
ROP MORavskOslezskO                                  Základní grafický manuál logotypu a jeho použití

Tento manuál logotypu je nezaměnitelným, originál-

ním a závazným návodem k jeho používání. Určuje 

vzhled, barevnost, velikosti a způsob použití loga

K aplikaci loga se používá originál v digitální po-

době nebo obrazová předloha originálu loga. Není 

přípustné logo znovu konstruovat či kreslit podle 

vzoru a graficky nebo konstrukčně upravovat jeho 

podobu.

Odlišné použití loga ROP, než je uvedeno v grafic-

kém manuálu, je podmíněno písemným souhlasem 

Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslez-

sko, Úřadem Regionální rady

 Obsah

vzhled a kontrukce loga• 

provedení a barvy• 

povolené varianty a nesprávné použití• 

písmo• 

poloha vůči logu EU• 

informační banner• 

použití loga ROP• 

cizojazyčná varianta informačního banneru• 

září 2009
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 vzhled a kOntRukce lOga

logo je tvořeno:

velkými tiskacími písmeny ROP, z nichž písmeno • 

„O“ je proporčně zvětšeno o 23 % a kompono-

váno do podoby lupy

nápisem „Regionální operační program NUTS II • 

Moravskoslezsko 2007-13“ („Regional operati-

onal programme NTUS II Moravia-Silesia 2007-

13“ v anglické verzi)

siluetou Moravskoslezského kraje rozdělenou na • 

4 barevné segmenty

textem „2007-13“ umístěném v pravém dolním • 

segmentu kraje

Tato sada představuje neoddělitelný komplet, který 

nesmí být překreslován nebo modifikován pokud 

jde o proporce, kresbu písma nebo barvy. Žádné 

další prvky (textové nebo grafické) se pod logo ani 

kolem loga dále nepřidávají.

Logo k dalšímu použití naleznete ve formátech 

„logo.ai“, „logo.eps“ a „logo.cdr“

ochranný prostor, ve kterém nesmí 
být žádné grafické prvky (obrázky, 
barvy, texty atd.)

konstrukce loga v mřížce

minimální velikost
(pouze v základním provedení)
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 PROvedení a baRvy

Základní provedení loga je barevná verze. Využívá 

5 barev – černé, modré, žluté, červené a zelené 

(definice barev viz níže). Logo je možné aplikovat 

na světlé podklady (do 10 %). Tato varianta loga je 

určena pro všechny aplikace v oblasti vizuální pre-

zentace. Používá se pro barevné aplikace vyráběné 

všemi druhy tisku.

Monochromatické provedení je určeno pro tisk 

v jedné barvě, případně slouží jako předloha pro 

speciální zpracování (např. plastická kamenná 

tabule).

Provedení ve stupních šedé se používá pro tisk na 

černobílých tiskárnách nebo tam, kde není mož-

né použít variantu barevnou (faxy, dopisy tištěné 

na černobílé tiskárně, inzerce v novinách atd.) Je 

akceptovatelný tisk barevné verze na černobílé tis-

kárně, ale to jen v případě, že nebylo možné zvolit 

barevný tisk.

Inverzní provedení není standardní, přesto je mož-

né použít jej v případech, kdy není možné použít 

ani barevnou ani monochromatickou variantu, nebo 

v případě kdy je potřeba logo zpracovat do specific-

ké podoby (gravírování, tepání apod.).

