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Kraj po staletí spravovaný lidmi v souladu s nároky přírody, svou krásou překvapí každého návštěvníka. 
Kdo přijede za historickými památkami, pochopí, jak osvícené a bohaté musely být šlechtické rody a jak 

vynikající umělci a řemeslníci zde žili. Zanechali zde totiž budoucím generacím nespočet kulturně  
historických památek jako doklad bohaté a mnohotvárné historie - starobylá města, plná života  

a kultury, majestátné gotické kostely, zasněné renesanční zámky, kláštery, památky lidového  
stavitelství, zajímavé technické stavby včetně důmyslných rybničních systémů.

Jižní Čechy mají však díky absenci velkých průmyslových podniků i vysokou krajinnou hodnotu. Jejím 
důkazem je množství vyhlášených chráněných území. Jižní Čechy jsou krajem nesčetných rybníků,  
borových lesů i rozsáhlých rašelinišť, oživeným siluetami měst i venkovských kostelů, které skvěle  

harmonují s bělostnými blatskými statky. To je obraz typické jihočeské krajiny v okolí Českých 
Budějovic, Třeboně či Veselí nad Lužnicí. Jižní Čechy jsou však i drsná horská krajina majestátné Šumavy, 

Novohradských hor a Blanského lesa. Bezpočet krás skrývá však i kraj jihovýchodně od Jindřichova 
Hradce – díky málo narušené přírodě, hojným volně roztroušeným žulovým blokům, vysokým  

vrchům i velkým rybníkům bývá právem nazýván Českou Kanadou.

Na severu je region ohraničen malebným Píseckem v povodí řek Vltavy a Otavy a Táborskem, které je 
známé zejména díky svému husitskému období. Současné hranice mezi jižními Čechami, Rakouskem  

a Německem rozdělují krajinu, jejíž historie byla mnohdy svázána s jedním šlechtickým rodem  
a se stejnými mocenskými zájmy. Poloha kraje předurčuje i jeho kulturní bohatství – kulturní vlivy 

drsného germánského a anglosaského severu se zde střetávaly s vytříbeným uměním italských 
renesančních mistrů. Města však nejsou jakýmisi historickými skanzeny, ale naopak – tepe v nich 

každodenní život v neopakovatelné atmosféře. Zastavte se, zůstaňte déle, přijeďte opět...
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0.02

manuál Jižní Čechy
funkce a užití
  
  

Corporate design je sofistikovaný systém vizuální prezentace, a proto je třeba přesně 
definovat a kodifikovat principy, na kterých je vybudován. Tyto principy jsou popsány 

v grafickém manuálu, který musíme vnímat jako závaznou normu.

Grafický manuál regionu jižní Čechy slouží jako zdroj informací, které jednoznačně  
a přesně vymezují způsob užívání značky v rámci jeho jednotného vizuálního stylu. Je souhrnem 
pravidel a předpisů pro reklamní agentury, dodavatele, partnery, ale i pro všechny zaměstnance,
kteří mohou jakýmkoliv způsobem ovlivňovat vizuální prezentaci regionu. Důsledné dodržování 

těchto závazných předpisů a zásad zaručuje její prosazení a bezproblémové udržení.

Manuál má logickou a přehlednou strukturu a je členěn a graficky upraven tak, aby se v něm 
uživatel dokázal rychle orientovat. Tomu napomáhají i odkazy na stránky manuálu, kde je řešena 

související tématika. Popsaná pravidla jsou srozumitelně a jednoznačně formulována tak, aby se 
předešlo nejasnostem a aby jim porozuměl nejen zkušený grafik. Vytvořený systém vizuálního 

stylu je otevřený, což umožňuje aplikace stylu i na další prvky, které v manuálu nejsou definovány. 
Způsob provedení pak umožňuje aktualizaci nebo rozšíření doplněním či výměnou jednotlivých 

listů. Rozsah manuálu vychází z konkrétních potřeb regionu.



První kapitola představuje značku instituce ve všech jejích variantách –  
v barevné, polotónové a černobílé podobě. Dále graficky definuje značku, stanoví  

její ochrannou zónu a rozměrovou řadu. Je zde popsána barevnost značky a základní  
i doplňkové barvy používané ve vizuálním stylu instituce. Zobrazuje také umístění  

značky na barevných podkladových plochách a některé její zakázané varianty užití.

 základní varianta 1.01
 barevné provedení 1.02

černobílé a polotónové provedení 1.03
proporční schéma a ochranná zóna 1.04

jazykové mutace 1.05
rozměrová řada 1.06

definice barev 1.07
barevné a inverzní provedení na podkladových plochách 1.08

černobílé provedení na podkladových plochách 1.09
barevné provedení na barevných obrazových materiálech 1.10

černobílé provedení na černobílých obrazových materiálech 1.11
zakázané provedení 1.12

1/ značka



1.01

značka
základní
varianta

Prvním a nejvýznamnějším prvkem 
firemní identity regionu je její značka  
(ochranná známka). Její charakter, 
tvarosloví a barevnost ovlivňují  
všechny ostatní prvky jednotného 
vizuálního stylu regionu.

Základní provedení značky  
regionu jižní Čechy je čtyřbarevné, 
pozitivní, v zobrazeném tvaru. Skláda 
se z obrazového znaku a logotypu. 
Znak je tvořen třemi překrývajícími se 
segmenty kruhu, symbolizující oblasti 
v regionu jižní Čechy. Plochy vzniklé 
překrytím segmentů svou barevností 
připomínají tři turisticky atraktivní 
nabídky Jižních Čech – modrá rybníky 
a řeky, zelená lesy, louky a zachovalou 
přírodu obecně, žlutá pak slunce, klid  
a pohodu. Červená barva pak odkazuje 
na kulturní a historické tradice. 

Logotyp je vysazen z písma Frutiger, 
které je také určeno jako základní 
firemní písmo jednotného vizuálního 
stylu Jižní Čechy.



1.02

Základní provedení značky je  
čtyřbarevné a umisťuje se primárně  
na bíle podkladové ploše.

Inverzní barevné provedení značky  
není povoleno. Nahrazuje ho bílé  
provedení značky (viz kapitola 1.08).

Obrazový znak je možno používat 
samostatně jako grafický prvek  
vizuálního stylu regionu.

Značku je povoleno používat pouze  
v zobrazeném tvaru, proporcích  
a předepsané barevnosti. 

značka
barevné
provedení

PANTONE 362

PANTONE 2748

PANTONE 1235

PANTONE 200



1.03

V černobílém tisku a v případech, 
kdy není z technických důvodů možné 
aplikovat značku Jižní Čechy barevně, 
se přednostně používá její polotónová 
podoba. V pozitivním provedení je 
obrazový znak v procentech černé 
barvy a logotyp černý (100 %). 

V černobílém tisku a v případech,  
kdy není žádoucí použít polotónovou 
podobu, je značka Jižní Čechy  
zobrazována v černobílém provedení  
– obrazový znak i logotyp jsou černé 
(100 %). V inverzním černobílém  
provedení je značka bílá.

Černobílá podoba značky je  
podkladem pro další možné aplikace  
v materiálech – ražbu, gravírování, 
pískování atd.

značka
černobílé 
a polotónové 
provedení

PANTONE COOL GRAY 7

PANTONE PROCESS BLACK

PANTONE COOL GRAY 3

PANTONE COOL GRAY 10
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značka
proporční schéma
a ochranná zóna

Velikosti a proporce jednotlivých  
prvků základního provedení značky 
jsou kodifikovány jednotkou x, která  
se rovná šířce obrazového znaku.

Ochranná zóna značky je minimální  
velikost pole, do něhož nesmí  
zasahovat žádné grafické prvky – 
například texty, fotografie, ilustrace, 
další značky atd. Velikost ochranné 
zóny se rovná 0,5 x.

rozkres značky v konstrukčí síti 
(5 x 5 mm).

proporční schéma značky
ochranná zóna značky

x

2,505 x0,5 x

0,5 x 0,5 x

0,5 x

0,5 x

1,863 x

0,807 x

0,5 x

1,418 x

0,5 x

0,5 x



1.05

Značka Jižní Čechy používá zobrazené 
jazykové varianty jejichš barevnost  
je identická se základním provedením 
značky. Velikost obrazového znaku 
všech jazykových mutací je identická  
s velikostí obrazového znaku  
v základním provedení značky, liší  
se však jeho postavením vůči logotypu.

Logotyp všech jazykových verzí je 
vysázen ze stejného písmového fontu
(Frutiger Bold) ve stejné velikosti  
i barvě.

značka
jazykové
mutace

francouzská verze značky anglická verze značky

španělská verze značky německá verze značky

holandská verze značky



1.06

Rozměrová řada zahrnuje doporučené 
velikosti značky ve vztahu k velikosti 
formátu, ve kterém bude umístěna. 
Jsou zde rovněž určeny minimální  
rozměry značky jako celku  
i obrazového znaku zvlášť. Základní 
100% velikost značky představuje 
optimální rozměr. Značka ve velikosti 
80% je ideální pro použití  
na dokumentech formátu A4.  
Značka ve velikosti 50% je ideální  
pro použití na vizitkách (25 mm). 
Nejmenší možná velikost značky  
je 40%. 

Nejmenší doporučené zmenšení  
znaku je 30% (6 mm). Toto zmenšení  
je závislé na maximální kvalitě  
technologické realizace.

značka
rozměrová
řada

120% – 60 mm 60% – 30 mm

100% – 50 mm

40% – 20 mm

50% – 25 mm

80% – 40 mm 30% – 6 mm



1.07

Barevnost, další ze základních  
kamenů vizuálního stylu, má pro  
celkovou komunikaci regionu  
klíčovou roli. Charakteristická 
barevnost hraje při identifikaci  
subjektu často rozhodující úlohu. 
Typické barevné kombinace nesou 
specifické informace o subjektu, který 
jejich prostřednictvím komunikuje 
s veřejností. Tak je tomu i v případě 
značky a celého vizuálního stylu  
regionu jižní Čechy.

značka
definice 
barev

PANTONE
COOL GRAY 10 C/U
CMYK 0/0/0/70
RGB 119/120/129

PANTONE
COOL GRAY 7 C/U
CMYK 0/0/0/50
RGB 139/138/137

PANTONE
COOL GRAY 3 C/U
CMYK 0/0/0/25
RGB 199/201/197

PANTONE
PROCESS BLACK C/U
CMYK 0/0/0/100
RGB 0/0/0

PANTONE
2748 C/U
CMYK 100/88/0/14
RGB 26/55/125

PANTONE
362 C/U
CMYK 70/0/100/9
RGB 0/162/78

PANTONE
200 C/U
CMYK 0/100/63/12
RGB 192/35/70

PANTONE
1235 C/U
CMYK 0/29/91/0
RGB 239/159/19



1.08

Značka Jižní Čechy se v základním  
barevném provedení přednostně  
umisťuje na bílé podkladové ploše. 
Další povolené barvy podkladové 
plochy jsou základní barvy vizuálního 
stylu instituce (viz kapitola 1.07).

značka
barevné a inverzní 
provedení na  
podkladových plochách



1.09

Černobílé pozitivní provedení značky 
se v černobílém tisku umisťuje na bílou 
plochu nebo na barevné podkladové 
plochy světlé intenzity. 

Inverzní (bílé) provedení značky se 
umisťuje na tmavší barevné plochy.

značka
černobílé provedení
na podkladových 
plochách



1.10

značka
barevné provedení na 
barevných obrazových 
materiálech

Pokud podkladovou plochu tvoří 
barevný obrazový materiál světlé  
intenzity, umisťuje se na ní značka  
v pozitivním barevném provedení.

Pokud je obrazový materiál tmavší 
intenzity, umisťuje se na něj značka  
v inverzím (bílém) provedení.



1.11

Pokud podkladovou plochu tvoří 
černobílý obrazový materiál světlé 
intenzity, umisťuje se na ní značka  
v pozitivním černobílém provedení.

Pokud je obrazový materiál tmavší 
intenzity, umisťuje se na něj značka  
v inverzím černobílém provedení.

značka
černobílé provedení
na černobílých  
obrazových materiálech



1.12

Značka Jižní Čechy tvoří nedělitelný 
celek a je povoleno ji zobrazovat 
výhradně v originální podobě  
definované grafickým manuálem.  
Na této straně jsou uvedeny některé  
ze zakázaných provedení značky  
a možné chyby při práci s ní. Zobrazené 
příklady nepostihují všechny možnosti  
zakázaných modifikací značky.

Je zakázáno:
1) Měnit písmový font značky

2) Zobrazovat značku nekompletní

3) značku tvarově modifikovat nebo 
upravovat filtry

4) měnit velikost a vzájemné postavení 
jednotlivých částí značky

5) používat jiné než manuálem  
definované barvy značky

6) umisťovat značku do rámečků, 
které manuál nepřipouští (značka 
na bílém – vynechaném obdélníku).

značka
zakázané 
provedení

Jižní Čechy

1 2

43

4 5

66



Druhá kapitola je věnována typografii. 
V jejím úvodu je zařazeno vysvětlení základních typografických pojmů.

Na dalších stránkách jsou představena základní i doplňková písma regionu.

základní typografické pojmy 1) 2.01
základní typografické pojmy 2) 2.02

základní písmo regionu 2.03
základní písmo regionu – kurzíva 2.04
základní písmo regionu – vzorník 2.05

doplňkové písmo regionu 2.06
doplňkové písmo regionu – kurzíva 2.07
doplňkové písmo regionu – vzorník 2.08

2/ typografie



2.01

typografie
základní pojmy 1

  

Další ze tří hlavních součástí jednotného vizuálního stylu je typografie. Stejně tak 
jako značka a barevnost, má i ona schopnost samostatně komunikovat a sdělovat něco 

o subjektu. Volba písmového fontu může svým charakterem dokreslit atmosféru značky 
a vypovídat o subjektu (společnosti, instituci, firmě), který reprezentuje. Písmo může 
mít moderní a kresebně strohou kresbu, může připomínat oblast nových technologií, 

ale umí také navodit pocit tradice nebo konzervatizmu.

Jednotně používaná typografie přispívá k nezaměnitelné vizuální identitě 
a identifikaci regionu. Prioritou volby písma firemního logotypu je však jeho 

dobrá čitelnost. Obecně také platí, že písmo s výraznou charakteristikou 
má kratší životnost a pod vlivem změny dobového vkusu dochází dříve 

k jeho obměně (redesignu).



2.02

typografie
základní pojmy 2

  

Pro lepší orientaci v oblasti typografie 
nabízí tato stránka stručné vysvětlení 
některých základních typografických 
pojmů, se kterými je možno se setkat 
při zadávání a tvorbě v oboru  
grafického designu.

Základní forma latinkového písma, odvozená z římských majuskulí (vezálek) 
a karolinských minuskulí (minusek).
 
Malá písmena
  
Velká písmena
  
Patky tvořící příčné (vodorovné, svislé nebo šikmé) zakončení tahu písmene. 
Jednotný tvar serifu spoluvytváří charakter daného písma. Vzdálenost mezi jed-
notlivými písmovými znaky textu. Je určováno buď v setinách čtverčíku, nebo 
v praktičtěji použitelných hodnotách, přepočítaných do jednotek počítačových 
programů. 

Prostrkání se používá zejména v sazbě verzálkových slov a textů pro jejich lepší 
čitelnost, nebo jako způsob vyznačování v minuskovém textu.
  
Rozměr čtverce daného velikostí kuželky v typografických bodech (kuželka je termín 
odvozený z kovové sazby, kde byly znaky písmen odlity z kovu – písmoviny).
 
Základní jednotka typografické soustavy používaná pro klasifikaci velikosti písma.
Odpovídá velikosti 0,3525 mm.
 
Mezery mezi jednotlivými řádky textu. V popiskách jsou označeny velikosti textu, 
např. Frutiger Light 8/10, kde číslo před lomítkem označuje velikost písma v bodech 
a číslo za lomítkem řádkový proklad v bodech.

Text umístěný na stránce nad vlastním textem. Neživé záhlaví je v celé publikaci 
stejné, živé záhlaví se mění.
 
Text umístěný na stránce pod vlastním textem.

Označení stránky příslušnou číslicí.

Sazba, kde všechny řádky textu mají stejnou šíři, kromě poslední – východové řádky.

Sazba, kde řádky textu mají nestejnou šíři; tím je eliminováno dělení slov.

Další pojmy související s úpravou písemností jsou definovány v ČSN 01 6910. 

Antikva

Minusky

Verzálky

Serify

Prostrkání

Čtverčík

Typografický bod

Proklad

Záhlaví

Zápatí

Paginace

Sazba do bloku

Sazba na praporek



Základním písmem jednotného  
vizuálního stylu regionu jižní Čechy  
je písmo Frutiger ve všech zobrazených 
řezech. Z písmového fontu Frutiger 
Bold je vysazen logotyp ve všech jeho  
jazykových verzích.

Frutiger je bezserifové písmo,  
dobře čitelné i v nejmenčích stupních,  
s elegantní kresbou písmových znaků, 
univerzálně použitelné a určené  
pro všechny druhy administrativních  
a merkantilních tiskovin i pro sazbu 
prezentačních a reklamních materiálů 
a pro použití v dalších aplikacích. 

Všechny řezy písma je zakázáno  
rozšiřovat, zužovat či jinak  
modifikovat. Verzálkové texty  
je doporučeno podle potřeby  
prostrkávat, zejména v tučnějších 
řezech.

Velikost písma v grafickém manuálu 
je předepisována v typografických 
bodech monotypové soustavy. 
Velikost bodu je 0, 3525 mm.

typografie
základní písmo
regionu

2.03

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz áčďéěíňóřšťúůýž
1234567890.,!?:_-“;)([]{}&››*@#~^
Frutiger Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz áčďéěíňóřšťúůýž
1234567890.,!?:_-“;)([]{}&››*@#~^
Frutiger Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz áčďéěíňóřšťúůýž
1234567890.,!?:_-“;)([]{}&››*@#~^
Frutiger Light



2.04

Základním písmem jednotného  
vizuálního stylu regionu jižní Čechy  
je písmo Frutiger ve všech zobrazených 
řezech. Z písmového fontu Frutiger 
Bold je vysazen logotyp ve všech jeho  
jazykových verzích.

