moravském krasu a okolí
se nyní mùžete setkat s výrobky oznaèenými znaèkou „Moravský kras –
regionální produkt®“.
Znaèka garantuje, že výrobek je:
vyroben výrobcem z Moravského
krasu a okolí
kvalitní
šetrný k životnímu prostøedí
Vìtšina výrobkù je také vyrobena tradièní technologií, z místních
surovin nebo ruènì.

Nákupem znaèeného výrobku získáte pravý a kvalitní suvenýr
z Moravského krasu a podpoøíte konkrétního místního výrobce.
StoneSans Semibold
17,8 b.

www.domaci-vyrobky.cz
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Aplikace znaèky

Leták DL

Písmo

zadní strana

Logo tvoøí voda, resp. její malá èást – kapka. Voda
je pomocník nejen výrobcù pøi výrobì produktù.
Ve velké míøe se voda – kapka – podílí na chrakteristickém rázu krajiny Moravského krasu s krápníkovými jeskynìmi.
Stone Sans Semibold/
Stone Sans Medium
8,5–9 b.

Znaèku „Moravský kras – regionální produkt®“ udìluje MAS
Moravský kras, místní akèní skupina, výrobkùm, které splní pøísná
kritéria. O udìlení znaèky rozhoduje nezávislá certifikaèní komise.
Jedná se pøedevším o øemeslné výrobky (výrobky ze døeva, ovèí
vlny, pohlednice apod.) nebo o potravináøské, zemìdìlské a pøírodní produkty (sýry, peèivo, nápoje, vlna apod.).
Znaèka má pomoci zdejším výrobcùm a zviditelnit region Moravského krasu. Jedná se o území se zachovalou pøírodou, které
je chránìnou krajinnou oblastí a zároveò souèástí celoevropské
soustavy chránìných území Natura 2000.
Znaèení také pomùže zamezit výrobcùm mimo region ve „zneužívání“ názvù a symbolù spojených s Moravským krasem.

Informace o prodeji znaèených
výrobkù obdržíte ve všech
informaèních centrech
regionu, kde je možné tyto
výrobky také zakoupit.

Legacy SanItc TEE
tuèná kurzíva
14 b.
Stone Sans Medium
8 b.
Dominican
13,3 b.

Stone Sans Semibold/
Stone Sans Medium
8 b.

Více informací naleznete na:

www.domaci-vyrobky.cz

Stone Sans Semibold
9,5 b.

Stone Sans Semibold
12,2 b.

Kontakty:
MAS Moravský kras, místní akèní skupina
679 13 Sloup 221; www.spolekmoravskykras.cz
Jozef Janèo, tel.: 739 042 933, masmk@seznam.cz
Regionální environmentální centrum Èeská republika (REC ÈR)
Senovážná 2, 110 00 Praha 1; tel./fax: 224 222 843; www.reccr.cz
Tomáš Kažmierski, tel.: 606 102 818, tomas.kazmierski@reccr.cz
Iva Dyková, tel.: 724 159 439, iva.dykova@reccr.cz

StoneSans Semibold
17,2 b.

Autor loga a grafický návrh: © Mgr. David Škodný, 2123design s.r.o. • © MAS MK a REC ÈR, 2006

Stone Sans Medium
5,5 b.

www.spolekmoravskykras.cz
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Aplikace znaèky

Leták DL

Stavba

pøední strana
0
4,5

Moravsky kras

18,4
26,8
28,3
33,7

97,3

120,8

135
144,5

171,5

Pøinášíme Vám kvalitu a tradici

z Moravského krasu

Pøi nákupech v Moravském krasu a okolí
se nyní mùžete setkat s výrobky oznaèenými znaèkou „Moravský kras –
regionální produkt®“.
Znaèka garantuje, že výrobek je:
vyroben výrobcem z Moravského
krasu a okolí
kvalitní
šetrný k životnímu prostøedí
Vìtšina výrobkù je také vyrobena tradièní technologií, z místních
surovin nebo ruènì.

195,5
197,5
205
210

Nákupem znaèeného výrobku získáte pravý a kvalitní suvenýr
z Moravského krasu a podpoøíte konkrétního místního výrobce.

www.domaci-vyrobky.cz
0 7,2 13,6 15

26,4

30,5

59,3

94,3 99

Všechny rozmìry jsou v mm.
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Aplikace znaèky

Leták DL

Stavba

zadní strana
0
8,6

Logo tvoøí voda, resp. její malá èást – kapka. Voda
je pomocník nejen výrobcù pøi výrobì produktù.
Ve velké míøe se voda – kapka – podílí na chrakteristickém rázu krajiny Moravského krasu s krápníkovými jeskynìmi.