 ZáKLadNí PROVEdENí

 UŽíVaNé baRVy

 STUPNě šEdé

 MONOchROMaTIcKé PROVEdENí

 INVERZNí PROVEdENí

Černá

CMYK 0 / 0 / 0 / 100

Pantone Proc. Black C

JAC fólie 2701

ORACAL fólie 070

Žlutá

CMYK 0 / 5 / 100 / 0

Pantone Pantone 107

JAC fólie 2201

ORACAL fólie 022

Modrá

CMYK 100 / 70 / 0 / 0

Pantone Pantone 286

JAC fólie 2409

ORACAL fólie 049

Červená

CMYK 0 / 91 / 76 / 6

Pantone Pantone 186

JAC fólie 2304

ORACAL fólie 032

Zelená

CMYK 100 / 0 / 100 / 0

Pantone Pantone 355

JAC fólie 2504

ORACAL fólie 068
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 POvOlené vaRianty

Existují pouze tři povolené varianty loga jež mohou 

být zobrazeny v daných provedeních.

Plný logotyp

Redukovaná podoba

zjednodušená forma

 Redukovaná a zjednodušená forma loga mohou být použity pouze v případě, kdy by velikost použitého loga 

způsobila nečitelnost textu (potisk reklamních předmětů nebo tiskovin malého rozměru). Redukovaný logo-

typ vedle toho může být použit i pro zlepšení čitelnosti ve větších velikostech.

Při velikostech loga (včetně ochranného prostoru) menších než 3 cm doporučujeme z důvodu čitelnosti 

použít zjednodušenou formu.

 nesPRávné POužití

Nepoužívejte barevné 
pozadí.

Nepřevádějte barev-
nou verzi logotypu na 
monochromatickou.

Neměňte barvy. Neodstraňujte části 
logotypu

Nedávejte logo na 
barevný podklad bez 
dodržení doporuče-
ného ochranného 
prostoru.

Neměňte proporce 
loga.
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 PísMO

V logu je použito písmo century Gothic v základním 

řezu. Toto písmo je možné používat i v jiných mate-

riálech v rámci Regionálního operačního programu. 

Je to však doporučená varianta, nikoliv nezbytná.

ABČDĚFGHÍJKLMNÓPQŘŠTUVWXYŽ
abčděfghíjklmnópqřštuvwxyž
+@!?&;0123456789

 century gothic 12pt, normální řez

ABČDĚFGHÍJKLMNÓPQŘŠTUVWXYŽ
abčděfghíjklmnópqřštuvwxyž
+@!?&;0123456789

 century gothic 12pt, tučný řez

ABČDĚFGHÍJKLMNÓPQŘŠTUVWXYŽ
abčděfghíjklmnópqřštuvwxyž
+@!?&;0123456789

ABČDĚFGHÍJKLMNÓPQŘŠTUVWXYŽ
abčděfghíjklmnópqřštuvwxyž
+@!?&;0123456789

 century gothic 12pt, kurzíva

 century gothic 12pt, tučná kurzíva
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 POlOha vůči lOgu eu

Má-li být logo ROP Moravskoslezsko vyobrazeno 

v kombinaci s vlajkou Evropské unie, pakje vůči ní 

umístěno vpravo nebo pod vlajkou EU a umístění 

respektuje ochranné prostory obou log. 

V případě vertikálního uspořádání je velikost onou 

log určena šířkou vlajky EU. V případě horizontál-

ního uspořádání se výška loga ROP liší dle použité 

varianty loga, v obou případech je však určující 

výška vlajky EU. U zjednodušené varianty odpovídá 

výšce vlajky EU výška obrazce kraje. U plné a redu-

kované varianty loga je logo poměrově zmenšeno 

aby výška vlajky EU obsáhla obrazec kraje i s doplň-

kovým textem v logu ROP.

 VOdOROVNé USPOřádáNí  SVISLé USPOřádáNí
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 infORMační banneR

Informační banner zajišťuje soulad s informačními 

a propagačními opatřeními, jak vyplývají z Naříze-

ní komise (ES) č. 1828/2006. Veškerá informační 

a propagační opatření zaměřená na příjemce, mož-

né příjemce a veřejnost musí povinně obsahovat 

tento informační banner v dané grafické a textové 

formě.