Frutiger je bezserifové písmo,  
dobře čitelné i v nejmenčích stupních,  
s elegantní kresbou písmových znaků, 
univerzálně použitelné a určené  
pro všechny druhy administrativních  
a merkantilních tiskovin i pro sazbu 
prezentačních a reklamních materiálů 
a pro použití v dalších aplikacích. 

Všechny řezy písma je zakázáno  
rozšiřovat, zužovat či jinak  
modifikovat. Verzálkové texty  
je doporučeno podle potřeby  
prostrkávat, zejména v tučnějších 
řezech.

Velikost písma v grafickém manuálu 
je předepisována v typografických 
bodech monotypové soustavy. 
Velikost bodu je 0, 3525 mm.

typografie
základní písmo
regionu

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz áčďéěíňóřšťúůýž
1234567890.,!?:_-“;)([]{}&››*@#~^
Frutiger Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz áčďéěíňóřšťúůýž
1234567890.,!?:_-“;)([]{}&››*@#~^
Frutiger Roman Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz áčďéěíňóřšťúůýž
1234567890.,!?:_-“;)([]{}&››*@#~^
Frutiger Light Italic



Ukázka tří běžně používaných velikostí 
sazby ze základního písma Frutiger 
Roman s vyznačováním textu z Frutiger 
Roman Italic a z tučného řezu  
Frutiger Bold. 

Ukázka dokumentuje vzájemnou 
vazbu velikosti písma, meziřádkové 
světlosti – prokladu a šíře sazby.  
Pro úzkou šíři sazby je nutné zvolit
přiměřenou velikost písma  
a dostatečný proklad, texty vysazené  
z malého písma při dvojnásobné šíři  
by se obtížně četly. Je vhodné při úzké 
šíři sazby sázet texty na praporek
s dělením slov. Sazba na volné 
řádkování, na praporek se zarážkou 
vlevo je ideální pro jednotné  
mezislovní mezery, text je  
vyrovnaný a klidný.

Při zvětšení šíře sazby je možné zvolit 
větší písmo a sázet text do bloku. 

typografie
základní písmo 
regionu – vzorník

2.05

10/13 bodů, prostrkání 20 jednotek      Základní 
provedení značky územního celku Jižní Čechy je 
čtyřbarevné, pozitivní, v zobrazeném tvaru. Skláda 
se z obrazového znaku a logotypu. Znak je tvořen 
třemi překrývajícími se segmenty kruhu, symbo-
lizující tři oblasti územně se podílející v regionu 
Jižní Čechy. Plochy vzniklé překrytím segmentů 
svou ba- revností připomínají tři turisticky atrak-
tivní nabídky Jižních Čech – modrá rybníky a řeky, 
zelená lesy, louky a zachovalou přírodu obecně, 
žlutá pak slunce, klid a pohodu.

12/18 bodů, prostrkání 20 jednotek      Základní provedení značky územní-

ho celku Jižní Čechy je čtyřbarevné, pozitivní, v zobrazeném tvaru. Skláda 

se z obrazového znaku a logotypu. Znak je tvořen třemi překrývajícími se 

segmenty kruhu, symbolizující tři oblasti územně se podílející v regionu 

Jižní Čechy. Plochy vzniklé překrytím segmentů svou ba- revností připomí-

nají tři turisticky atraktivní nabídky Jižních Čech – modrá rybníky a řeky, 

zelená lesy, louky a zachovalou přírodu obecně, žlutá pak slunce, klid  

a pohodu.

8/10.5 bodů, prostrkání 20 jednotek 
Základní provedení značky územního celku 
Jižní Čechy je čtyřbarevné, pozitivní, v zobra-
zeném tvaru. Skláda se z obrazového znaku  
a logotypu. Znak je tvořen třemi překrývající-
mi se segmenty kruhu, symbolizující tři oblas-
ti územně se podílející v regionu Jižní Čechy. 
Plochy vzniklé překrytím segmentů svou ba- 
revností připomínají tři turisticky atraktivní 
nabídky Jižních Čech – modrá rybníky a řeky, 
zelená lesy, louky a zachovalou přírodu obec-
ně, žlutá pak slunce, klid a pohodu. Červená 
barva pak odkazuje na kulturní a historické 
tradice. 



Doplňkovým písmem jednotného 
vizuálního stylu regionu jižní Čechy 
je Arial ve všech zobrazených řezech. 
Arial je klasické bezserifové písmo, 
univerzálně použitelné a kompatibilní 
v prostředí PC. Proto při vyplňování 
úředních dokumentů nahrazuje 
základní písmo instituce – Frutiger.

Všechny řezy písma je zakázáno 
rozšiřovat, zužovat či jinak  
modifikovat. Verzálkové texty  
je doporučeno podle potřeby  
prostrkávat, zejména v tučnějších 
řezech.

Velikost písma v grafickém manuálu 
je předepisována v typografických 
bodech monotypové soustavy. 
Velikost bodu je 0, 3525 mm.

typografie
doplňkové písmo 
regionu

2.06

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz áčďéěíňóřšťúůýž
1234567890.,!?:_-“;)([]{}&››*@#~^
Arial Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz áčďéěíňóřšťúůýž
1234567890.,!?:_-“;)([]{}&››*@#~^
Arial Roman



Doplňkovým písmem jednotného 
vizuálního stylu regionu jižní Čechy 
je Arial ve všech zobrazených řezech. 
Arial je klasické bezserifové písmo, 
univerzálně použitelné a kompatibilní 
v prostředí PC. Proto při vyplňování 
úředních dokumentů nahrazuje 
základní písmo instituce – Frutiger.

Všechny řezy písma je zakázáno 
rozšiřovat, zužovat či jinak  
modifikovat. Verzálkové texty  
je doporučeno podle potřeby  
prostrkávat, zejména v tučnějších 
řezech.

Velikost písma v grafickém manuálu 
je předepisována v typografických 
bodech monotypové soustavy. 
Velikost bodu je 0, 3525 mm.

typografie
doplňkové písmo
regionu

2.07

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz áčďéěíňóřšťúůýž
1234567890.,!?:_-“;)([]{}&››*@#~^
Arial Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz áčďéěíňóřšťúůýž
1234567890.,!?:_-“;)([]{}&››*@#~^
Arial Roman Italic



Ukázka tří běžně používaných velikostí 
sazby ze základního písma Arial Roman 
s vyznačováním textu z Arial Roman 
Italic a z tučného řezu Arial Bold. 

Ukázka dokumentuje vzájemnou 
vazbu velikosti písma, meziřádkové 
světlosti – prokladu a šíře sazby.  
Pro úzkou šíři sazby je nutné  
zvolit přiměřenou velikost písma  
a dostatečný proklad, texty vysazené  
z malého písma při dvojnásobné  
šíři by se obtížně četly. Je vhodné  
při úzké šíři sazby sázet texty  
na praporek s dělením slov. Sazba 
na volné řádkování, na praporek se 
zarážkou vlevo je ideální pro jednotné 
mezislovní mezery, text je vyrovnaný  
a klidný.

Při zvětšení šíře sazby je možné zvolit 
větší písmo a sázet text do bloku. 

typografie
doplňkové písmo 
regionu – vzorník

2.08

10/13 bodů, prostrkání 20 jednotek      Základní pro-
vedení značky územního celku Jižní Čechy je čtyř-
barevné, pozitivní, v zobrazeném tvaru. Skláda se  
z obrazového znaku a logotypu. Znak je tvořen třemi 
překrývajícími se segmenty kruhu, symbolizující tři 
oblasti územně se podílející v regionu Jižní Čechy. 
Plochy vzniklé překrytím segmentů svou barevností 
připomínají tři turisticky atraktivní nabídky Jižních 
Čech – modrá rybníky a řeky, zelená lesy, louky  
a zachovalou přírodu obecně, žlutá pak slunce, klid 
a pohodu.

12/18 bodů, prostrkání 20 jednotek      Základní provedení značky územ-
ního celku Jižní Čechy je čtyřbarevné, pozitivní, v zobrazeném tvaru. 
Skláda se z obrazového znaku a logotypu. Znak je tvořen třemi překrýva-
jícími se segmenty kruhu, symbolizující tři oblasti územně se podílející  
v regionu Jižní Čechy. Plochy vzniklé překrytím segmentů svou barevnos-
tí připomínají tři turisticky atraktivní nabídky Jižních Čech – modrá rybníky  
a řeky, zelená lesy, louky a zachovalou přírodu obecně, žlutá pak slunce, klid  
a pohodu.

8/10.5 bodů, prostrkání 20 jednotek 
Základní provedení značky územního celku 
Jižní Čechy je čtyřbarevné, pozitivní, v zobra-
zeném tvaru. Skláda se z obrazového znaku  
a logotypu. Znak je tvořen třemi překrývajícími 
se segmenty kruhu, symbolizující tři oblasti 
územně se podílející v regionu Jižní Čechy.
Plochy vzniklé překrytím segmentů svou barev-
ností připomínají tři turisticky atraktivní nabídky 
Jižních Čech – modrá rybníky a řeky, zelená 
lesy, louky a zachovalou přírodu obecně, žlutá 
pak slunce, klid a pohodu. Červená barva  
pak odkazuje na kulturní a historické tradice. 



Třetí kapitola kodifikuje vybrané administrativní a merkantilní tiskoviny –  
hlavičkové papíry, dopisní obálky, vizitky, zápis z jednání a tiskovou zprávu.

dopisní papír 3.01
dopisní papír – další strany 3.02

tisková zpráva v barevném provedení 3.03
tiskové zprávy v barevném provedení – další strany 3.04

tisková zpráva v černobílém provedení 3.05
tiskové zprávy v černobílém provedení – další strany 3.06

obálky DL 3.07
obálky C6 3.08
obálky C5 3.09
obálky C4 3.10

vizitky 3.11
elektronická zpráva 3.12

3/ merkantilní tiskoviny



3.01

Hlavičkový dopisní papír pro region
jižní Čechy má na levé straně záhlaví 
umístěnu značku v základním 
barevném provedení. Pravá strana 
záhlaví je vyhrazena adresovému poli 
(tečky) a adresovému pásmu (růžky), 
jejichž umístění je vyznačeno  
netisknoucími značkami. Samotný text 
adresy je sázen z písma Frutiger Roman 
(PANTONE 2748). V zápatí dopisního 
papíru jsou nutné údaje – adresa  
a kontakty. V pravém dolním rohu  
je umístěna zelená linková křivka 
(PANTONE 362). Po levé straně jsou 
zkraje umístěny 2 značky pro sklad  
a jedna značka pro děrování. 

Samotný text dopisu je sázen  
z písma Frutiger Roman (tmavomodrá
– PANTONE 2748), elektronická  
podoba užívá doplňkové písmo Arial. 

Dopisní papíry tohoto typu mají i svou 
černobílou podobu, kde je značka  
aplikována ve své polotónové verzi  
a všechny texty jsou černé – (100 %).

Zobrazený dokument je v 60 % 
skutečné velikosti, rozměrové  
údaje popisují 100% velikost a jsou 
předepsány v milimetrech, velikost 
textu v typografických bodech.

merkantilní tiskoviny
dopisní papír

  

www.jiznicechy.cz

Vážený pane.
Značka územního celku Jižní Čechy v základním provedení je čtyřbarevná, pozitivní, v zobrazeném 
tvaru. Skláda se z obrazového znaku a logotypu. Znak je tvořen třemi překrývajícími se segmenty 
kruhu, symbolizující tři oblasti územně se podílející v regionu Jižní Čechy. Plochy vzniklé překrytím 
segmentů svou barevností připomínají tři turisticky atraktivní nabídky Jižních Čech – modrá rybníky 
a řeky, zelená lesy, louky a zachovalou přírodu obecně, žlutá pak slunce, klid a pohodu. Červená 
barva pak odkazuje na kulturní a historické tradice. 

Logotyp je vysazen z písma Frutiger, které je také určeno jako základní firemní písmo jednotného 
vizuálního stylu Jižní Čechy.

S pozdravem

Jméno Příjmení

Vážený pan
Vlastimil Přerovský
Náměstí Přemysla Otakara II. 15
370 95 Jindřichův Hradec

České Budějovice, 16. 2. 2009

10/14 b. Frutiger Roman, 
prostrkání 10 jednotek
tmavě modrá PANTONE 
2748

11/15 b. Frutiger Roman, 
prostrkání 10 jednotek

11/15 b. Frutiger Roman, 
prostrkání 10 jednotek

8/10 b. Frutiger Roman, 
prostrkání 24 jednotek

18 mm

1 – značka pro sklad  
umístění: 99 mm od 
horního okraje papíru

2 – značka pro děrování 
umístění: 148,5 mm od 
horního okraje papíru

3 – značka pro sklad  
umístění: 198 mm od 
horního okraje papíru

60 mm

10 mm

20 mm50 mm

1 b. zelená – PANTONE 362

15 mm

13 mm

11 mm

20 mm 40 mm

20 mm

1

2

3



3.02

Druhé a další strany dopisních papírů 
mají v levém horním rohu značku  
ve stejném provedení, velikosti  
i umístění jako první strany. V zápatí  
se doplňkové údaje již neuvádějí. 
Druhé a další strany mají v pravém 
dolním rohu umístěno číslování stránek 
a zelenou linkovou křivkou  
(PANTONE 362).

V případě černobílého tisku je značka  
aplikována ve své polotónové verzi  
a všechny texty jsou černé – (100 %).

Zobrazený dokument je v 60 % 
skutečné velikosti, rozměrové  
údaje popisují 100% velikost a jsou 
předepsány v milimetrech, velikost 
textu v typografických bodech.

merkantilní tiskoviny
dopisní papír
další strany

12

1 – značka pro sklad  
umístění: 99 mm od 
horního okraje papíru

2 – značka pro děrování 
umístění: 148,5 mm od 
horního okraje papíru

3 – značka pro sklad  
umístění: 198 mm od 
horního okraje papíru

70 mm

9/11 b. Frutiger Roman,
prostrkání 10 jednotek

11 mm

1

2

3

20 mm

21 mm

17 mm

1 b. zelená – PANTONE 362

20 mm 40 mm

20 mm

21,8 mm



3.03

Tisková zpráva se vyplňuje v osobních 
počítačích zaměstnanců regionu  
do graficky připravených  
elektronických šablon a tiskne se  
v barevné tiskárně na bílé papíry 
formátu A4. Vyplňování dokumentu  
se provádí podle interních předpisů 
regionu doplňkovým písmem Arial.

Zobrazený dokument je v 60 % 
skutečné velikosti, rozměrové  
údaje popisují 100% velikost a jsou 
předepsány v milimetrech, velikost 
textu v typografických bodech.

merkantilní tiskoviny
tisková zpráva
barevné provedení

tisková zpráva/press release 12 b. Frutiger Bold, 
zelená PANTONE 362

11/15 b. Arial Bold, 
prostrkání 10 jednotek

11/15 b. Arial Regular, 
prostrkání 10 jednotek

9/11 b. Frutiger Roman, 
prostrkání 24 jednotek

29 mm

1 – značka pro sklad  
umístění: 99 mm od 
horního okraje papíru

2 – značka pro děrování 
umístění: 148,5 mm od 
horního okraje papíru

3 – značka pro sklad  
umístění: 198 mm od 
horního okraje papíru

60 mm

10 mm

20 mm57 mm

1 b. zelená – PANTONE 362

22 mm

6 mm

11 mm

20 mm 40 mm

20 mm

1

2

3

21 mm

01www.jiznicechy.cz

České Budějovice, 22. 1. 2009

Prvním a nejvýznamnějším prvkem firemní identity je její značka (ochranná známka). Její charakter, 
tvarosloví a barevnost ovlivňují všechny ostatní prvky jednotného vizuálního stylu instituce.

Základní provedení značky územního celku Jižní Čechy je čtyřbarevné, pozitivní, v zobrazeném tvaru. 
Skláda se z obrazového znaku a logotypu. Znak je tvořen třemi překrývajícími se segmenty kruhu, 
symbolizující tři oblasti územně se podílející v regionu Jižní Čechy. Plochy vzniklé překrytím segmentů 
svou barevností připomínají tři turisticky atraktivní nabídky Jižních Čech – modrá rybníky a řeky, zelená 
lesy, louky a zachovalou přírodu obecně, žlutá pak slunce, klid a pohodu. Červená barva pak odkazuje na 
kulturní a historické tradice. 

Logotyp je vysazen z písma Frutiger, které je také určeno jako základní firemní písmo jednotného vizuál-
ního stylu Jižní Čechy.



3.04

Druhá a další strany tiskové zprávy  
se vyplňují v osobních počítačích 
zaměstnanců regionu do graficky 
připravených elektronických šablon  
a tisknou se v barevné tiskárně  
na bílé papíry formátu A4. Vyplňování 
dokumentu se provádí podle interních 
předpisů regionu doplňkovým písmem 
Arial.

Zobrazený dokument je v 60 % 
skutečné velikosti, rozměrové  
údaje popisují 100% velikost a jsou 
předepsány v milimetrech, velikost 
textu v typografických bodech.

merkantilní tiskoviny
tisková zpráva
barevné provedení
další strany

tisková zpráva/press release 12 b. Frutiger Bold, 
zelená PANTONE 362

9 b. Frutiger Regular, 
modrá PANTONE 2748

9/11 b. Frutiger Roman, 
prostrkání 24 jednotek

29 mm

1 – značka pro sklad  
umístění: 99 mm od 
horního okraje papíru

2 – značka pro děrování 
umístění: 148,5 mm od 
horního okraje papíru

3 – značka pro sklad  
umístění: 198 mm od 
horního okraje papíru

70 mm

20 mm57 mm

1 b. zelená – PANTONE 362

22 mm

6 mm

11 mm

20 mm 40 mm

20 mm

1

2

3

21 mm31 mm

01

28. 12. 2009



3.05

Tisková zpráva se vyplňuje  
v osobních počítačích zaměstnanců 
regionu do graficky připravených  
elektronických šablon a tiskne se 
v černobílé tiskárně na bílé papíry 
formátu A4. Vyplňování dokumentu  
se provádí podle interních předpisů 
regionu doplňkovým písmem Arial.