26
29,7

Znaèku „Moravský kras – regionální produkt®“ udìluje MAS
Moravský kras, místní akèní skupina, výrobkùm, které splní pøísná
kritéria. O udìlení znaèky rozhoduje nezávislá certifikaèní komise.
Jedná se pøedevším o øemeslné výrobky (výrobky ze døeva, ovèí
vlny, pohlednice apod.) nebo o potravináøské, zemìdìlské a pøírodní produkty (sýry, peèivo, nápoje, vlna apod.).
Znaèka má pomoci zdejším výrobcùm a zviditelnit region Moravského krasu. Jedná se o území se zachovalou pøírodou, které
je chránìnou krajinnou oblastí a zároveò souèástí celoevropské
soustavy chránìných území Natura 2000.
Znaèení také pomùže zamezit výrobcùm mimo region ve „zneužívání“ názvù a symbolù spojených s Moravským krasem.

89
93

Informace o prodeji znaèených
výrobkù obdržíte ve všech
informaèních centrech
regionu, kde je možné tyto
výrobky také zakoupit.

100

117,5
123
131

Více informací naleznete na:

www.domaci-vyrobky.cz

Kontakty:

141
146

MAS Moravský kras, místní akèní skupina
679 13 Sloup 221; www.spolekmoravskykras.cz
Jozef Janèo, tel.: 739 042 933, masmk@seznam.cz
Regionální environmentální centrum Èeská republika (REC ÈR)
Senovážná 2, 110 00 Praha 1; tel./fax: 224 222 843; www.reccr.cz
Tomáš Kažmierski, tel.: 606 102 818, tomas.kazmierski@reccr.cz
Iva Dyková, tel.: 724 159 439, iva.dykova@reccr.cz

177
179

prostor pro znaèky
193
195,5
197,5
205
210

Autor loga a grafický návrh: © Mgr. David Škodný, 2123design s.r.o. • © MAS MK a REC ÈR, 2006

www.spolekmoravskykras.cz
0

6 10,7 22,2
8,7

33 39 42,5

94,3 99

Všechny rozmìry jsou v mm.

D 10.2

Moravský kras – regionální produkt

Aplikace znaèky

Leták DL

Barvy

P

pøední strana

øi tisku na bílý papír je vzhledu

recyklovaného papíru dosaženo

1

Moravsky kras

3

potiskem (CMYK 7-7-16-0). Pokud je
2
2

visaèka tištìna na recyklovaném papíru,
je nutné nahradit svìtlou barvu
(CMYK 7-7-16-0) bílou (CMYK 0-0-0-0).

2

CMYK
1

0-0-0-0

2

50-0-15-10

3

100-0-30-50

2

2
2

3
1
2

Pøinášíme Vám kvalitu a tradici

z Moravského krasu

Pøi nákupech v Moravském krasu a okolí
se nyní mùžete setkat s výrobky oznaèenými znaèkou „Moravský kras –
regionální produkt®“.
Znaèka garantuje, že výrobek je:
vyroben výrobcem z Moravského
krasu a okolí
kvalitní
šetrný k životnímu prostøedí
Vìtšina výrobkù je také vyrobena tradièní technologií, z místních
surovin nebo ruènì.

2
3

Nákupem znaèeného výrobku získáte pravý a kvalitní suvenýr
z Moravského krasu a podpoøíte konkrétního místního výrobce.

www.domaci-vyrobky.cz
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Aplikace znaèky

Leták DL

Barvy

P

zadní strana

øi tisku na bílý papír je vzhledu

recyklovaného papíru dosaženo

5*

2
6

potiskem (CMYK 7-7-16-0). Pokud je
visaèka tištìna na recyklovaném papíru,

Logo tvoøí voda, resp. její malá èást – kapka. Voda
je pomocník nejen výrobcù pøi výrobì produktù.
Ve velké míøe se voda – kapka – podílí na chrakteristickém rázu krajiny Moravského krasu s krápníkovými jeskynìmi.

je nutné nahradit svìtlou barvu
(CMYK 7-7-16-0) bílou (CMYK 0-0-0-0).

Znaèku „Moravský kras – regionální produkt®“ udìluje MAS
Moravský kras, místní akèní skupina, výrobkùm, které splní pøísná
kritéria. O udìlení znaèky rozhoduje nezávislá certifikaèní komise.
Jedná se pøedevším o øemeslné výrobky (výrobky ze døeva, ovèí
vlny, pohlednice apod.) nebo o potravináøské, zemìdìlské a pøírodní produkty (sýry, peèivo, nápoje, vlna apod.).