 OchRanný PROstOR infORMačníhO 

banneRu

Při aplikaci informačního banneru je nutné respek-

tovat ochranný prostor. Jedná se o minimální vzdá-

lenost, která musí být dodržena od vnější křivky 

banneru. Ochranný prostor se rovná jedné čtvrtině 

výšky loga Evropské unie. Ochranný prostor se 

týká informačního banneru v jakémkoliv prove-

dení.
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 POužití lOga ROP v RáMci POvinné 

Publicity

základní PROvedení infORMačníhO ban-

neRu

Je určeno pro veřejnou propagaci Evropské unie 

a zviditelnění skutečnosti, že projekt byl podpo-

řen ze zdrojů strukturálních fondů EU resp. ROP 

Moravskoslezsko, z něhož žadatel získal finanční 

podporu pro svůj projekt.

1a

1b

1c

2a

2b

2c

 baREVNé PROVEdENí  MONOchROMaTIcKé PROVEdENí
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 POužití lOga ROP v RáMci POvinné 

Publicity

zjednOdušené PROvedení infORMačníhO 

banneRu PRO Malé PROPagační PředMěty

Zjednodušená varianta slouží pro veřejnou propaga-

ci Evropské unie a zviditelnění skutečnosti, že pro-

jekt byl podpořen ze zdrojů strukturálních fondů EU 

resp. ROP Moravskoslezsko, z něhož žadatel získal 

finanční podporu pro svůj projekt. Zjednodušenou 

variantu je možné použít pouze pro označování 

malých propagačních předmětů u nichž není možné 

použít plnohodnotného informačního banneru.

V případě, že technologie výroby či tisku nezaručí 

zachování viditelného oddělení prvků logotypu, je 

možné tloušťku obrysových linek těchto prvků zvět-

šit. Tato změna však podléhá schválení grafikem 

úřadu Regionální rady Moravskoslezsko.

3a

3b

3e

3d

3f

3g

3h

3i

3c

 baREVNé PROVEdENí

 MONOchROMaTIcKé PROVEdENí

 ČERNObíLé PROVEdENí

3j
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 POužití lOga ROP v RáMci POvinné 

Publicity

dekORativní PROvedení infORMačníhO 

banneRu – baRevné

další varianty – Informační banner je obecně mož-

né opatřit stylem, který bude ctít grafické ztvár-

nění daného materiálu. Informační banner může 

být i v monochromatické variantě (viz. následující 

strana).

dekorativní provedení může obsahovat všech-

ny varianty logotypu ROP moravskoslezsko 

a to včetně redukované formy, která je doporu-

čena pro lepší čitelnost. Tato varianta pak velikost-

ně odpovídá variantě s plným logotypem. Totéž 

platí i v případě monochromatické varianty dekora-

tivního provedení.

4a

4b

4c

4g

4h

4i

4m

4d

4e

4f

4j

4k

4l

4p

4n 4q

4o 4r
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 POužití lOga ROP v RáMci POvinné 

Publicity

dekORativní PROvedení infORMačníhO 

banneRu – MOnOchROMatické

5a

5b

5c

5g

5h

5i

5m

5d

5e

5f

5j

5k

5l

5p

5n 5q

5o 5r
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 POužití lOga ROP v RáMci POvinné 

Publicity

anglická veRze infORMačníhO banneRu

anglická verze informačního banneru obsahuje 

informační texty i logo ROP v anglickém jazyce 

a slouží jako univerzální prostředek pro veškeré 

cizojazyčné mutace informačních a propagačních 

opatření.

 PLNá VaRIaNTa

 ZJEdNOdUšENá VaRIaNTa

 REdUKOVaNá VaRIaNTa
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 kOntaktní infORMace

Úřad RegiOnální Rady RegiOnu sOu-

dRžnOsti MORavskOslezskO

hrabákova 1/1861

Ostrava – Moravská Ostrava

702 00

gRafik Úřadu

Josef Vybíral

josef.vybiral@dobra-rada.cz

+420 552 303 550