Zobrazený dokument je v 60 % 
skutečné velikosti, rozměrové  
údaje popisují 100% velikost a jsou 
předepsány v milimetrech, velikost 
textu v typografických bodech.

merkantilní tiskoviny
tisková zpráva
černobílé provedení

tisková zpráva/press release 12 b. Frutiger Bold

11/15 b. Arial Bold, 
prostrkání 10 jednotek

11/15 b. Arial Regular, 
prostrkání 10 jednotek

9/11 b. Frutiger Roman, 
prostrkání 24 jednotek

29 mm

1 – značka pro sklad  
umístění: 99 mm od 
horního okraje papíru

2 – značka pro děrování 
umístění: 148,5 mm od 
horního okraje papíru

3 – značka pro sklad  
umístění: 198 mm od 
horního okraje papíru

60 mm

10 mm

20 mm57 mm

1 b. 50% černá

22 mm

6 mm

11 mm

20 mm 40 mm

20 mm

1

2

3

21 mm

01www.jiznicechy.cz

České Budějovice, 22. 1. 2009

Prvním a nejvýznamnějším prvkem firemní identity je její značka (ochranná známka). Její charakter, 
tvarosloví a barevnost ovlivňují všechny ostatní prvky jednotného vizuálního stylu instituce.

Základní provedení značky územního celku Jižní Čechy je čtyřbarevné, pozitivní, v zobrazeném tvaru. 
Skláda se z obrazového znaku a logotypu. Znak je tvořen třemi překrývajícími se segmenty kruhu, 
symbolizující tři oblasti územně se podílející v regionu Jižní Čechy. Plochy vzniklé překrytím segmentů 
svou barevností připomínají tři turisticky atraktivní nabídky Jižních Čech – modrá rybníky a řeky, zelená 
lesy, louky a zachovalou přírodu obecně, žlutá pak slunce, klid a pohodu. Červená barva pak odkazuje na 
kulturní a historické tradice. 

Logotyp je vysazen z písma Frutiger, které je také určeno jako základní firemní písmo jednotného vizuál-
ního stylu Jižní Čechy.



3.06

Druhá a další strany tiskové zprávy  
se vyplňují v osobních počítačích  
zaměstnanců regionu do graficky 
připravených elektronických šablon  
a tisknou se v černobílé tiskárně  
na bílé papíry formátu A4. Vyplňování 
dokumentu se provádí podle interních 
předpisů regionu doplňkovým písmem 
Arial.

Zobrazený dokument je v 60 % 
skutečné velikosti, rozměrové  
údaje popisují 100% velikost a jsou 
předepsány v milimetrech, velikost 
textu v typografických bodech.

merkantilní tiskoviny
tisková zpráva
černobílé provedení
další strany

tisková zpráva/press release 12 b. Frutiger Bold

9/11 b. Frutiger Roman, 
prostrkání 24 jednotek

29 mm

1 – značka pro sklad  
umístění: 99 mm od 
horního okraje papíru

2 – značka pro děrování 
umístění: 148,5 mm od 
horního okraje papíru

3 – značka pro sklad  
umístění: 198 mm od 
horního okraje papíru

70 mm

20 mm57 mm

1 b. 50% černá

22 mm

6 mm

11 mm

20 mm 40 mm

20 mm

1

2

3

21 mm31 mm

01

28. 12. 2009 9 b. Frutiger Regular



3.07

Bílá DL obálka regionu obsahuje  
v levém horním rohu značku  
v základním barevném provedení  
a adresu pod ní, (s okénkem i bez něj) 
se používá pro poštovní styk  
v obchodní a úřední korespondenci.  
V levém horním rohu je umístěna 
značka v základním barevném  
provedení. Pod značkou je umístěna 
adresa instituce. Obálka je bílá  
a je potištěna přímými barvami  
ofsetovou technologií.

Zobrazený dokument je v 60 % 
skutečné velikosti, rozměrové  
údaje popisují 100% velikost a jsou 
předepsány v milimetrech, velikost 
textu v typografických bodech.

merkantilní tiskoviny
obálky DL

  5 mm

12 mm

40 mm15 mm

8/9 b. Frutiger Roman, 
prostrkání - 24 jednotek

Boženy Němcové 49/3 
370 92 České Budějovice

Boženy Němcové 49/3 
370 92 České Budějovice



3.08

Bílé obálky formátu C6 obsahují  
v levém horním rohu značku  
v základním barevném provedení  
a adresu umístěnou pod ní. Obálka  
je bílá a je potištěna přímými barvami 
ofsetovou technologií.

Zobrazený dokument je v 60 % 
skutečné velikosti, rozměrové  
údaje popisují 100% velikost a jsou 
předepsány v milimetrech, velikost  
textu v typografických bodech.

merkantilní tiskoviny
obálky C6

  

12 mm

5 mm

30 mm12 mm

7/8 b. Frutiger Roman, 
prostrkání - 24 jednotek

Boženy Němcové 49/3 
370 92 České Budějovice



3.09

Bílé obálky formátu C5 obsahují  
v levém horním rohu značku  
v základním barevném provedení  
a adresu umístěnou pod ní. Obálka  
je bílá a je potištěna přímými barvami  
ofsetovou technologií.

Zobrazený dokument je v 60 % 
skutečné velikosti, rozměrové  
údaje popisují 100% velikost a jsou 
předepsány v milimetrech, velikost  
textu v typografických bodech.

merkantilní tiskoviny
obálky C5

  

Boženy Němcové 49/3 
370 92 České Budějovice

5 mm

15 mm

40 mm15 mm

8/9 b. Frutiger Roman, 
prostrkání - 24 jednotek



3.10

Bílé obálky formátu C4 obsahují  
v levém horním rohu značku  
v základním barevném provedení  
a adresu umístěnou pod ní. Obálka  
je bílá a je potištěna přímými barvami 
ofsetovou technologií.

Zobrazený dokument je v 50 % 
skutečné velikosti, rozměrové  
údaje popisují 100% velikost a jsou 
předepsány v milimetrech, velikost  
textu v typografických bodech.

merkantilní tiskoviny
obálky C4

  

Boženy Němcové 49/3
370 92 České Budějovice

5 mm

15 mm

50 mm15 mm

10/11 b. Frutiger Roman, 
prostrkání - 24 jednotek



3.11

V levé horní polovině vizitky je  
umístěna značka v základním 
barevném provedení. V pravé polovině 
formátu vizitky jsou na levou zarážku 
umístěny: titul se jménem a příjmením, 
funkce, adresa a kontaktní údaje.  
Blok textu není možné posouvat  
nahoru ani doprava.

Vizitka je tištěna čtyřmi přímými  
barvami ofsetovou technologií  
na matný bílý papír. Formát vizitky  
je 85 x 55 mm.

Vizitka je zobrazena ve skutečné 
velikosti. Rozměrové údaje jsou 
předepsány v milimetrech, velikost 
textu v typografických bodech.

merkantilní tiskoviny
vizitky

  

8 mm

8 mm 25 mm

9 mm 

3,6 mm Jméno Příjmení
funkce

Boženy Němcové 49/3
370 01 České Budějovice
tel.: +420 389 011 111
fax: +420 389 011 112
www.jiznicechy.cz

8 b. Frutiger Bold

7 b. Frutiger Roman, 
prostrkání - 9 jednotek

7 b. Frutiger Roman, 
prostrkání - 9 jednotek



Vážený pane Hanzl,

Značka územního celku Jižní Čechy v základním provedení je čtyřbarevná, pozitivní, 
v zobrazeném tvaru. Skláda se z obrazového znaku a logotypu. Znak je tvořen třemi 
překrývajícími se segmenty kruhu, symbolizující tři oblasti územně se podílející  
v regionu Jižní Čechy. Plochy vzniklé překrytím segmentů svou barevností připomí-
nají tři turisticky atraktivní nabídky Jižních Čech.

S pozdravem

od:  Jméno Příjmení, e-mail
komu:  Jméno Příjmení
odesláno: datum
předmět:  ZNAČKA JIŽNÍ ČECHY
přílohy:  název souboru

Opravdu chcete tento e-mail vytisknout? 
Myslete na přírodu.

9/10 b. Arial Bold

10/13 b. Arial Regular, 
prostrkání 10 jednotek

9/10 b. Arial Regular, 
prostrkání 10 jednotek

0,6 b.  
zelená – PANTONE 362

14 mm 

10 mm 

15 mm 

10 mm 

10 mm 

15 mm 

25 mm

9/12 b. Arial BoldTitul
Jméno Příjmení
Oddělení
Adresa
E-mail
Telefon
Fax

40 mm

merkantilní tiskoviny
elektronická
zpráva

3.12

Elektronická zpráva slouží  
pro externí počítačovou komunikaci. 
Vyplňuje se v osobních počítačích 
zaměstnanců pomocí textových šablon.

Blok textu zprávy je vysazený  
na levou zarážku. Každá zpráva  
obsahuje nejdříve informaci o samotné 
zprávě: odesílateli, příjemci atd.  
Tento text je sázen z doplňkového  
písma Arial Bold. Následující text 
zprávy je vysazen z doplňkového  
písma Arial Regular (vše tmavomodrá 
– PANTONE 2748). Pod ním je umístěna 
značka v základním barevném  
provedení. Napravo od značky každá 
zpráva obsahuje elektronickou  
vizitku, která přesným způsobem  
identifikuje zaměstnance. Podpis  
elektronické zprávy slouží k zakončení 
psaného textu zprávy. 

Umístění jednotlivých grafických prvků 
a textů v elektronickém dopise jsou 
přesně specifikovány v rozkresu  
na této straně. 



Čtvrtá kapitola zobrazuje návrh webové prezentace informačního systému cestovního ruchu 
Jihočeského kraje. Obsahuje obecné informace pro práci se značkou a užitou barevností.

hlavní strana 4.01

4/ webová prezentace



webová prezentace
hlavní strana

  

4.01

V rámci své prezentace a propagace
používá region jižní Čechy řadu 
materiálů, jejichž prostřednictvím 
komunikuje s veřejností i se svými 
partnery. Jedním z nejdůležitějších 
komunikačních prostředků regionu 
jsou jeho webové stránky.  
 
Jejich grafická podoba vychází  
z pestré barevnosti značky, která tvoří  
významnou součást její identifikace, 
a z principů jejího jednotného  
vizuálního stylu. Kromě značky,  
která je nutnou součástí každého  
propagačního nebo prezentačního 
materiálu, obsahuje výzdobný prvek 
vpodobě výřezu obrazového znaku. 
Ilustrační fotografie jsou načítány  
do tvarů jednotlivých segmentů  
obrazového znaku a samostatně 
umístěny k textům. Základní sazba je 
modré firemní barvě s titulky v barvě 
zelené. Doplňkové texty jsou v modré, 
zelené a červené barvě. Použitým  
písmovým fontem je Arial.

JIŽNÍ ČECHY 

Jižní Čechy, kraj po staletí spravovaný lidmi v souladu s nároky přírody, svou krásou  
překvapí každého návštěvníka. Kdo přijede za historickými památkami, pochopí, jak  
osvícené a bohaté musely být šlechtické rody a jak vynikající umělci a řemeslníci zde  
žili. Zanechali zde totiž budoucím generacím nespočet kulturně historických památek  
jako doklad bohaté a mnohotvárné historie - starobylá města, plná života a kultury,  
majestátné gotické kostely, zasněné renesanční zámky, kláštery, památky lidového  
stavitelství, zajímavé technické stavby včetně důmyslných rybničních systémů.

Jižní Čechy mají však díky absenci velkých průmyslových podniků i vysokou krajinnou  
hodnotu. Jejím důkazem je množství vyhlášených chráněných území. Jižní Čechy jsou  
krajem nesčetných rybníků, borových lesů i rozsáhlých rašelinišť, oživeným siluetami měst  
i venkovských kostelů, které skvěle harmonují s bělostnými blatskými statky. To je obraz  
typické jihočeské krajiny v okolí Českých Budějovic, Třeboně či Veselí nad Lužnicí. Jižní  
Čechy jsou však i drsná horská krajina majestátné Šumavy, Novohradských hor a Blan-
ského lesa. Bezpočet krás skrývá však i kraj jihovýchodně od Jindřichova Hradce – díky  
málo narušené přírodě, hojným volně roztroušeným žulovým blokům, vysokým vrchům  
i velkým rybníkům bývá právem nazýván Českou Kanadou.

Na severu je region ohraničen malebným Píseckem v povodí řek Vltavy a Otavy  
a Táborskem, které je známé zejména díky svému husitskému období. Současné hranice 
mezi jižními Čechami, Rakouskem a Německem rozdělují krajinu, jejíž historie byla mnohdy 
svázána s jedním šlechtickým rodem a se stejnými mocenskými zájmy. Poloha kraje 
předurčuje i jeho kulturní bohatství – kulturní vlivy drsného germánského a anglosaského 
severu se zde střetávaly s vytříbeným uměním italských renesančních mistrů. Města však 
nejsou jakýmisi historickými skanzeny, ale naopak – tepe v nich každodenní život  
v neopakovatelné atmosféře. Zastavte se, zůstaňte déle, přijeďte opět...

  Aktuality                       Jižní Čechy       Témata - Aktivity       Kalendář akcí       Katalog produktů       Služby       Informace       Mapa WWW

Přestože na vimperském zámku, který by měl být 
během nastávajících let proměněn v environmentální 
vzdělávací centrum mezinárodního rozměru, je zdánlivě 
klid a zatím ještě probíhá předprojektová příprava,  
v nejspodnějších podlažích se přece něco děje.

Společnost Rybářství Třeboň a. s. již řadu let nabízí 
zájemcům Petrova cechu ale i ostatním návštěvníkům 
Třeboňska lov ryb na udici na vybraných rybnících. 
Hlavní výhodou tohoto lovu je, že zájemce nemusí  
být nikde organizován či vlastnit rybářský lístek.

První jihočeská přehlídka tradičního pečiva - Jak  
chutná a voní jihočeská náves. Ochutnáte dobroty  
z jiných míst Jižních Čech, budou k oblíznutí lahůdky 
z rybníka i z pašíka, zahraje muzika, uvaříme kafíčko, 
prostě na chvilku pocítíme jak doopravdy voní  
a chutná jihočeská náves.

INFORMAČNÍ SYSTÉM  
CESTOVNÍHO RUCHU  
JIHOČESKÉHO KRAJE



Pátá kapitola popisuje a zobrazuje další tištěné materiály 
– poznámkové bloky, prezentační desky, samolepky a jmenovku.

blok A4 5.01
blok A5 5.02 
blok A6 5.03 

prezentační desky 5.04
prezentační desky – luxusní provedení 5.05 

samolepky 5.06 
jmenovka – připínací 5.07 

jmenovka – na stůl 5.08 
 

5/ další tištěné materiály



5.01

Design poznámkových bloků vychází  
z jednotného vizuálního stylu regionu. 
Všechny listy bloku jsou identické  
a jsou lepeny v hlavě. Na formátu A4  
je v záhlaví umístěna značka regionu  
v základním barevném provedení  
a textový blok s adresou a kontakty  
v zelené barvě. Bílá podkladová  
plocha je potištěna šedými (44 % 
černé) linkami o síle 0,5 bodu. V zápatí 
je umístěna linková křivka v zelené 
barvě (PANTONE 362). Zápatí bloku  
je vymezený prostor pro případné  
zobrazení značek sponzorů regionu.

Zobrazení je v 60 % skutečné velikosti, 
rozměrové údaje popisují 100%  
velikost a jsou předepsány  
v milimetrech, velikost textu  
v typografických bodech.

další tištěné materiály
poznámkový
blok A4

17 mm

11,5 mm

1 b. zelená – PANTONE 362

20 mm20 mm 40 mm

20 mm

20 mm

9/11 b. Frutiger Roman, 
prostrkání 24 jednotek

27,8 mm

Jihočeská centrála cestovního ruchu
Boženy Němcové 49/3, 370 92 České Budějovice
tel.: +420 389 011 222, fax: +420 389 011 223, 
e- mail: info@jccr.cz, www.jiznicechy.cz

1 2 3

1 – logo 1

2 – logo 2

3 – logo 3



5.02

Design poznámkových bloků vychází  
z jednotného vizuálního stylu regionu. 
Všechny listy bloku jsou identické  
a jsou lepeny v hlavě. Na formátu A5  
je v záhlaví umístěna značka regionu  
v základním barevném provedení  
a textový blok s adresou a kontakty  
v zelené barvě. Bílá podkladová  
plocha je potištěna šedými (44 % 
černé) linkami o síle 0,5 bodu. V zápatí 
je umístěna linková křivka v zelené 
barvě (PANTONE 362). Zápatí bloku  
je vymezený prostor pro případné  
zobrazení značek sponzorů regionu.