CMYK

Znaèka má pomoci zdejším výrobcùm a zviditelnit region Moravského krasu. Jedná se o území se zachovalou pøírodou, které
je chránìnou krajinnou oblastí a zároveò souèástí celoevropské
soustavy chránìných území Natura 2000.
Znaèení také pomùže zamezit výrobcùm mimo region ve „zneužívání“ názvù a symbolù spojených s Moravským krasem.

3
Informace o prodeji znaèených
výrobkù obdržíte ve všech
informaèních centrech
regionu, kde je možné tyto
výrobky také zakoupit.

2
6
3
2

Více informací naleznete na:

www.domaci-vyrobky.cz

Kontakty:
MAS Moravský kras, místní akèní skupina
679 13 Sloup 221; www.spolekmoravskykras.cz

1

0-0-0-0

2

50-0-15-10

3

100-0-30-50

4

100-0-30-60

1
5*
4
3

6

7-7-16-0
0-0-0-100

5*) Pro dosažení vzhledu recyklovaného
papíru (tisk na bílý papír).

Jozef Janèo, tel.: 739 042 933, masmk@seznam.cz

6

Regionální environmentální centrum Èeská republika (REC ÈR)
Senovážná 2, 110 00 Praha 1; tel./fax: 224 222 843; www.reccr.cz
Tomáš Kažmierski, tel.: 606 102 818, tomas.kazmierski@reccr.cz
Iva Dyková, tel.: 724 159 439, iva.dykova@reccr.cz

5*

6
3
2

Autor loga a grafický návrh: © Mgr. David Škodný, 2123design s.r.o. • © MAS MK a REC ÈR, 2006

www.spolekmoravskykras.cz
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Aplikace znaèky

Certifikát
výrobek

C

ertifikát je urèený k oficiálnímu udìlení licence výrobku, který je zaèlenìn do projektu Moravský kras –

regionální produkt®. Formát certifikátu je A4. Certifikát je tištìn na reliéfním lesklém papíru o minimální

plošné gramáži 170 g/m2. Pøedtištìný formuláø certifikátu je urèen k doplnìní dodateèných informací o výrobku,
výrobci, datu a místu vystavení, datu ukonèení platnosti a èíslu certifikátu na stolní tiskárnì pomocí šablony
v programu Word.

MAS Moravský kras
679 13 Sloup 2221, IÈ: 270082103

na základì rozhodnutí Certifikaèní komise udìluje

výrobku/skupinì výrobkù:

Název výrobku
+ další øádek
od výrobce:

První krasová spoleènost s.r.o.
U Výrobny 123, 123 45 Název Obce
Tento certifikát opravòuje výrobce oznaèovat certifikovaný výrobek ochrannou
®
známkou „Moravský kras – regionální produkt “, a to v souladu se „Zásadami
pro udìlování a užívání znaèky“ platnými k datu vystavení certifikátu.

Datum a místo vystavení:

31. 2. 2007

Datum ukonèení platnosti:

30. 2. 2008

Èíslo certifikátu:

12345

......……………………...................

......…………………….................

Pøedseda MAS Moravský kras

Pøedseda Certifikaèní komise

www.domaci-vyrobky.cz
www.spolekmoravskykras.cz
Udìlování certifikátu bylo zavedeno na základì projektu „Natura 2000 – Lidé pøírodì, pøíroda lidem“, financovaného Evropskou komisí, DG Environment a realizovaného Regionálním environmentálním centrem Èeská republika
v letech 2004–2005. Cílem projektu bylo zvyšování povìdomí o soustavì Natura 2000 v ÈR.
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Stone Sans Semibold/
Medium
11 b.
Stone Sans Medium
11 b.

Aplikace znaèky

Certifikát
výrobek

Písmo

MAS Moravský kras
679 13 Sloup 2221, IÈ: 270082103

na základì rozhodnutí Certifikaèní komise udìluje

Stone Sans Semibold
73,4 b.

Stone Sans Medium
11 b.
Times New Roman Bold
16 b.
Stone Sans Medium, 11 b.
Times New Roman/
Times New Roman Bold
16 b.
Stone Sans Medium
11 b.
Stone Sans Medium, 11 b.
Stone Sans Medium, 11 b.
Stone Sans Medium, 11 b.

Stone Sans Medium
7 b.

výrobku/skupinì výrobkù:

Název výrobku
+ další øádek
od výrobce:

První krasová spoleènost s.r.o.
U Výrobny 123, 123 45 Název Obce
Tento certifikát opravòuje výrobce oznaèovat certifikovaný výrobek ochrannou
známkou „Moravský kras – regionální produkt®“, a to v souladu se „Zásadami
pro udìlování a užívání znaèky“ platnými k datu vystavení certifikátu.