Zobrazení je v 60 % skutečné velikosti, 
rozměrové údaje popisují 100%  
velikost a jsou předepsány  
v milimetrech, velikost textu  
v typografických bodech.

další tištěné materiály
poznámkový 
blok A5
  

10 mm10 mm 30 mm

10 mm

18 mm

15 mm

11 mm

8 mm

1 b. zelená – PANTONE 362

7/9 b. Frutiger Roman, 
prostrkání 24 jednotek

19 mm

Jihočeská centrála cestovního ruchu
Boženy Němcové 49/3, 370 92 České Budějovice
tel.: +420 389 011 222, fax: +420 389 011 223, 
e- mail: info@jccr.cz, www.jiznicechy.cz

1 2 3

1 – logo 1

2 – logo 2

3 – logo 3



5.03

další tištěné materiály
poznámkový
blok A6 - šířkový

Design poznámkových bloků vychází  
z jednotného vizuálního stylu regionu. 
Všechny listy bloku jsou identické  
a jsou lepeny v hlavě. Na formátu A6  
je v záhlaví umístěna značka regionu  
v základním barevném provedení  
a textový blok s adresou a kontakty  
v zelené barvě. Bílá podkladová  
plocha je potištěna šedými (44 % 
černé) linkami o síle 0,5 bodu. V zápatí 
je umístěna linková křivka v zelené 
barvě (PANTONE 362). Zápatí bloku  
je vymezený prostor pro případné  
zobrazení značek sponzorů regionu.

Zobrazení je v 100 % skutečné  
velikosti, rozměrové údaje jsou 
předepsány v milimetrech, velikost 
textu v typografických bodech.

7 mm7 mm 25 mm

7 mm

7 mm

5,7 mm

5 mm

0,7 b. zelená 
– PANTONE 362

6/8 b. Frutiger Roman, 
prostrkání 24 jednotek

13,6 mm

Jihočeská centrála cestovního ruchu
Boženy Němcové 49/3, 370 92 České Budějovice
tel.: +420 389 011 222, fax: +420 389 011 223, 
e- mail: info@jccr.cz, www.jiznicechy.cz

1 2 3

1 – logo 1

2 – logo 2

3 – logo 3



Prezentační desky mají formát  
po složení 220 x 310 mm a jsou  
oboustranně potištěny. Na zadní  
straně mají pevnou klopnu pro  
vkládání listinných materiálů.  
V záhlaví přední strany na levé  
straně je umístěna značka regionu  
v základním barevném provedení. 
Dominantním grafickým prvkem 
přední strany je výseč obrazového 
znaku v základním barevném  
provedení, vedle níž je vyhrazeno 
místo pro možné umístění značek 
partnerů. Zadní strana a hřbet desek 
jsou celoplošně potištěny modrou  
barvou (PANTONE 2748). V zápatí 
zadní strany je umístěn textový blok  
s adresou a kontaktními údaji v bílé
barvě. Vnitřní strany desek jsou 
bílé. Na levé vnitřní straně jsou v její 
polovině umístěny textové informační 
údaje v zelené barvě (PANTONE 362). 
Klopny jsou potištěny modrou barvou 
a v dolní části mají výseky pro vložení 
vizitky. 

Zobrazený dokument je ve 27 % 
skutečné velikosti, rozměrové  
údaje popisují 100% velikost a jsou 
předepsány v milimetrech, velikost 
textu v typografických bodech.

další tištěné materiály
prezentační 
desky

5.04

1 – logo 1

2 – logo 2

3 – logo 3

Jihočeská centrála cestovního ruchu, Boženy Němcové 49/3, 370 92 České Budějovice
tel.: +420 389 011 222, fax: +420 389 011 223, e- mail: info@jccr.cz, www.jiznicechy.cz
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18 mm
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20 mm

18 mm

9/12 b. Frutiger Roman, 
pr os trkání 24 jedno tek                                                 

30
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m

59,6 mm

14/18 b. Frutiger Roman, 
prostrkání 24 jednotek

CYKLOTURISTIKA 

PĚŠÍ TURISTIKA

PAMÁTKY A TURISTICKÉ ATRAKTIVITY

LÁZNĚ, WELLNESS, ZDRAVÍ

RODINNÁ DOVOLENÁ

AKTIVNÍ DOVOLENÁ

ZIMNÍ DOVOLENÁ
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3



5.05

další tištěné materiály
prezentační 
desky – luxusní 
provedení

Prezentační desky mají formát  
po složení 220 x 310 mm a jsou  
oboustranně potištěny. Na zadní  
straně mají pevnou klopnu  
pro vkládání listinných materiálů.  
V záhlaví přední strany na levé  
straně je umístěna značka regionu  
v polotónovém provedení.  
Dominantním grafickým prvkem 
přední strany je výseč obrazového 
znaku v polotónovém provedení, vedle 
níž je vyhrazeno místo pro možné 
umístění značek partnerů. Zadní strana 
a hřbet desek jsou celoplošně potištěny  
černou barvou (50 % černé). V zápatí 
zadní strany je umístěn textový blok  
s adresou a kontaktními údaji  
v bílé barvě. Vnitřní strany desek jsou 
bílé. Na levé vnitřní straně jsou v její 
polovině umístěny textové informační 
údaje, v černé barvě (50%). Klopny 
jsou potištěny také černou barvou 
(50%) a v dolní části mají výseky  
pro vložení vizitky. 

Zobrazený dokument je ve 27 % 
skutečné velikosti, rozměrové 
údaje popisují 100% velikost a jsou 
předepsány v milimetrech, velikost 
textu v typografických bodech.

Jihočeská centrála cestovního ruchu, Boženy Němcové 49/3, 370 92 České Budějovice
tel.: +420 389 011 222, fax: +420 389 011 223, e- mail: info@jccr.cz, www.jiznicechy.cz
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9/12 b. Frutiger Roman, 
pr os trkání 24 jedno tek                                                 

15
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14/18 b. Frutiger Roman, 
prostrkání 24 jednotek

CYKLOTURISTIKA 

PĚŠÍ TURISTIKA

PAMÁTKY A TURISTICKÉ ATRAKTIVITY

LÁZNĚ, WELLNESS, ZDRAVÍ

RODINNÁ DOVOLENÁ

AKTIVNÍ DOVOLENÁ

ZIMNÍ DOVOLENÁ

1 – logo 1
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3 – logo 3
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Ve spektru propagačních materiálů 
mají samolepky zvláštní postavení 
pro své široké možnosti užití, které 
výrazným způsobem posiluje povědomí 
veřejnosti o existenci subjektu.   
Zvolené velikosti samolepek vychází 
vždy z předepsaných poměrů,  
kodifikovaných poměrovou  
jednotkou x, která se rovná šířce  
obrazového znaku. Jejich proporce  
a poměry vychází z definované 
ochranné zóny značky (viz kapitola 
1.04). Samolepky mají 5 barevných 
variant. V první z nich je značka 
regionu umístěna ve svém základním 
barevném provedení na bílý podklad. 
Ve čtyřech dalších variantách je značka 
ve své inverzní (bílé) podobě umístěna 
na barevný podklad, který je ve čtyřech 
základních firemních barvách – modré, 
červené, zelené a žluté.

Zobrazení je v 100%, rozměrové údaje 
jsou předepsány v milimetrech.

další tištěné materiály
samolepky

  

5.06

x

2,505 x0,5 x

0,5 x 0,5 x

0,5 x

0,5 x

1,863 x

0,807 x

0,5 x

1,418 x

0,5 x

0,5 x



5.07

další tištěné materiály
jmenovka – 
připínací

Jmenovky zaměstnanců jsou vyrobeny 
z plastu a jednostranně potištěny. 
Rozměry karty jsou 85 x 54 mm.  
Karta má v horní části ve středu  
průřez pro uchycení.  

Podklad karet je bílý. Karta obsahuje  
v horní části značku regionu  
v základním barevném provedení, 
v dolní části pak jméno a příjmení 
zaměstnance a název oboru  
v tmavomodré barvě (PANTONE 2748) 
společně ještě s výzdobným prvkem  
– zelenou linkovou křivkou (PANTONE 
362). Na plochu karty se umisťuje 
barevná fotografie formátu  
24 x 28 mm.

Zobrazení karty je v 100%, rozměrové 
údaje jsou předepsány v milimetrech, 
velikost textu v typografických bodech.

Jméno Příjmení

NAZEV AKCE

Jméno Příjmení

NAZEV AKCE

8,5 mm 20 mm

9,5 mm

6,5 mm

28 mm

4 mm

5,6 mm

10 mm 6 mm 24 mm

10 mm

1 b. zelená – 
PANTONE 362

8/10 b. Frutiger Roman, 
prostrkání 10 jednotek

10 b. Frutiger Bold 



další tištěné materiály
jmenovka
na stůl

5.08

Jmenovky na stůl slouží k vytvoření 
zasedacího pořádku a identifikaci osob 
při zasedáních, konferencích atd. Jsou 
vyrobeny z tuhého natíraného kartonu 
a jednostranně potištěny. Rozměr 
přední strany jmenovky je DL formát.
Na šedé ploše (20 % černé) je v levém 
horním rohu formátu umístěna značka 
regionu v základním barevném  
provedení, v dolní části jsou umístěny 
potřebné údaje – titul, jméno, 
příjmení, funkce (PANTONE 2748)  
a název odboru (v zelené barvě) spolu 
s výzdobným grafickým prvkem  
– zelenou linkovou křivkou  
(PANTONE 362). 

Zobrazení karty je v 70%, rozměrové 
údaje popisují 100% velikost a jsou 
předepsány v milimetrech, velikost 
textu v typografických bodech.

19,6 mm

Jméno Příjmení

FUNKCE / INSTITUCE

40 mm 55 mm15 mm 15 mm

20 mm

15/18 b. Frutiger Roman, 
prostrkání 10 jednotek

19 b. Frutiger Bold

1 b. zelená – PANTONE 362

43 mm

10 mm

24 mm

Jméno Příjmení
FUNKCE / INSTITUCE



Šestá kapitola je věnována prezentačním a reklamním materiálům. V jejím úvodu 
jsou vysvětlena základní pravidla vizuálního stylu instituce. Dále jsou zde představeny 

informační brožury a inzeráty různých formátů, a základní principy jejich vnitřní úpravy.

prezentace powerpoint – další strana 6.19
prezentace powerpoint – strany kapitol 6.20

prezentace powerpoint – poděkování 6.21
inzerce – barevná 6.22

inzerce – černobílá 6.23
inzerce – prezentační 1/3 strany 6.24 
inzerce – prezentační 1/2 strany 6.25

plakáty A2 – výška 6.26
plakáty  A2 – šířka 6.27 

billboardy a bigboardy 6.28
výstavní panely – výškové 6.29
výstavní panely – šířkové 6.30 

bannery, roll-upy 6.31 
bannery, roll-upy – princip tvorby 6.32

samolepka na CD 6.33
booklet a inlay CD 6.34

papírový obal na CD 6.35 
inlay DVD 6.36 

 
 

základní pravidla vizuálního stylu 6.01 
výroční zpráva 6.02

 výroční zpráva layout 6.03 
 informační brožura – A4 výšková 6.04

informační brožura – A4 výšková layout 6.05 
informační brožura – A5 výšková 6.06

informační brožura – A5 výšková layout 6.07
informační brožura – A5 šířková 6.08

informační brožura – A5 šířková layout 6.09 
informační brožura – atypický formát 6.10

informační brožura – atypický formát layout 6.11
informační brožura – skládačka 6.12

informační leták – A5 6.13
princip vnitřní grafické úpravy 6.14

noviny – hlavička 6.15
časopis – hlavička 6.16 

prezentace powerpoint – titulní strana 6.17
prezentace powerpoint – další strana 6.18 

 

6/ prezentace



6.01

prezentace
základní pravidla
vizuálního stylu

Základní pravidla jednotného vizuálního stylu

V manuálu jsou kodifikována základní pravidla jednotného vizuálního stylu, 
která jsou závazná pro tvorbu včech tiskových i speciálních aplikací.

Merkantilní tiskoviny a některé další aplikace jsou zde detailně předepsány pro realizaci.  
Pro jiné grafické práce kreativnějšího charakteru – např. plakáty, billboardy, brožury atd.,  

jsou stanoveny obecnější zásady jejich tvorby. Vzhledem k širokému spektru aplikací,  
které se liší svými formáty,  způsoby užití a prezentací i technologií zpracování, je třeba  

dodržovat zásadu uplatňování co možná největšího počtu společných prvků, které  
představují jednotnou tvář vizuálního stylu regionu Jižní Čechy.

Hlavními společnými prvky všech aplikací je:

a/ za všech okolností dodržovaná firemní barevnost – ve všech technologických zpracováních,

b/ důsledné a jednotné používání předepsaných písmových fontů,

c/ dodržování všech zásad práce se značkou s důrazem na respektování její ochranné zóny.

Hlavními jednotícími principy pro práci na všech tiskových a dalších materiálech je: 

a/ jednotný způsob práce s obrazovým materiálem v kombinaci s barevnými plochami

b/ jednotně uplatňované typografické pricipy 

c/ důsledné a jednotné používání grafických doplňkových prvků



Výroční zpráva je jedním z tiskových 
materiálů, kde je třeba vnímat jejich
otevřenost pro rozvinutí všech 
naznačených možností grafického 
zpracování.

Návrh výroční zprávy vychází  
z navržené koncepce vizuálního stylu  
regionu jižní Čechy. Obálka je bílá  
a na její přední straně je v záhlaví  
na levé straně umístěna značka  
regionu v základním barevném  
provedení. Vpravo od ní je je umístěn 
název tiskoviny v zelené barvě,  
vysazený ze základního firemního  
písma Frutiger. Dominantním  
grafickým prvkem  přední strany  
je výseč barevného obrazového znaku, 
zabírající spodní polovinu formátu.  
Na hřbetě je v jeho dolní části umístěn 
název regionu v modré barvě  
a ve střední části hřbetu je vysazen 
název tiskoviny v zelené barvě. Hřbetní 
texty jsou vysazeny jsou vysazeny  
z firemního písma Frutiger  
a umístěny na šířkový střed hřbetu.

prezentace
výroční zpráva
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Vnitřní úprava výroční zprávy vychází 
ze zásad stanovených manuálem  
a je navržena jako jednobarevná 
(černobílá). Sazba výroční zprávy je 
jednosloupečná, sázená do bloku  
ze základního firemního písma  
Frutiger. Značka regionu i grafický  
výzdobný prvek (výseč obrazového 
znaku) je možné použít ve své  
polotónové podobě.

prezentace
výroční zpráva
layout

6.03

Oddělení evropské integrace spolupracuje s ostatními odbory při přípravě a realizaci projektů 
Jihočeského kraje podpořených v rámci Iniciativ INTERREG IIIA, IIIB a IIIC vykonává činnosti 
spojené s realizací opatření 3.3 Společného regionálního operačního programu (SROP) - Po-
sílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů (v rámci to-
hoto opatření realizuje JčK projekt Posílení absorpční a administrativní kapacity Jihočeského 
kraje) - spolufinancováno z ESF, státního rozpočtu a rozpočtu JčK metodická, poradenská  
a konzultační činnost v operačních programech programovacího období 2007-2013
OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko
OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko
OP Meziregionální spolupráce
OP Nadnárodní spolupráce
Síťový operační program ESPON 2013
Síťový operační program INTERACT II

spolupráce s centrálními orgány a Úřadem Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II  
Jihozápad příprava materiálů pro samosprávné orgány kraje v uvedené problematice zpra-
cování podkladů pro projednávání a realizaci Národního rozvojového plánu a operačních 
programů v programovacím období 2007-2013 zabezpečení a koordinace přípravy projektů 
JčK předkládaných do operačních programů (Matice a Zásobník projektů) spolupráce při 
přípravě implementačních struktur v JčK zajišťuje realizaci projektu PRAK v souvislosti s ÚRR 
kontrola účetních dokladů projektů CS, PO, SMUK, Oddělení řízení grantů a projektů

opatření 1.1 
Společného regionálního operačního programu (SROP) - Podpora podnikání ve vybraných 
regionech (v rámci tohoto opatření realizuje JčK dvě grantová schémata (GS) nazvaná 
GS na podporu drobných podnikatelů v Jihočeském kraji a GS na podporu malých  
a středních podnikatelů v Jihočeském kraji - spolufinancováno z ERDF a rozpočtu JčK a zdrojů 
konečného uživatele

podopatření 2.1.1. 
Společného regionálního operačního programu (SROP) - Rozvoj regionální dopravní in-
frastruktury (v rámci tohoto podopatření realizuje JčK grantové schéma (GS) nazvané GS na 
podporu místních komunikací v Jihočeském kraji - spolufinancováno z ERDF, rozpočtu JčK 
a obecních rozpočtů

opatření 3.2 
Společného regionálního operačního programu (SROP) - Podpora sociální integrace 
v regionech (v rámci tohoto opatření realizuje JčK grantové schéma (GS) nazvané GS na 
podporu sociální integrace v Jihočeském kraji - spolufinancováno z ESF, státního rozpočtu  
a rozpočtu JčK

podopatření 4.1.2
Společného regionálního operačního programu (SROP) - Podpora regionálních a místních 
služeb cestovního ruchu (v rámci tohoto podopatření realizuje JčK dvě grantová schémata 
(GS) nazvaná GS na podporu regionálních a místních služeb cestovního ruchu v Jihočeském 
kraji pro podnikatelské subjekty a GS na podporu regionálních a místních služeb cestovního 
ruchu v Jihočeském kraji pro veřejné subjekty - spolufinancováno z ERDF, rozpočtu JčK, stát-
ního rozpočtu a obecních rozpočtů/zdrojů NNO, hospodářské komory (u veřejných subjektů) 
a soukromých zdrojů (u podnikatelských subjektů)
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Hlavními pravidly pro tvorbu obálek 
informačních brožur všech formátů 
jsou:
 
a/ jednotné umístění a velikost značky 
regionu jižní Čechy v základním 
barevném provedení,

b/ jednotné umístění, velikost a barva 
názvu publikace,

c/ jednotná velikost a umístění výřezu 
obrazového znaku,

d/ umisťování obrazového materiálu 
do segmentů obrazového znaku,

e/ respektování definované barevnosti 
– základních a doplňkových barev

6.04

prezentace
informační brožura
A4 – výšková

JIŽNÍ ČECHY 

UNTERKUNFT - SÜDBÖHMEN

ACCOMMONDATION - SOUTH BOHEMIA

2009

JIŽNÍ ČECHY 
UBYTOVÁNÍ



Grafické řešení vnitřních stránek 
brožur vychází ze zásad jednotného 
vizuálního stylu regionu jižní Čechy.
Jednotícími prvky grafické úpravy 
všech formátů je:

a/ jednotná typografická úprava, 
spočívající:

– v důsledném a výhradním používání 
firemního písma Frutiger,

– v jednotné aplikaci navrženého 
obrazu sazby a její grafické úpravy, 

– v dodržování navržené barevnosti 
včech textů a výzdobného prvku,

b/ jednotná práce s ilustračním  
doprovodem – umisťování obrazových 
materiálů do segmentů obrazového 
znaku. 

prezentace
informační brožura
A4 – výšková
layout

6.05
JIŽNÍ ČECHY 

UNTERKUNFT - SÜDBÖHMEN

ACCOMMONDATION - SOUTH BOHEMIA

2009

2009

JIŽNÍ ČECHY 
UBYTOVÁNÍ
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UNTERKUNFT - SÜDBÖHMEN

ACCOMMONDATION - SOUTH BOHEMIA

JIŽNÍ ČECHY 
UBYTOVÁNÍ

Rekreační středisko Rejzíkov
kategorie: ubytovací zařízení 
region: Písecko

Údraž
398 16  Albrechtice nad Vltavou

T: +420602493599
F: +420382288104
andela.rerichova@seznam.cz
www.rejzikov.cz

Rekreační chaty „Rejzíkov“ se nach-
ázejí v romantickém prostředí na 
velké louce obklopené lesem, břeh 
orlické přehrady je ve vzdálenosti 
cca 100 m. Poskytují možnost klidné 
a příjemné dovolené milovníkům 
přírody a rybaření. Přímo v areálu 
je venkovní bazén, hřiště na plážový 
volejbal, ohniště, pískoviště a malá 
prodejna, kde je možnost si podle 
katalogu objednat čerstvé pečivo.  
V této lokalitě není dovoleno 
stanovat ani kempovat, aby byl 
rekreantům zajištěn klid a čistota.

Rekreační středisko Nová louka
kategorie: ubytovací zařízení 
region: Písecko

Albrechtice nad Vltavou č.170
398 16  Albrechtice nad Vltavou

T: +420602493599
andela.rerichova@seznam.cz
www.novalouka.cz

Hlavní budova
která nabízí 18 dvou, tří a čtyřlůžko-
vých pokojů s vlastním sociálním 
zařízením, sedm pokojů má sa-
mostatnou lodžii.Běžná ubytovací 
kapacita je 53 lůžek, maximální 
kapacita 60 lůžek. Najdete zde také 
prostornou jídelnu, 2 klubovny - 
jedna je vybave-ná krbem s možností 
opékání na kameni, bar a půjčovnu 
sportovních potřeb.

Rekreační středisko Rejzíkov
kategorie: ubytovací zařízení 
region: Písecko

Údraž
398 16  Albrechtice nad Vltavou

T: +420602493599
F: +420382288104
andela.rerichova@seznam.cz
www.rejzikov.cz

Rekreační chaty „Rejzíkov“ se nach-
ázejí v romantickém prostředí na 
velké louce obklopené lesem, břeh 
orlické přehrady je ve vzdálenosti 
cca 100 m. Poskytují možnost klidné 
a příjemné dovolené milovníkům 
přírody a rybaření. Přímo v areálu 
je venkovní bazén, hřiště na plážový 
volejbal, ohniště, pískoviště a malá 
prodejna, kde je možnost si podle 
katalogu objednat čerstvé pečivo.  
V této lokalitě není dovoleno 
stanovat ani kempovat, aby byl 
rekreantům zajištěn klid a čistota.

Stvořitel jižních Čech zřejmě slyšel 
při své práci tolik různorodých přání, 
že dal vzniknout krajině vyhovující 
snad všem touhám, jaké lidé mohou 
mít. Proto je kraj ideálním místem 
pro rodinnou dovolenou, při níž je 
možné propojit sport, kulturu, pobyt 
v přírodě, zábavu či adrenalinové 
zážitky tak, aby se vešly třeba i do jed-
iného dne. Při ubytování, stravování  
i v programech vycházejí organizátoři 
stále častěji vstříc rodinám s dětmi, 
například u Lipenského jezera exis-
tují dětské koutky či pestrá nabídka 
animačních programů. Sázka na mla-
dé lidi se totiž vyplácí, protože kdo 
jednou okusil jižní Čechy, rozhodně 
se do nich chce vrátit.

Moderní doba s uspěchaným stylem 
života přináší lidem nejednu sví-
zel spojenou s prožitým stresem, 
kterého se toužíme alespoň o dovo-
lené zbavit. Nyní nastává ten správný 
čas na to, abychom se vrátili zpět k za 
tím u nás ještě docela zachovalému 
venkovu. Dovolená na venkově 
dýchne na turistu nostalgií prázdnin  
u babičky nebo evokuje žánrové 
Ladovy obrázky. Agroturistika 
pak nabízí vedle bezprostředního 
využívání přírody a krajiny možnost 
věnovat se některým aktivitám na 
statku, vyzkoušet si pobyt v selských 
usedlostech a odpočinout si v souznění  
s poklidným životem na vsi. Je to typ 
báječné rodinné dovolené, při které si 
každý nalezne ten svůj zdroj zábavy.  
U nás v jižních Čechách můžeme 
nabídnout to nejlepší z přírodního  

a kulturního bohatství. V kraji 
malebných vesniček, rybníků, lesů, 
pastvin a upravených polí je možné 
okusit nejednu místní kulinářskou 
specialitu, projet se nejen na kole 
po kraji, kde je selské baroko doma, 
ale také si vyzkoušet pohled na svět  
z koňského hřbetu. A domů si 
můžeme odvézt spoustu zážitků, 
vzorky místních produktů a třeba  
i předsevzetí, že se sem příští dovo-
lenou vrátíme.

Čertova stěna, romantická a pověstmi 
opředená skalní stěna může být cí-
lem výletu, jehož výchozím bodem 
je náměstí ve Vyšším Brodě. Stvořitel 
jižních Čech zřejmě slyšel při své práci 
tolik různorodých přání, že dal vzni-
knout krajině vyhovující snad všem 
touhám, jaké lidé mohou mít. Proto 
je kraj ideálním místem pro rodinnou 
dovolenou, při níž je možné propojit 
sport, kulturu, pobyt v přírodě, 
zábavu či adrenalinové zážitky tak, 
aby se vešly třeba i do jediného 
dne. Při ubytování, stravování  
i v programech vycházejí organizátoři 
stále častěji vstříc rodinám s dětmi, 
například u Lipenského jezera exis-
tují dětské koutky či pestrá nabídka 
animačních programů. Sázka na mla-
dé lidi se totiž vyplácí, protože kdo 
jednou okusil jižní Čechy, rozhodně 
se do nich chce vrátit.

Moderní doba s uspěchaným stylem 
života přináší lidem nejednu sví-
zel spojenou s prožitým stresem, 
kterého se toužíme alespoň o dovo-

lené zbavit. Nyní nastává ten správný 
čas na to, abychom se vrátili zpět k za 
tím u nás ještě docela zachovalému 
venkovu. Dovolená na venkově 
dýchne na turistu nostalgií prázdnin  
u babičky nebo evokuje žánrové 
Ladovy obrázky. Agroturistika 
pak nabízí vedle bezprostředního 
využívání přírody a krajiny možnost 
věnovat se některým aktivitám na 
statku, vyzkoušet si pobyt v selských 
usedlostech a odpočinout si v souznění  
s poklidným životem na vsi. Je to typ 
báječné rodinné dovolené, při které si 
každý nalezne ten svůj zdroj zábavy.  
U nás v jižních Čechách můžeme 
nabídnout to nejlepší z přírodního  
a kulturního bohatství. V kraji 
malebných vesniček, rybníků, lesů, 
pastvin a upravených polí je možné 
okusit nejednu místní kulinářskou 
specialitu, projet se nejen na kole 
po kraji, kde je selské baroko doma, 
ale také si vyzkoušet pohled na svět  
z koňského hřbetu. A domů si 
můžeme odvézt spoustu zážitků, 
vzorky místních produktů a třeba  
i předsevzetí, že se sem příští dovo-
lenou vrátíme.

Čertova stěna, romantická a pověstmi 
opředená skalní stěna může být cí-
lem výletu, jehož výchozím bodem je 
náměstí ve Vyšším Brodě.

Stvořitel jižních Čech zřejmě slyšel 
při své práci tolik různorodých 
přání, že dal vzniknout krajině 
vyhovující snad všem touhám, 
jaké lidé mohou mít. Proto je kraj 
ideálním místem pro rodinnou do-
volenou, při níž je možné propojit 
sport, kulturu, pobyt v přírodě, 
zábavu či adrenalinové zážitky tak, 
aby se vešly třeba i do jediného 
dne. Při ubytování, stravování  
i v programech vycházejí organizátoři 
stále častěji vstříc rodinám s dětmi, 
například u Lipenského jezera exis-
tují dětské koutky či pestrá nabídka 
animačních programů. Sázka na mla-
dé lidi se totiž vyplácí, protože kdo 
jednou okusil jižní Čechy, rozhodně 
se do nich chce vrátit.

Moderní doba s uspěchaným stylem 
života přináší lidem nejednu sví-
zel spojenou s prožitým stresem, 
kterého se toužíme alespoň o dovo-
lené zbavit. Nyní nastává ten správný 
čas na to, abychom se vrátili zpět k za 
tím u nás ještě docela zachovalému 
venkovu. Dovolená na venkově 
dýchne na turistu nostalgií prázdnin  
u babičky nebo evokuje žánrové 
Ladovy obrázky. Agroturistika 
pak nabízí vedle bezprostředního 
využívání přírody a krajiny 
možnost věnovat se některým 
aktivitám na statku, vyzkoušet 
si pobyt v selských usedlostech 
a odpočinout si v souznění  
s poklidným životem na vsi. Je to typ 
báječné rodinné dovolené, při které si 
každý nalezne ten svůj zdroj zábavy.  
U nás v jižních Čechách můžeme 
nabídnout to nejlepší z přírodního  
a kulturního bohatství. V kraji 
malebných vesniček, rybníků, lesů, 
pastvin a upravených polí je možné 
okusit nejednu místní kulinářskou 
specialitu, projet se nejen na kole 
po kraji, kde je selské baroko doma, 
ale také si vyzkoušet pohled na svět  
z koňského hřbetu. A domů si 
můžeme odvézt spoustu zážitků, 
vzorky místních produktů a třeba  
i předsevzetí, že se sem příští dovo-
lenou vrátíme.

Čertova stěna, romantická a pověstmi 
opředená skalní stěna může být 
cílem výletu, jehož výchozím bodem 
je náměstí ve Vyšším Brodě. Stvořitel 
jižních Čech zřejmě slyšel při své práci 
tolik různorodých přání, že dal vzni-
knout krajině vyhovující snad všem 
touhám, jaké lidé mohou mít. Proto 
je kraj ideálním místem pro rodinnou 

dovolenou, při níž je možné propojit 
sport, kulturu, pobyt v přírodě, 
zábavu či adrenalinové zážitky tak, 
aby se vešly třeba i do jediného 
dne. Při ubytování, stravování  
i v programech vycházejí organizátoři 
stále častěji vstříc rodinám s dětmi, 
například u Lipenského jezera exis-
tují dětské koutky či pestrá nabídka 
animačních programů. Sázka na mla-
dé lidi se totiž vyplácí, protože kdo 
jednou okusil jižní Čechy, rozhodně 
se do nich chce vrátit.

Moderní doba s uspěchaným stylem 
života přináší lidem nejednu sví-
zel spojenou s prožitým stresem, 
kterého se toužíme alespoň o dovo-
lené zbavit. Nyní nastává ten správný 
čas na to, abychom se vrátili zpět k za 
tím u nás ještě docela zachovalému 
venkovu. Dovolená na venkově 
dýchne na turistu nostalgií prázdnin  
u babičky nebo evokuje žánrové 
Ladovy obrázky. Agroturistika 
pak nabízí vedle bezprostředního 
využívání přírody a krajiny 
možnost věnovat se některým 
aktivitám na statku, vyzkoušet 
si pobyt v selských usedlostech 
a odpočinout si v souznění  
s poklidným životem na vsi. Je to typ 
báječné rodinné dovolené, při které si 
každý nalezne ten svůj zdroj zábavy. 
U nás v jižních Čechách můžeme 
nabídnout to nejlepší z přírodního  
a kulturního bohatství. V kraji 
malebných vesniček, rybníků, lesů, 
pastvin a upravených polí je možné 
okusit nejednu místní kulinářskou 
specialitu, projet se nejen na kole 
po kraji, kde je selské baroko doma, 
ale také si vyzkoušet pohled na svět  
z koňského hřbetu. A domů si 
můžeme odvézt spoustu zážitků, 
vzorky místních produktů a třeba 
i předsevzetí, že se sem příští do-
volenou vrátíme. Čertova stěna, 
romantická a pověstmi opředená 
skalní stěna může být cílem výletu, 
jehož výchozím bodem je náměstí 
ve Vyšším Brodě. Stvořitel jižních 
Čech zřejmě slyšel při své práci tolik 
různorodých přání, že dal vzniknout 
krajině vyhovující snad všem touhám, 
jaké lidé mohou mít. Proto je kraj 
ideálním místem pro rodinnou do-
volenou, při níž je možné propojit 
sport, kulturu, pobyt v přírodě, zába-
vu či adrenalinové zážitky tak, aby 
se vešly třeba i do jediného dne. Při 
ubytování, stravování i v programech 
vycházejí organizátoři stále častěji 
vstříc rodinám s dětmi, například u 

Lipenského jezera existují dětské 
koutky či pestrá nabídka animačních 
programů. Sázka na mladé lidi se 
totiž vyplácí, protože kdo jednou 
okusil jižní Čechy, rozhodně se do 
nich chce vrátit.

Moderní doba s uspěchaným stylem 
života přináší lidem nejednu sví-
zel spojenou s prožitým stresem, 
kterého se toužíme alespoň o dovo-
lené zbavit. Nyní nastává ten správný 
čas na to, abychom se vrátili zpět k za 
tím u nás ještě docela zachovalému 
venkovu. Dovolená na venkově 
dýchne na turistu nostalgií prázdnin  
u babičky nebo evokuje žánrové 
Ladovy obrázky. Agroturistika 
pak nabízí vedle bezprostředního 
využívání přírody a krajiny 
možnost věnovat se některým 
aktivitám na statku, vyzkoušet 
si pobyt v selských usedlostech 
a odpočinout si v souznění  
s poklidným životem na vsi. Je to typ 
báječné rodinné dovolené, při které si 
každý nalezne ten svůj zdroj zábavy.  

U nás v jižních Čechách můžeme 
nabídnout to nejlepší z přírodního  
a kulturního bohatství. V kraji 
malebných vesniček, rybníků, lesů, 
pastvin a upravených polí je možné 
okusit nejednu místní kulinářskou 
specialitu, projet se nejen na kole 
po kraji, kde je selské baroko doma, 
ale také si vyzkoušet pohled na svět  
z koňského hřbetu. A domů si 
můžeme odvézt spoustu zážitků, 
vzorky místních produktů a třeba 
i předsevzetí, že se sem příští do-
volenou vrátíme. Čertova stěna, 
romantická a pověstmi opředená 
skalní stěna může být cílem výletu, 
jehož výchozím bodem je náměstí 
ve Vyšším Brodě. Stvořitel jižních 
Čech zřejmě slyšel při své práci tolik 
různorodých přání, že dal vzniknout 
krajině vyhovující snad všem touhám, 
jaké lidé mohou mít. Proto je kraj 
ideálním místem pro rodinnou do-
volenou, při níž je možné propojit 
sport, kulturu, pobyt v přírodě, 
zábavu či adrenalinové zážitky tak, 
aby se vešly třeba i do jediného 
dne. Při ubytování, stravování i v 
programech vycházejí organizátoři 
stále častěji vstříc rodinám s dětmi, 
například u Lipenského jezera exis-
tují dětské koutky či pestrá nabídka 
animačních programů. Sázka na mla-
dé lidi se totiž vyplácí, protože kdo 
jednou okusil jižní Čechy, rozhodně 
se do nich chce vrátit. Moderní 
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JIŽNÍ ČECHY 
ZÁKLADNÍ TURISTICKÉ INFORMACE

SÜDBÖHMEN - GRUNDLEGENDE 

TOURISTENINFORMATION

SOUTH BOHEMIA - ESSENTIAL 
TOURIST INFORMATION

JIŽNÍ ČECHY 
RODINNÁ DOVOLENÁ

SÜDBÖHMEN - FAMILIENURLAUB 

SOUTH BOHEMIA - FAMILY HOLIDAY 

JIŽNÍ ČECHY 
KATALOG TURISTICKÝCH PRODUKTŮ

SÜDBÖHMEN - KATALOG
TOURISTISCHE ANGEBOTE

SOUTH BOHEMIA - CATALOGUE OF TOURIST 
PACKAGES 

Hlavními pravidly pro tvorbu obálek 
informačních brožur všech formátů 
jsou:
 
a/ jednotné umístění a velikost značky 
regionu jižní Čechy v základním 
barevném provedení,

b/ jednotné umístění, velikost a barva 
názvu publikace,

c/ jednotná velikost a umístění výřezu 
obrazového znaku,

d/ umisťování obrazového materiálu 
do segmentů obrazového znaku,

e/ respektování definované barevnosti 
– základních a doplňkových barev

prezentace
informační brožura
A5 – výšková

6.06



Grafické řešení vnitřních stránek 
brožur vychází ze zásad jednotného 
vizuálního stylu regionu jižní Čechy.
Jednotícími prvky grafické úpravy 
všech formátů je:

a/ jednotná práce s obrazovým  
materiálem – načítání ilustračních  
fotografií do segmentů obrazového 
znaku,

b/ jednotné umístění, barva a velikost 
názvu publikací,

c/ dvousloupečná sazba do bloku, 
základní barevnost textu je modrá, 
vyznačování v textu je v zelené barvě 
(viz definované základní barvy).

prezentace
informační brožura
A5 – výšková
layout

6.07

Stvořitel jižních Čech zřejmě slyšel při své 
práci tolik různorodých přání, že dal vzni-
knout krajině vyhovující snad všem touhám, 
jaké lidé mohou mít. Proto je kraj ideálním 
místem pro rodinnou dovolenou, při níž 
je možné propojit sport, kulturu, pobyt  
v přírodě, zábavu či adrenalinové zážitky tak, 
aby se vešly třeba i do jediného dne. Při uby-
tování, stravování i v programech vycházejí 
organizátoři stále častěji vstříc rodinám  
s dětmi, například u Lipenského jezera existu-
jí dětské koutky či pestrá nabídka animačních 
programů. Sázka na mladé lidi se totiž vyp-
lácí, protože kdo jednou okusil jižní Čechy, 
rozhodně se do nich chce vrátit.
 