Datum a místo vystavení:

31. 2. 2007

Datum ukonèení platnosti:

30. 2. 2008

Èíslo certifikátu:

12345

Times New Roman, 16 b.
Times New Roman, 16 b.
Times New Roman Bold
16 b.

......……………………...................

......…………………….................

Pøedseda MAS Moravský kras

Pøedseda Certifikaèní komise

www.domaci-vyrobky.cz
www.spolekmoravskykras.cz

Stone Sans Medium
7 b.

Stone Sans Semibold
14,5 b.
Stone Sans Medium
6–7 b.

D 11.1

Moravský kras – regionální produkt

Aplikace znaèky

Certifikát
výrobek

Stavba

0

3,7
8,2
13,5
31,4

MAS Moravský kras
679 13 Sloup 2221, IÈ: 270082103

45
45,7

na základì rozhodnutí Certifikaèní komise udìluje

83,5
102
110,2
117

výrobku/skupinì výrobkù:

Název výrobku
+ další øádek

127,3
134,5
138
141,5

od výrobce:

První krasová spoleènost s.r.o.
U Výrobny 123, 123 45 Název Obce

156
167

Tento certifikát opravòuje výrobce oznaèovat certifikovaný výrobek ochrannou
známkou „Moravský kras – regionální produkt®“, a to v souladu se „Zásadami
pro udìlování a užívání znaèky“ platnými k datu vystavení certifikátu.

181

Datum a místo vystavení:

31. 2. 2007

192

Datum ukonèení platnosti:

30. 2. 2008

202

Èíslo certifikátu:

12345

230
233

......……………………...................

......…………………….................

Pøedseda MAS Moravský kras

Pøedseda Certifikaèní komise

247
257,4
264
272

www.domaci-vyrobky.cz
www.spolekmoravskykras.cz

280,5
293
297

0 6,7 14,4
3,3 9

40 43

60,7

78,5

98 99,5 108

155

162

190

210

Všechny rozmìry jsou v mm.
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2

Aplikace znaèky

Certifikát
výrobek

Barvy

MAS Moravský kras
679 13 Sloup 2221, IÈ: 270082103

na základì rozhodnutí Certifikaèní komise udìluje

3

1

výrobku/skupinì výrobkù:

Název výrobku
+ další øádek
od výrobce:

První krasová spoleènost s.r.o.
U Výrobny 123, 123 45 Název Obce
Tento certifikát opravòuje výrobce oznaèovat certifikovaný výrobek ochrannou
známkou „Moravský kras – regionální produkt®“, a to v souladu se „Zásadami
pro udìlování a užívání znaèky“ platnými k datu vystavení certifikátu.

Datum a místo vystavení:

31. 2. 2007

4

Datum ukonèení platnosti:

30. 2. 2008

5

Èíslo certifikátu:

12345

6

......……………………...................

......…………………….................

Pøedseda MAS Moravský kras

Pøedseda Certifikaèní komise

www.domaci-vyrobky.cz
www.spolekmoravskykras.cz

CMYK

3*

CMYK

CMYK

texty 0-0-0-100

1

0-0-0-0

4

10-8-8-0

2

65-0-25-15

5

13-10-10-0

3

100-0-40-40

6

17-13-13-0

Všechny texty jsou èerné
kromì webových adres dole
(viz 3*).
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Aplikace znaèky

Certifikát
prodejní místo

C

ertifikát je urèený k oficiálnímu udìlení licence prodejnímu místu, které je zaèlenìno do projektu Moravský
kras – regionální produkt®. Formát certifikátu je A4 na šíøku. Certifikát je tištìn na reliéfním lesklém papíru

o minimální plošné gramáži 170 g/m2. Pøedtištìný formuláø certifikátu je urèen k doplnìní dodateèných informací
o prodejním místu, datu a místu vystavení, datu ukonèení platnosti a èíslu certifikátu na stolní tiskárnì pomocí

www.spolekmoravskykras.cz
www.domaci-vyrobky.cz

zástupce RRAS

Datum ukonèení platnosti: 00.

0. 2008

Èíslo certifikátu: 12345

0. 2007, Název Obce
Datum a místo vystavení: 00.

Tento certifikát opravòuje prodejce užívat oficiální oznaèení prodejního místa s logem ochranné známky
„Moravský kras – regionální produkt®“.