Der Schöpfer Südböhmens hat offensichtlich 
bei seinem Werke so viele mannigfaltige 
Wünsche gehört, dass er eine Landschaft 
entstehen ließ, die wohl allen Sehnsüchten 
zusagt, die die Menschen haben können. 
Deshalb ist das Land ein idealer Platz für 
einen Familienurlaub, bei dem man Sport, 
Kultur, Aufenthalt in der Natur, Vergnügen 
und Adrenalinerlebnisse so verbinden kann, 
dass man alles sogar an einem Tag schaffen 
kann. Bei Unterkunft, Verköstigung sowie 
auch bei Programmen kommen die Organ-
isatoren immer häufiger auch Familien mit 
Kindern entgegen. Zum Beispiel am Lipnosee 
bestehen Kinderecken oder abwechslungsre-

iche Angebote an Animationsprogrammen.  
Es lohnt sich nämlich junge Leute zu gewin-
nen, denn wer einmal in Südböhmen war, der 
wird bestimmt hierher wiederkommen. 

The creator of South Bohemia must have re-
ceived so many different wishes during the 
work that he originated a countryside sat-
isfying perhaps all the desires people might 
have. That is why the region is an ideal place 
for a family holiday on which culture, sport, 
outdoor activities, entertainment or adrena-
line experiences can be connected into one 
day. On accommodating, boarding, even in 
programs, the organizers assist families with 
children - for instance, near Lipno Lake one 
can find children’s corners or a rich offer 
of animation programs. The bet on young 
people pays off - because those who have 
tried South Bohemia definitely want to come 
again. 

JIŽNÍ ČECHY 
RODINNÁ DOVOLENÁ

SÜDBÖHMEN - FAMILIENURLAUB 

SOUTH BOHEMIA - FAMILY HOLIDAY 

Okolí Českého Krumlova nabízí množství tras 
k pěším výletům v krajině této kulturní i his-
torické perly jižních Čech.

Dívčí kámen a Zlatá Koruna, romantická 
zřícenina středověkého hradu a významný 
klášter, jsou rovněž vděčným a častým cílem 
turistických cest.

Hluboká nad Vltavou je jeden z nejkrásnějších 
zámků v České republice, patří k němu 
lovecký zámeček Ohrada.

Tereziino údolí nabízí procházku po ro-
mantickém přírodním parku, výchozím 
místem jsou Nové Hrady.
 
Červená Lhota, vodní zámek na skalna-
tém ostrůvku uprostřed rybníka, může být 
téměř pohádkovým završením procházky  
z Kardašovy Řečice.

Jezerní slať je rozsáhlé rašelinistě na rozvodí 
Vltavy a Otavy poblíž Kvildy. Přírodní rezer-
vace byla vyhlášena r. 1933 na ploše 34 ha 
(dnes 120 ha).

Tříjezerní slať je přírodní rezervace na svazích 
Oblíku. Rašeliništěm o rozloze 19 ha se třemi 
jezírky prochází 200 m dlouhá naučná stezka, 
zřízená jako jedna z prvních na Šumavě roku 
1978.

Chalupská slať je rašeliniště s malebným 
jezírkem u obce Borová Lada, přístup k jezírku 
je umožněn po dřevěném chodníčku.
Pramen Vltavy, nejdelší české řeky, ve výšce 
1172 m, byl po 40 let veřejnosti nepřístupný. 

Nachází se zde rozvodí Černého a Severního 
moře (potok Reschbach).

Boubín je název nejen hory (1362 m), ale  
i původního horského pralesa na jejím úbočí, 
zřízeného zde zákonem již roku 1858. Největší 
boubínský smrk – “král smrků”, který padl  
4. 12. 1970, měl výšku 57,2 m a jeho stáří lze 
odhadnout na 440 let. Romantická zákoutí 
inspirovala četné výtvarné i literární umělce.

Stožecká kaple Panny Marie sahá svou his-
torií až do 18. století a je opředena mnoha 
pověstmi o soumarech, loupeživých vojácích  
a zázračném uzdravování. V 1. polovině 19. 
století navštěvovalo kapli velké množství 
věřících a sloužily se zde pravidelně 
bohoslužby. Na tomto místě se v dobách 
největší slávy sešlo až 5600 lidí ze širokého 
okolí obou stran hranice. Po druhé světové 
válce ztrácela kaple na významu, obnovena 
byla až v roce 1988.

Plešné jezero leží uprostřed lesů, sevřeno 
kamenitými břehy, a je údajně nejkrásnější ze 
všech osmi šumavských jezer. V minulosti byly 
jeho vody využívány k napájení Schwarzen-
berského kanálu, který je možno též projít 
pěšky. Na vrcholu je pomník spisovatele Adal-
berta Stiftera, postavený v letech 1876 - 1877. 
Je odtud pěkný rozhled na údolí Vltavy.

Třístoličník (1302 m) patří k nejvýznamnějším 
a nejnavštěvovanějším vrcholům Šumavy, 
probíhá po něm česko-německá hranice. 
Na vrcholu je zajímavá skalní skupina tří 
žulových balvanů, do kterých jsou vytesány 
schody. Skály byly upraveny již v 19. stol. jako 
rozhledna.

Město Vimperk je sídlem středověkého 
původu a leží na významné česko-bavorské 
komunikaci. Nad městem se vypíná středověký 
hrad, přestavěný v renesanci ve významnou 
rožmberskou zámeckou rezidenci. Procházka 
historickým centrem nabízí taková místa 
jako náměstí, kostel Navštívení Panny Marie, 
hřbitovní kostel sv. Bartoloměje – nejstarší ze 
13. století, roubené domy či městskou bránu, 
která je považována za výchozí bod vimper-
ské větve Zlaté stezky.

Zvíkov a Orlík jsou dvě známé dominanty 
u Orlické přehrady. Nenáročná trasa vede 
malebnou krajinou po značených stezkách.
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Hlavními pravidly pro tvorbu obálek 
informačních brožur všech formátů 
jsou:
 
a/ jednotné umístění a velikost značky 
regionu jižní Čechy v základním 
barevném provedení,

b/ jednotné umístění, velikost a barva 
názvu publikace,

c/ jednotná velikost a umístění výřezu 
obrazového znaku,

d/ umisťování obrazového materiálu 
do segmentů obrazového znaku,

e/ respektování definované barevnosti 
– základních a doplňkových barev

prezentace
informační brožura
A5 – šířková
  

6.08

JIŽNÍ ČECHY 
GASTRONOMICKÉ A KULTURNÍ ZÁŽITKY

SÜDBÖHMEN - GASTRONOMISCHE  
UND KULTURELLE ERLEBNISSE 

SOUTH BOHEMIA - GASTRONOMICAL 
AND CULTURAL EXPERIENCES 

 

JIŽNÍ ČECHY 
CYKLOTURISTIKA

SÜDBÖHMEN - RADFAHREN

SOUTH BOHEMIA - CYCLING 



Grafické řešení vnitřních stránek 
brožur vychází ze zásad jednotného 
vizuálního stylu regionu jižní Čechy.
Jednotícími prvky grafické úpravy 
všech formátů je:

a/ jednotná typografická úprava, 
spočívající:

– v důsledném a výhradním používání 
firemního písma Frutiger,

– v jednotné aplikaci navrženého 
obrazu sazby a její grafické úpravy, 

– v dodržování navržené barevnosti 
včech textů a výzdobného prvku,

b/ jednotná práce s ilustračním  
doprovodem – umisťování obrazových 
materiálů do segmentů obrazového 
znaku. 

6.09

prezentace
informační brožura
A5 – šířková
layout
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Lada – Kvilda – Modrava – Železná Ruda). Na železniční trati č. 194 
(České Budějovice – Volary, Nové Údolí – Černý Kříž) je možná do-
prava jízdních kol zvláštními vagóny (tzv. „kolovlaky“). V této oblasti 
také cykloturistické stezky překračují státní hranice (Nové Údolí 
– Haidmühle, Bučina – Finsterau, České Žleby – Bischofsreut) a jsou 
napojeny na trasy v Bavorsku.

Z hlediska cykloturisitky je velmi atraktivní navazující oblast Lipenské 
přehradní nádrže – pravý klidný břeh Lipna vhodný pro cykloturis-
tiku ostře kontrastuje s přelidněným rekreačním územím na levém 
břehu přehradní nádrže, který je oblíbený zejména všemi vyznavači 
vodních sportů. V oblasti Lipna mohou turisté vyjet např. po cykli-
stické trase na Vítkův kámen a do Svatého Tomáše. Svatý Tomáš je 
osada na vrcholku svatotomáškého pohoří, kdysi poutní místo. Je zde 
gotický kostel sv. Tomáše a bývalý schwarzenberský lovecký zámeček 
ve švýcarském slohu z 19. století. Vítkův kámen je po Kašperku druhý 
nejvýše položený hrad v České republice. Z ruiny hradu je úchvatný 
pohled na Šumavu a Lipenské jezero.

Národní park Šumava
V Národním parku je možno na kole navštívit mj. i dvě technické 
památky minulých století, a to Vchynicko-tetovský a Schwarzen-
berský kanál.

Vchynicko-tetovský kanál z let 1799 – 1800 ústí do Křemelné. 
Umožňoval dopravu dřeva do Otavy tím, že se vyhnul nesplavnému 
úseku Vydry. Obnoven byl roku 1925. Dnes měří 14,4 km a jeho vody 
pohánějí hydroelektrárnu na Čenkově Pile. Na trase kanálu jsou za-
chovány četné kamenné klenuté můstky a na mnoha místech zbytky 
vyzděného koryta.

Schwarzenberský kanál je unikátní vodní dílo a chráněná technická 

památka evropského významu. Byl vybudován v letech 1789 – 1822 
zejména pro zásobování Vídně palivovým dřevem. V délce přes 50 km 
propojuje povodí Vltavy a Dunaje. Stejně jako Vchynicko-tetovský 
kanál byl postaven podle projektu ing. Josefa Rosenauera. První část 
vedla k Jezerním vrchům, Jezerní potok, vytékající z Plešného jezera, 
byl rovněž upraven pro plavbu dřeva a Plešné jezero bylo zařízeno 
jako nádrž k pozvolnému vypouštění vody podle potřeby plavby.
Naposledy se zde dříví plavilo v roce 1962 v krátkém úseku v okolí 
Nové Pece. Kanál je na mnoha místech poškozen těžkou lesní a vojen-
skou technikou, a protože většina vodních zdrojů již není do kanálu 
zapojena, je jeho koryto bezvodé. Jedná se o významné dílo vodní 
techniky přelomu 18. a 19. století, jeho části byly v nedávné době re-
konstruovány. Cesta, která vede kolem Schwarzenberského kanálu, 
má i další napojení na turistické trasy v Rakousku i Německu.

Jižní Čechy jsou protkány hustou sítí cest pro cyklisty, které umožňují 
jízdu krajinou v ideálním tempu, aniž by člověk ztratil kontakt s jejími 
barvami, vůněmi a dalšími půvaby. Pavučinu cyklotras a cyklostezek 
doplňují rozvíjející se služby speciálních autobusů a půjčoven kol, 
které přibývají i na vlakových nádražích. V kraji asi není oblast, která 
by cyklisty nelákala - oblíbená je rovina Třeboňska, pocit objevitelů 
lze zažít v příhraničních částech Jindřichohradecka či na Novohrad-
sku, přibývají kilometry tras podél Vltavy, Otavy, Lužnice a dalších řek. 
Zdatné sportovce beze strachu z kopců odmění Šumava nadhledem, 
který bývá užitečný i po návratu domů. Cykloturistika se v poslední 
době stává stále oblíbenějším způsobem jak strávit dovolenou.  
V jižních Čechách prakticky není oblast, kde by nebylo možné na-
plánovat cyklistický výlet nebo několikadenní trasu. Proto vám zde 
nabídneme alespoň některé z nich, které zároveň reprezentují bo-
hatství a rozmanitost přírodního prostředí regionu.

Cykloturistika v regionech

Třeboňsko
Pro cykloturistiku jsou v Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezer-
vaci UNESCO Třeboňsko vytvořeny ideální podmínky. Nížinná kra-
jina lesů a rybníků protkaná hustou sítí cyklotras a naučných stezek 

nabízí terén spíše pro rekreační sportovce a cyklistické začátečníky. 
Oblíbeným cílem cyklistů je samozřejmě město Třeboň se svými his-
torickými památkami. Doporučujeme zejména cyklistickou naučnou 
stezku Okolo Třeboně a cyklistickou naučnou stezku Rožmberk, které 
vás provedou nejpřitažlivějšími lokalitami Třeboňska.

Z Veselí nad Lužnicí je zase možno se vydat po trase, jejíž zajíma-
vostí je lidová architektura 19. stol. a selské baroko na jihu Čech. 
Jižní Čechy jsou protkány hustou sítí cest pro cyklisty, které umožňují 
jízdu krajinou v ideálním tempu, aniž by člověk ztratil kontakt s jejími 
barvami, vůněmi a dalšími půvaby. Pavučinu cyklotras a cyklostezek 
doplňují rozvíjející se služby speciálních autobusů a půjčoven kol, 
které přibývají i na vlakových nádražích. V kraji asi není oblast, která 
by cyklisty nelákala - oblíbená je rovina Třeboňska, pocit objevitelů 
lze zažít v příhraničních částech Jindřichohradecka či na Novohrad-
sku, přibývají kilometry tras podél Vltavy, Otavy, Lužnice a dalších řek. 
Zdatné sportovce beze strachu z kopců odmění Šumava nadhledem, 
který bývá užitečný i po návratu domů. Cykloturistika se v poslední 
době stává stále oblíbenějším způsobem jak strávit dovolenou.  
V jižních Čechách prakticky není oblast, kde by nebylo možné 
naplánovat cyklistický výlet nebo několikadenní trasu. Proto 
vám zde nabídneme alespoň některé z nich, které zároveň repr-
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JIŽNÍ ČECHY 
CYKLOTURISTIKA

SÜDBÖHMEN - RADFAHREN

SOUTH BOHEMIA - CYCLING 

Jindřichohradecko - Česká Kanada
Podél česko-rakouských hranic v oblasti zahrnující Slavonice, Novou 
Bystřici, Chlum u Třeboně a České Velenice byla v posledních několika 
letech vyznačena rozsáhlá síť cyklotras. Terén je zde jen mírně zvlněný, 
trasy vedou hustými lesy a po cestě je řada rybníčků a vodních toků, 
kde je možné si odpočinout a vykoupat se. Výhodou je i možnost pro-
jet se na kolech na druhé straně hranice. Přechody pro cyklisty jsou  
v Chlumu u Třeboně (Litschau), Halámkách (Neu Nagelberg), Českých 
Velenicích (Gmünd), Nové Bystřici (Grametten) a Slavonicích (Frat-
res). Celou oblast navíc protíná dálková cykloturistická mezinárodní 
trasa Greenway Praha–Vídeň. Ubytování je možné ve větších obcích 
v penzionech a vesnických privátních domech, oblíbeným místem 
pro přenocování i občerstvení je Lesní hotel Peršlák, který najdete 
uprostřed lesů poblíž Nové Bystřice.

Novohradsko
Tato dosud ne zcela objevená horská pohraniční oblast jižních Čech 
překvapí své návštěvníky vrcholky, které dosahují výšky přes 1000 m 
n. m. Novohradské hory potěší zejména ty, kteří hledají nedotčenou 

přírodu. Cyklistické značení zde není zatím příliš husté, lze však využít 
prakticky všech značených stezek pro pěší. V Novohradských horách 
se nachází nejstarší chráněné území v Čechách (1838) – bukojedlový 
Žofínský prales.

Šumava a Lipensko
Cykloturistika v Národním parku a Chráněné krajinné rezervaci 
Šumava je upravena zákonem a provoz kol je možný pouze na 
vyznačených cyklotrasách, vedených téměř výhradně po zpevněných 
komunikacích vhodných pro středně zdatné cyklisty. Přijdou si zde na 
své vyznavači klasických horských kol. V sezoně je možné kombino-
vat pohyb na kolech s dopravou „ekologickým autobusem“ na bion-
aftu (Lenora – Borová Lada – Kvilda – Modrava – Železná Ruda). Na 
železniční trati č. 194 (České Budějovice – Volary, Nové Údolí – Černý 
Kříž) je možná doprava jízdních kol zvláštními vagóny (tzv. „kolov-
laky“). V této oblasti také cykloturistické stezky překračují státní 
hranice (Nové Údolí – Haidmühle, Bučina – Finsterau, České Žleby – 
Bischofsreut) a jsou napojeny na trasy v Bavorsku.
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Hlavními pravidly pro tvorbu obálek 
informačních brožur všech formátů 
jsou:
 
a/ jednotná velikost (vždy pro daný 
formát) a umístění a značky regionu 
jižní Čechy v základním barevném  
provedení,

b/ jednotná velikost, umístění  
a barevnost (firemní modrá) názvu 
tiskoviny,

c/ jednotná aplikace výřezu  
obrazového znaku a načítání 
ilustračních fotografií do jeho  
vybraných segmentů. 

prezentace
informační brožura
atypický formát

6.10

JIŽNÍ ČECHY 
ČESKÉ BUDĚJOVICE

JIŽNÍ ČECHY 
ČESKÝ KRUMLOV



Grafické řešení vnitřních stránek 
brožur vychází ze zásad jednotného 
vizuálního stylu regionu jižní Čechy.
Jednotícími prvky grafické úpravy 
všech formátů je:

a/ jednotná práce s obrazovým  
materiálem, tj. načítání ilustračních 
fotografií do vybraných segmentů 
obrazového znaku,

b/ výhradní používání předepsaného 
základního firemního písma Frutiger

c/ jednosloupečná sazba do bloku  
ve všech použitých formátech  
v předepsané barevnosti (firemní 
modrá) s vyznačováním zelenou 
firemní barvou,

prezentace
informační brožura
atypický formát
layout

6.11
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Centrem regionu je město České Budějovice, pyšnící se unikátním náměstím ve tvaru čtverce  
wo straně 133 metrů, obklopeným gotickými a renesančními domy s podloubím. V jeho středu 
se nachází Samsonova kašna, v těsné blízkosti náměstí pak stojí turisty vyhledávaná Černá věž. 
Město získalo na významu v 1. polovině 19. století, kdy zahájila provoz koněspřežná železniční 
dráha, první na evropském kontinentu, vedoucí právě z Českých Budějovic do Lince. Nedaleko 
Českých Budějovic leží malebné městečko Hluboká nad Vltavou se stejnojmenným zámkem. Avšak 
nejen zámek ale i velké množství možností pro sportovní vyžití je důvodem, proč stále více turistů 
přijíždí do tohoto města.

Ne všichni vědí, že ve městě Týn nad Vltavou, v jehož muzeu se m.j. nachází expozice loutek 
Matěje Kopeckého či historie vorařství, najdeme i otáčivě hlediště, kde je každé léto možno zhléd-
nout představení místního ochotnického spolku.

Každý obdivovatel stylu zvaného selské baroko při svém pobytu v regionu navštíví vesničku 
Holašovice, která je od roku 1998 zapsána na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. 
Vesnička se nachází v chráněné krajinné oblasti Blanský les, jejímž nejvyšším vrcholem je Kleť (1084 
m) s nejstarší rozhlednou v Čechách.

Další turisticky významnou lokalitou jsou Novohradské hory, navštěvované jak v letní tak  
i zimní sezóně. Mezi nejcennější místa patří Žofínský prales, který však není přístupný veřejnosti. 
Za návštěvu stojí Terčino údolí s vodopádem či barokní poutní kostel v Dobré Vodě.

Historie
České Budějovice nechal založit český král Přemysl Otakar II. v roce 1265; lokaci a projekci města 
provedl králův rytíř Hirzo. Nové královské město mělo představovat doposud chybějící základnu 
královské moci v jižních Čechách a být protiváhou moci Vítkovců (resp. Rožmberků). Tento účel po 
většinu času zdatně plnilo, což bylo důvodem několikasetletého nepřátelství mezi těmito dvěma 
„lokálními mocnostmi“, které pouze v průběhu husitských válek potlačil společný mocný nepřítel 
– husité. Během husitských válek i po nich Budějovice upadaly kvůli neuspořádaným poměrům 
v zemi, které od nich odklonily obchodní cesty. Po mimořádném rozkvětu města (zejména díky 
rozsáhlé těžbě stříbra a příjmům z vaření piva, obchodu se solí, suknem či rybnikářství) v relativně 
klidném 16. století Budějovice opět čelily těžkým časům, za stavovského povstání stály na straně 
císaře a přečkaly několikeré obležení. Ač šlo o celkově neradostnou dobu, Budějovičtí jí využili  
k likvidaci konkurenčního Rudolfova. Během třicátých let se díky bojům ve středních a severních 
Čechách staly Budějovice dočasně hlavním městem, do kterého se přesunuly některé důležité 
úřady z Prahy. V červenci 1641 vypukl ve Budějovicích požár a popelem lehly 2/3 města.

Budějovice zažily okupaci vojsky saského kurfiřta Karla Albrechta během první slezské války a boje 
mezi habsburskými vojsky a francouzskou armádou mezi Budějovicemi a Hlubokou v roce 1742. 
Během druhé slezské války v okolí Budějovic sváděly boje rakouská a pruská armáda, město přitom 
bylo dočasně Prusy obsazeno. Od té doby se mu boje vyhýbaly. Město nabylo na významu v roce 
1785, kdy se stalo sídlem biskupa nově vzniklé diecéze českobudějovické. Další výrazný vzestup 
Budějovic nastal na počátku 20. století, když sem přesídlila správa kraje z Písku a Tábora. Z málo 
významného devítitisícového města se díky tomu a železnici stalo důležité centrum.

Ustavení Československa se v Budějovicích obešlo bez problémů, právě přes Budějovice se Tomáš 
Garrigue Masaryk 17. prosince 1918 vrátil do vlasti.[4] Tímto také ve městě získalo rozhodující 
slovo české obyvatelstvo, kterýžto stav trval až do okupace města jednotkami Wehrmachtu 15. 
března 1939. Okupační správa poté rychle zlikvidovala českou obecní samosprávu (budějovické 
zastupitelstvo muselo ukončit činnost 17. března). Vrcholné posty na městských úřadech ovládli 
Němci. Na konci druhé světové války v březnu 1945 se Budějovice dvakrát staly cílem náletů 
amerického letectva, které značně poškodily město a způsobily velké ztráty na životech. V květnu 
německá posádka město bez boje vyklidila a přenechala je sovětským jednotkám. Poválečné vy-
sídlení Němců z Československa postihlo asi 7 500 lidí (přibližně 16% obyvatelstva).
1. ledna 1949 se České Budějovice staly správním centrem nově zřízeného Českobudějovického 

JMÉNO
NAME
NAME

HISTORIE
GESCHICHTE
HISTORY

POLOHA
STANDORT
LOCATION
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kraje, při další správní reformě se staly 1. července 1960 centrem Jihočeského kraje. V roce 2000 
se staly hlavním městem nového Budějovického kraje, který byl v květnu 2001 přejmenován na 
Jihočeský kraj.
V srpnu 2002 postihly Budějovicko mohutné povodně, při nichž Malše a Vltava zaplavily velkou 
část města včetně historického centra a způsobily značné škody.

Poloha
České Budějovice leží na soutoku řek Malše a Vltava v jihovýchodní části Českobudějovické pánve. 
Ta se táhne severně a severozápadně od města a je bohatá na rybníky. Z ostatních směrů je 
Českobudějovická pánev v relativní blízkosti města zřetelně ohraničena terénními vyvýšeninami: 
Lišovský práh ji na severovýchodě odděluje od Třeboňské pánve, na jihovýchodě a jihu se nachází 
podhůří Novohradských hor, na jihozápadě a západě pak podhůří Šumavy, konkrétně Blanský 
les s Kletí.

Podnebí
Budějovické podnebí je mírně teplé, vlhké a s mírnou zimou. Projevuje se efekt blízkých pohoří 
Šumava, Novohradské hory a slabě i vliv Alp, což způsobuje fénové efekty při jižních a jihovýchod-
ních větrech (srážkový stín a zvýšení teploty), na druhé straně k opačnému efektu dochází při sever-
ních a severozápadních větrech. Nejčastěji zde vanou západní a severozápadní větry, významný je 
i podíl větrů východních a jihovýchodních. Poloha na dně mělké široké pánve omezuje proudění 
vzduchu, což je patrné za zimních inverzí. Rybníky v okolí způsobují časté a husté mlhy zejména 
v severozápadní části města. Hustá zástavba a široké betonové či vydlážděné plochy způsobují 
obecně nižší rychlost větru a vyšší teploty v centru města (oproti městským okrajům). Dlouhodobý 
roční průměr teplot (pro období 1886–2004) činí 8,1 °C, nejnižší naměřená teplota vzduchu 42,2 
°C (11. únor 1929), nejvyšší 37,8 °C (27. červenec 1983).[zdroj?] Mrzne v průměru 111 dnů v roce, 
celodenní mrazy trvají v průměru 31 dní v roce. V průměru je 6 tropických dnů ročně. Dlouhodobý 
průměrný úhrn srážek na rok činí 623 mm, většina z nich spadne v létě. Rekordní denní úhrn srážek 
pochází z 25. srpna 1925 (127,7 mm), měsíční z povodňového srpna 2002 (403,5 mm).

Povodně
Poloha v mělké pánvi na soutoku dvou velkých řek vystavuje České Budějovice značnému riziku 
povodní. Nejčastěji se rozvodňovaly Dobrovodský potok a Malše. Lokální deště způsobují často 
problémy též v severozápadní části města (zejména v okolí ulice Branišovská), kde při větších 
srážkách kanalizace nestíhá odvádět vodu stékající z okolních mírně výše položených polí, na 
což doplácí i kampus Jihočeské univerzity. Z kronik jsou známy četné případy velkých povodní, 
kdy voda zaplavila centrum města a způsobila rozsáhlé škody na městském opevnění. V první 
čtvrtině 20. století byly povodně omezeny regulací vodních toků (Malše, Vltava) či dokonce jejich 
přesměrováním (Dobrovodský potok). Velké povodně se i přesto vyskytly v lednu 1920, srpnu 1925, 
březnu 1940 a červenci 1954. Riziko povodní od Vltavy výrazně pokleslo na konci 50. let, kdy byla 
postavena vodní nádrž Lipno. Město tak postihly až pětisetletá povodeň v srpnu 2002, největší 
v historii Českých Budějovic (průtok vody Malší a Vltavou byl deset až patnáctkrát vyšší oproti 
průměru a asi o polovinu vyšší než při rozsahem následujících povodních z let 1888 a 1890). Při 
všech těchto povodních trpělo jak centrum města, tak některé jeho další části (obzvlášť expono-
vaná je Havlíčkova kolonie podél Malše).



Hlavními pravidly pro tvorbu obálek 
informačních brožur všech formátů 
jsou:
 
a/ jednotná velikost (vždy pro daný 
formát) a umístění a značky regionu 
jižní Čechy v základním barevném  
provedení,

b/ jednotná velikost, umístění  
a barevnost (firemní modrá) názvu 
tiskoviny,

c/ jednotná aplikace výřezu  
obrazového znaku a načítání 
ilustračních fotografií do jeho  
vybraných segmentů. 

prezentace
informační brožura
skládačka

6.12

JIŽNÍ ČECHY 
JIHOČESKÉ PIVNÍ STEZKY

SÜDBÖHMEN - BIER-REISEN 

SOUTH BOHEMIA - BEER PATHS 

JIŽNÍ ČECHY 
VÝLOVY JIHOČESKÝCH 
RYBNÍKŮ

DIE ABFISCHUNGEN DER

SÜDBÖHMISCHEN TEICHE 

HARVESTING SOUTH 
BOHEMIAN FISHPONDS



Návrh letáku vychází z navržené  
koncepce vizuálního stylu regionu jižní 
Čechy. Obálka je bílá a na její přední 
straně je v záhlaví na levé straně 
umístěna značka regionu  
v základním barevném provedení. 
Vpravo od ní jsou umístěny potřebné 
texty, vysázeny ze základního  
firemního písma Frutiger.  
Dominantním grafickým prvkem je 
výseč barevného obrazového znaku,  
zabírající spodnípolovinu formátu,  
kde do jeho vybraných segmentů jsou 
načteny ilustrační fotografie. 

prezentace
informační 
leták A5

6.13

DOUŠKY ČISTÉ PŘÍRODY
REINE NATUR IN VOLLEN ZÜGEN
COUNTRY WAYS AND BYWAYS

PORCE KLIDU A NOVÉ SÍLY
PORTLONEN RÜHE UND NEUE KRAFT
BALM FOR BODY AND SOUL

LAHŮDKY PRO KAŽDÉHO
LECKERBISSEN FÜR ALLE
TREATS FOR ALL

HISTORICKÉ BONBÓNKY
HISTORISCHE DELIKATESSEN
GEMS OF BYGONE TIMES



prezentace
princip vnitřní
úpravy informačních
brožur

6.14

Základní pravidla ůpravy informačních brožur

Grafické řešení vnitřních stránek brožur vychází ze zásad 
jednotného vizuálního stylu regionu Jižní Čechy.

Jednotícími prvky grafické úpravy všech formátů je:

a/ jednotná práce s obrazovým materiálem – načítání 
barevných ilustračních fotografií do vybraných segmentů obrazového znaku 

b/ jedno nebo dvousloupečná sazba do bloku v předepsané barevnosti 
(základní text – firemní modrá, titulky a vyznačování– firemní zelená)

c/ jednotný způsob paginace – stránková číslice 
v kompozici s linkovou křivkou v zelené barvě.



prezentace
noviny
hlavička

6.15

JIHOČESKÉ 
NOVINY

2/3
BŘEZEN 2009

20 mm

20 mm

2/3
BŘEZEN 2009

JIHOČESKÉ 
NOVINY
měsíčník pro občany
regionu Jižní Čechy

Hlavička Jihočeských novin je  
tvořena značkou regionu jižní Čechy  
v základním barevném provedení, 
umístěnou vlevo. Uprostřed je blok
předepsaného textu v modré firemní 
barvě. Pravou stranu hlavičky tvoří 
dvoubarevný (červeno-modrý) výřez 
obrazového znaku spolu s textovými
údaji v modré barvě. Hlavička  
je umístěna na bílém podkladu.

Použité barvy odpovídají předepsaným 
základním a doplňkovým firemním 
barvám (viz kapitola 1.07).

2/4
DUBEN 2009JIHOČESKÉ 

NOVINY

měsíčník pro občany

regionu Jižní Čechy

40 mm 30 mm 72 mm20 mm

10/12 b. Frutiger Bold, 
prostrkání 50 jednotek

20 mm

18,5 mm

9/11 b. Frutiger Roman, 
prostrkání 25 jednotek

30 b. Frutiger Bold, 
prostrkání 10 jednotek

20/21 b. Frutiger Bold, 
prostrkání 25 jednotek

2/3
BŘEZEN 2009

JIHOČESKÉ 
NOVINY
měsíčník pro občany
regionu Jižní Čechy



prezentace
časopis
hlavička
  

6.16

20 mm

20 mm

40 mm 30 mm 72 mm20 mm

10/12 b. Frutiger Bold, 
prostrkání 50 jednotek

20 mm

13 mm

25 mm

6 mm

9/11 b. Frutiger Roman, 
prostrkání 25 jednotek

10/12 b. Frutiger Bold, 
prostrkání 50 jednotek

30 b. Frutiger Bold, 
prostrkání 10 jednotek, PANTONE 362

20/21 b. Frutiger Bold, 
prostrkání 25 jednotek, PANTONE 362

ROČNÍK V.

BŘEZEN 2009www.jiznicechy.cz

OCHUTNEJTE 
JIŽNÍ ČECHY
informační bulletin

ROČNÍK V.

BŘEZEN 2009www.jiznicechy.cz

OCHUTNEJTE 
JIŽNÍ ČECHY
informační bulletin

ROČNÍK V.

BŘEZEN 2009

www.jiznicechy.cz

OCHUTNEJTE 

JIŽNÍ ČECHY

informační bulletin

Hlavička informačního bulletinu  
je tvořena zleva značkou regionu  
v základním barevném provedení,
s www adresou v modré barvě 
umístěnou pod ní. Uprostřed hlavičky 
je textový blok s názvem bulletinu 
ve firemní zelené barvě a dodatkem
v modré firemní barvě. Pravou 
stranu hlavičky tvoří jediný segment 
výřezu obrazového znaku v mutující 
barevnosti. Použité barvy odpovídají 
předepsaným základním a doplňkovým 
firemním barvám (viz kapitola 1.07).