Název prodejny
Ulièní 123
Odpovìdný zástupce: Jan Novák

oficiálnímu prodejnímu místu:

udìluje

MAS Moravský kras
679 13 Sloup 2221, IÈ: 270082103

šablony v programu Word.
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1

2

2

3

2

4 5 5

2

2

2

6

6

www.spolekmoravskykras.cz

5

www.domaci-vyrobky.cz

Pøedseda Certifikaèní komise

Èíslo certifikátu: 12345

Aplikace znaèky

Pøedseda MAS Moravský kras

0. 2008

0. 2007, Název Obce

2 5

Datum ukonèení platnosti: 00.

Datum a místo vystavení: 00.

Tento certifikát opravòuje prodejce užívat oficiální oznaèení prodejního místa s logem ochranné známky
„Moravský kras – regionální produkt®“.

Název prodejny
Ulièní 123
Odpovìdný zástupce: Jan Novák

oficiálnímu prodejnímu místu:

udìluje

MAS Moravský kras
679 13 Sloup 2221, IÈ: 270082103

Moravský kras – regionální produkt
Certifikát
prodejní místo

7

1

Stone Sans Semibold, 11 b.

5

Times New Roman, 16 b.

2

Stone Sans Medium, 11 b.

6

Stone Sans Medium, 7 b.

3

Stone Sans Semibold, 75 b.

7

Stone Sans Semibold, 12,5 b.

4

Times New Roman Bold, 16 b.

8

Stone Sans Medium, 6–7 b.

Písmo

8

7
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190
199,5
203

214,5

291,7
297

0 9,2

3,5 11,3

25 39,3 43,4

146

42,4

65,3

83
86,6

99
103,5

65,5 79,4 89 96 103 116
www.spolekmoravskykras.cz

30

www.domaci-vyrobky.cz

Pøedseda Certifikaèní komise

Èíslo certifikátu: 12345

Aplikace znaèky

Pøedseda MAS Moravský kras

0. 2008

0. 2007, Název Obce

Datum ukonèení platnosti: 00.

Datum a místo vystavení: 00.

Tento certifikát opravòuje prodejce užívat oficiální oznaèení prodejního místa s logem ochranné známky
„Moravský kras – regionální produkt®“.

Název prodejny
Ulièní 123
Odpovìdný zástupce: Jan Novák

oficiálnímu prodejnímu místu:

udìluje

MAS Moravský kras
679 13 Sloup 2221, IÈ: 270082103

Moravský kras – regionální produkt
Certifikát
prodejní místo

135,3 144,3 165,5 169 185 229

Stavba

0

241,5
246
250,5
253,4
260

207
200

Všechny rozmìry jsou v mm.
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CMYK

1

1

0-0-0-0

4

10-8-8-0

2

65-0-25-15

5

13-10-10-0

3

100-0-40-40

6

17-13-13-0
www.domaci-vyrobky.cz

www.spolekmoravskykras.cz

Pøedseda Certifikaèní komise

Èíslo certifikátu: 12345

Aplikace znaèky

Pøedseda MAS Moravský kras

0. 2008

0. 2007, Název Obce

Datum ukonèení platnosti: 00.

Datum a místo vystavení: 00.

Tento certifikát opravòuje prodejce užívat oficiální oznaèení prodejního místa s logem ochranné známky
„Moravský kras – regionální produkt®“.

Název prodejny
Ulièní 123
Odpovìdný zástupce: Jan Novák

oficiálnímu prodejnímu místu:

udìluje

MAS Moravský kras
679 13 Sloup 2221, IÈ: 270082103

Moravský kras – regionální produkt
Certifikát
prodejní místo
Barvy

5

6

3*
4

3*

2

3

CMYK

CMYK

texty 0-0-0-100

Všechny texty jsou èerné

kromì webových adres dole

(viz 3*).
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Tiráž

Zadavatel
MAS Moravský kras
679 13 Sloup 2221
Ing. Jozef Janèo
Regionální koordinátor projektu
MAS Moravský kras
Oficiální internetové stránky
www.domací-vyrobky.cz

Autor znaèky a grafického manuálu
Mgr. David Škodný
Na Kopøivníku 685
533 41 Láznì Bohdaneè
skodny@2123design.cz

Výstupy tohoto materiálu byl pøipraveny v rámci projektu
„Natura 2000 – Lidé pøírodì, pøíroda lidem“ financovaného
Evropskou komisí, DG Environment. Cílem projektu je zvyšování
povìdomí o soustavì Natura 2000 v ÈR. Informace uvedené
v tomto letáku nejsou oficiálním stanoviskem Evropské komise.
© MAS Moravský kras, 2007
Autor: © Mgr. David Škodný, 2006