Podoba powerpointové prezentace  
vychází z principů jednotnotného  
vizuálního stylu regionu jižní Čechy.  
Titulní stránka powerpointové  
prezentace obsahuje v záhlaví vlevo 
značku regionu jižní čechy v základním 
barevném provedení a v definovaném 
místě titul prezentace spolu se 
jménem prezentujícího v modré  
firemní barvě. Dolní dvě třetiny stránky 
zaplňuje barevný výřez obrazového 
znaku. Podkladová plocha stránky  
je bílá. Všechny texty jsou vysazeny
z doplňkového firemního písma Arial. 

prezentace
powerpointová 
prezentace
hlavní strana

6.17

20 mm 50 mm 50 mm

26 mm

140 mm

  5 mm

16 mm

45/54 b. Arial Bold, prostrkání 25 jednotek

20/24 b. Arial Regular, prostrkání 25 jednotek

titul prezentace
jméno prezentujícího



Další strana powerpointové  
prezentace obsahuje v záhlaví na levé 
straně značku regionu jižní Čechy 
v základním barevném provedení 
a definovaném stabilním postavení 
název prezentace ve firemní modré 
barvě. Ve střední části je definován 
prostor pro nutné textové údaje 
(firemní modrá barva). V zápatí je 
ve stabilním definovaném postavení 
umístěno. Datum, číslo strany a jméno
 prezentujícího v zelené firemní  
barvě. Všechny texty jsou vysazeny  
z doplňkového firemního písma Arial. 
Podkladová plocha stránky je bílá.

prezentace
powerpointová 
prezentace
další strana

6.18

23 mm 35 mm45 mm

17,5 mm

23 mm

17 mm

10 mm

16 mm

15 mm

69 mm 69 mm

30/36 b. Arial Bold, prostrkání 25 jednotek

14/17 b. Arial Bold, prostrkání 25 jednotek

11/16 b. Arial Regular, prostrkání 25 jednotek

10 b. Arial Bold, prostrkání 10 jednotek, PANTONE 362

titul prezentace

DATUM STRÁNKA PREZENTUJÍCÍ

Název tématického oddílu
Základní provedení značky územního celku Jižní Čechy je čtyřbarevné, pozitivní, v zobrazeném tvaru. Skláda se  
z obrazového znaku a logotypu. Znak je tvořen třemi překrývajícími se segmenty kruhu, symbolizující tři oblasti územ-
ně se podílející v regionu Jižní Čechy. Plochy vzniklé překrytím segmentů svou ba- revností připomínají tři turisticky 
atraktivní nabídky Jižních Čech – modrá rybníky a řeky, zelená lesy, louky a zachovalou přírodu obecně, žlutá pak 
slunce, klid  

Název tématického oddílu
Základní provedení značky územního celku Jižní Čechy je čtyřbarevné, pozitivní, v zobrazeném tvaru. Skláda se  
z obrazového znaku a logotypu. Znak je tvořen třemi překrývajícími se segmenty kruhu, symbolizující tři oblasti územ-
ně se podílející v regionu Jižní Čechy. Plochy vzniklé překrytím segmentů svou ba- revností připomínají tři turisticky 
atraktivní nabídky Jižních Čech – modrá rybníky a řeky, zelená lesy, louky a zachovalou přírodu obecně, žlutá pak 
slunce, klid  

Název tématického oddílu
Základní provedení značky územního celku Jižní Čechy je čtyřbarevné, pozitivní, v zobrazeném tvaru. Skláda se  
z obrazového znaku a logotypu. Znak je tvořen třemi překrývajícími se segmenty kruhu, symbolizující tři oblasti územ-
ně se podílející v regionu Jižní Čechy. Plochy vzniklé překrytím segmentů svou ba- revností připomínají tři turisticky 
atraktivní nabídky Jižních Čech – modrá rybníky a řeky, zelená lesy, louky a zachovalou přírodu obecně, žlutá pak 
slunce, klid  



Další strana powerpointové prezentace 
má opět ve stabilním definovaném 
postavení a zobrazení umístěnu značku 
a název prezentace. Levá strana
formátu stránky je vyhrazena pro 
grafy, obrazový materiál a doplňkové 
texty. Větší část prostoru stránky je 
definována pro hlavní textové  
informace. Barevnost základního textu  
je modrá (firemní) a vyznačování
Je v zelené firemní barvě. Podkladová 
plocha stránky je bílá. Všechny texty 
jsou vysazeny z doplňkového  
firemního písma Arial.

prezentace
powerpointová 
prezentace
další strana

6.19

23 mm 35 mm45 mm

17,5 mm

23 mm

17 mm

50 mm

50 mm

10 mm

27 mm

15 mm

69 mm 69 mm

titul prezentace

DATUM STRÁNKA PREZENTUJÍCÍ

Legenda
Základní provedení značky územního celku Jižní Čechy je čtyřbarevné, pozitivní,  
v zobrazeném tvaru. Skláda se z obrazového znaku a logotypu.

Legenda
Základní provedení značky územního celku Jižní Čechy je čtyřbarevné, pozitivní,  
v zobrazeném tvaru. Skláda se z obrazového znaku a logotypu.

2008

2007

Název tématického oddílu
Základní provedení značky územního celku Jižní Čechy je čtyřbarevné, pozitivní,  
v zobrazeném tvaru. Skláda se z obrazového znaku a logotypu. Znak je tvořen třemi 
překrývajícími se segmenty kruhu, symbolizující tři oblasti územně se podílející  
v regionu Jižní Čechy. 

Plochy vzniklé překrytím segmentů svou ba- revností připomínají tři turisticky atrak-
tivní nabídky Jižních Čech – modrá rybníky a řeky, zelená lesy, louky a zachovalou 
přírodu obecně, žlutá pak slunce, klid.  



Další strana powerpointové prezentace 
představuje řešení vstupní strany  
s názvem kapitoly. Podkladovou 
plochu stránky tvoří výřez obrazového 
znaku v procentním odstínu firemní 
modré barvy (10 % ). V definovaném 
postavení je umístěn název kapitoly 
v modré barvě. Podkladová plocha 
stránky je bílá. Text je vysazen  
z doplňkového firemního písma Arial.

prezentace
powerpointová 
prezentace
strany kapitol

6.20

50 mm

název kapitoly



Poslední stranu powerpointové  
prezentace tvoří výřez barevného 
obrazového znaku a v definovaném 
postavení umístěný text v modré 
firemní barvě.

prezentace
powerpointová 
prezentace
poslední strana

6.21

153 mm

30 mm

děkujeme za pozornost



Barevná personální inzerce všech 
formátů obsahuje v záhlaví  
vlevo značku regionu jižní Čechy  
v základním barevném povedení 
s www adresou v zelené barvě 
umístěnou pod ní. 

Výškové formáty inzerce mají na pravé 
straně vedle značky umístěn název 
inzerce. Sazba je dvousloupečná,  
s volným řádkováním. Sloupce sazby 
mají nestejnou šíři – levý sloupec  
je užší a pravý širší. Śíře sloupců sazby  
se přizpůsobuje danému formátu  
a textové náplni inzerátu. V dolní 
levé části formátu je umístě výřez 
barevného obrazového znaku.  
Základní barevnost sazby je modrá 
(firemní) s vyznačováním v zelené 
(firemní) barvě. V zápatí inzerátu jsou 
umístěny kontaktní údaje. Všechny 
texty jsou vysazeny ze základního 
firemního písma Frutiger. Podkladová 
plocha inzerátu je bílá.  
 
Śířkové formáty inzerce vycházejí  
ze stejného principu jako výškové.  
Sazba je třísloupečná, volně 
řádkovaná, s nestejnou šíří jednotlivých 
sloupců (první sloupec je užší, ostatní 
dva jsou širší (šířkově identické). Śíře 
sloupců sazby se přizpůsobuje danému 
formátu a textové náplni inzerátu.

prezentace
inzerce 
barevná

6.22

Jedná se o kampaň v elektronických médiích  
- rozhlas, TV, internet - a to plošně v celé České  
republice. Uchazeč pak navrhne při maximální  
stanovené ceně (viz níže) konkrétní mediální  
mix a četnost reklamy v konkrétních médiích,  
což budou rovněž nejdůležitější kritéria  
pro hodnocení nabídky.
 
 
Termín pro předložení nabídek: 

Hodnoceny budou pouze nabídky doručené  
na poštovní adresu zadavatele (Jihočeská centrála  
cestovního ruchu, P.O. Box 80, Jírovcova 1, 370 21 
České Budějovice) v řádně zalepené obálce opatřené 
názvem a kontaktní adresou uchazeče a nápisem 
“NEOTVÍRAT” nejpozději do 4. května 2009 do 16.00 
hodin (není rozhodující datum podání uvedené 
na poštovním razítku, ale fyzické doručení do výše 
uvedeného data) Hodnoceny budou pouze nabídky 
doručené na poštovní adresu zadavatele (Jihočeská 
centrála cestovního ruchu, P.O. Box 80, Jírovcova 1, 
370 21 České Budějovice) v řádně zalepené obálce 
opatřené názvem a kontaktní adresou uchazeče  
a nápisem “NEOTVÍRAT” nejpozději do 4. května 2009 
do 16.00 hodin (není rozhodující datum podání uve-
dené na poštovním razítku, ale fyzické doručení  
do výše uvedeného data).

2009/04/22 
MEDIÁLNÍ 
KAMPAŇ  
PRO LETNÍ TURISTICKOU 
SEZÓNOU 2009, KTERÁ  
BUDE UPOZORŇOVAT  
NA ATRAKTIVITU 
SPOLEČNÉHO TURISTICKÉHO 
REGIONU JIŽNÍ ČECHY  
- HORNÍ RAKOUSKO  
- WALDVIERTEL  
- VÝCHODNÍ  

BAVORSKO - 2. KOLO

Jihočeská centrála cestovního ruchu, Boženy Němcové 49/3, 370 92 České Budějovice 
Vaše přihlášky očekáváme do 29. 3. 2009 na adresu: 

Jedná se o kampaň v elektronických médiích - 
rozhlas, TV, internet - a to plošně v celé České 
republice. Uchazeč pak navrhne při maximální 
stanovené ceně (viz níže) konkrétní mediální  
mix a četnost reklamy v konkrétních médiích,  
což budou rovněž nejdůležitější kritéria  
pro hodnocení nabídky.
 
 
Termín pro předložení nabídek: 

Hodnoceny budou pouze nabídky doručené  
na poštovní adresu zadavatele (Jihočeská centrála 
cestovního ruchu, P.O. Box 80, Jírovcova 1, 370 
21 České Budějovice) v řádně zalepené obálce 
opatřené názvem a kontaktní adresou uchazeče 
a nápisem “NEOTVÍRAT” nejpozději do 4. května 
2009 do 16.00 hodin (není rozhodující datum 
podání uvedené na poštovním razítku, ale fyzické 
doručení do výše uvedeného data). Hodnoceny 
budou pouze nabídky doručené na poštovní 
adresu zadavatele (Jihočeská centrála cestovního 
ruchu, P.O. Box 80, Jírovcova 1, 370 21 České 

Budějovice) v řádně zalepené obálce opatřené 
názvem a kontaktní adresou uchazeče a nápisem 
“NEOTVÍRAT” nejpozději do 4. května 2009  
do 16.00 hodin (není rozhodující datum podání  
uvedené na poštovním razítku, ale fyzické 
doručení do výše uvedeného data).

Jihočeská centrála cestovního ruchu, Boženy Němcové 49/3, 370 92 České Budějovice 
Vaše přihlášky očekáváme do 29. 3. 2009 na adresu: 

2009/04/22 
MEDIÁLNÍ 
KAMPAŇ  
PRO LETNÍ TURISTICKOU 
SEZÓNOU 2009, KTERÁ  
BUDE UPOZORŇOVAT  
NA ATRAKTIVITU 
SPOLEČNÉHO TURISTICKÉHO 
REGIONU JIŽNÍ ČECHY  
- HORNÍ RAKOUSKO  
- WALDVIERTEL  
- VÝCHODNÍ  

BAVORSKO - 2. KOLO

www.jiznicechy.cz

www.jiznicechy.cz

ZADÁVACÍ
ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ
ŘÍZENÍ



Černobílá personální inzerce  
všech formátů obsahuje v záhlaví  
vlevo značku regionu jižní Čechy  
v polotónovém povedení s www 
adresou v šedé barvě (50 % černé),  
umístěnou pod ní. 

Výškové formáty inzerce mají na pravé 
straně vedle značky umístěn název 
inzerce. Sazba je dvousloupečná,  
s volným řádkováním. Sloupce sazby 
mají nestejnou šíři – levý sloupec  
je užší a pravý širší. Śíře sloupců sazby  
se přizpůsobuje danému formátu  
a textové náplni inzerátu. V dolní  
levé části formátu je umístě výřez 
polotónového černobílého obrazového 
znaku. Sazby je černá (100 %)  
s vyznačováním v šedé barvě (50 % 
černé). V zápatí inzerátu jsou umístěny 
kontaktní údaje. Všechny texty jsou 
vysazeny ze základního firemního 
písma Frutiger. Podkladová plocha 
inzerátu je bílá.

Śířkové formáty inzerce vycházejí  
ze stejného principu jako výškové.  
Sazba je třísloupečná, volně 
řádkovaná, s nestejnou šíří jednotlivých 
sloupců (první sloupec je užší, ostatní 
dva jsou širší (šířkově identické). Śíře 
sloupců sazby se přizpůsobuje danému 
formátu a textové náplni inzerátu. 

prezentace
inzerce
černobílá
  

6.23

Jihočeská centrála cestovního ruchu, Boženy Němcové 49/3, 370 92 České Budějovice 
Vaše přihlášky očekáváme do 29. 3. 2009 na adresu: 

Jedná se o kampaň v elektronických médiích  
- rozhlas, TV, internet - a to plošně v celé České  
republice. Uchazeč pak navrhne při maximální  
stanovené ceně (viz níže) konkrétní mediální  
mix a četnost reklamy v konkrétních médiích,  
což budou rovněž nejdůležitější kritéria  
pro hodnocení nabídky.
 
 
Termín pro předložení nabídek: 

Hodnoceny budou pouze nabídky doručené  
na poštovní adresu zadavatele (Jihočeská centrála  
cestovního ruchu, P.O. Box 80, Jírovcova 1, 370 21 
České Budějovice) v řádně zalepené obálce opatřené 
názvem a kontaktní adresou uchazeče a nápisem 
“NEOTVÍRAT” nejpozději do 4. května 2009 do 16.00 
hodin (není rozhodující datum podání uvedené 
na poštovním razítku, ale fyzické doručení do výše 
uvedeného data) Hodnoceny budou pouze nabídky 
doručené na poštovní adresu zadavatele (Jihočeská 
centrála cestovního ruchu, P.O. Box 80, Jírovcova 1, 
370 21 České Budějovice) v řádně zalepené obálce 
opatřené názvem a kontaktní adresou uchazeče  
a nápisem “NEOTVÍRAT” nejpozději do 4. května 2009 
do 16.00 hodin (není rozhodující datum podání  
uvedené na poštovním razítku, ale fyzické doručení  
do výše uvedeného data).
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REGIONU JIŽNÍ ČECHY  
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Jihočeská centrála cestovního ruchu, Boženy Němcové 49/3, 370 92 České Budějovice 
Vaše přihlášky očekáváme do 29. 3. 2009 na adresu: 

Jedná se o kampaň v elektronických médiích - 
rozhlas, TV, internet - a to plošně v celé České 
republice. Uchazeč pak navrhne při maximální 
stanovené ceně (viz níže) konkrétní mediální  
mix a četnost reklamy v konkrétních médiích,  
což budou rovněž nejdůležitější kritéria  
pro hodnocení nabídky.
 
 
Termín pro předložení nabídek: 

Hodnoceny budou pouze nabídky doručené  
na poštovní adresu zadavatele (Jihočeská centrála 
cestovního ruchu, P.O. Box 80, Jírovcova 1, 370 
21 České Budějovice) v řádně zalepené obálce 
opatřené názvem a kontaktní adresou uchazeče 
a nápisem “NEOTVÍRAT” nejpozději do 4. května 
2009 do 16.00 hodin (není rozhodující datum 
podání uvedené na poštovním razítku, ale fyzické 
doručení do výše uvedeného data). Hodnoceny 
budou pouze nabídky doručené na poštovní 
adresu zadavatele (Jihočeská centrála cestovního 
ruchu, P.O. Box 80, Jírovcova 1, 370 21 České 
Budějovice) v řádně zalepené obálce opatřené 

názvem a kontaktní adresou uchazeče a nápisem 
“NEOTVÍRAT” nejpozději do 4. května 2009  
do 16.00 hodin (není rozhodující datum podání  
uvedené na poštovním razítku, ale fyzické 
doručení do výše uvedeného data).

Jihočeská centrála cestovního ruchu, Boženy Němcové 49/3, 370 92 České Budějovice 
Vaše přihlášky očekáváme do 29. 3. 2009 na adresu: 

2009/04/22 
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KAMPAŇ  
PRO LETNÍ TURISTICKOU 
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Barevná prezentační inzerce  
výškového formátu má v záhlaví vlevo 
umístěnu značku regionu jižní Čechy  
v základním barevném provedení. 
Střední část formátu je vyhrazena 
názvu a vlastnímu textu inzerce  
vysazenému z firemního písma Frutiger 
v modré firemní barvě. Spodní třetinu 
formátu zabírá výřez obrazového 
znaku do jehož vybraných segmentů je 
načítána barevná ilustrační fotografie. 
Podkladová plocha inzerátu je bílá.

Barevná prezentační inzerce šířkového 
formátu má v záhlaví vlevo umístěnu 
značku regionu jižní Čechy  
v základním barevném provedení.  
Levá třetina formátu pod značkou  
je vyhrazena pro text inzerátu  
vysazeného z firemního písma Frutiger 
v modré firemní barvě. Zbývající  
prostor zabírá v záhlaví umístěný 
název inzerce v modré barvě a v dolní 
části výřez obrazového znaku,  
do jehož vybraných segmentů je 
načítána barevná ilustrační fotografie. 
Podkladová plocha inzerátu je bílá.

prezentace
inzerce prezentační
1/3 strany 
výšková i šířková

6.24

IDEÁLNÍ MÍSTO PRO NAČERPÁNÍ 
KLIDU A NOVÉ SÍLY

Jižní Čechy jsou jednou z největších a nej-
blíbenějších turistických oblastí České 
republiky. Rozmanitá krajina má mnoho  
tváří. Nalezneme zde romantické šuma-
vské podhůří, oblasti rybníků kolem 
Třeboně či Netolic, nebo hluboké lesy 
Jindřichohradecka. Je to jedna z ekolog-
icky nejčistčích oblastí republiky. Půvabná 
selská lidová architektura se zde snoubí  
s historickými památkami a tradicí. Oblasti 
má již dlouhodobě rekreační charakter. 
Protékají tudy významné české řeky Vltava, 
Otava a Lužnice, které jsou dobře známé 
především vodákům a rybářům. Značnou 
část území pokrývají lesy a rybníky, které 
jsou často součástí chráněných přírodních 
území a biosférických rezervací. 

IDEÁLNÍ MÍSTO PRO  
NAČERPÁNÍ KLIDU  
A NOVÉ SÍLY
Jižní Čechy jsou jednou z největších a nejoblíbenějších 
tu-ristických oblastí České republiky. Rozmanitá krajina 
má mnoho tváří. Nalezneme zde romantické šumavské 
podhůří, oblasti rybníků kolem Třeboně či Netolic, nebo 
hluboké lesy Jindřichohradecka. Je to jedna z ekolog-
icky nejčistčích oblastí republiky. Půvabná selská lidová 
architektura se zde snoubí s historickými památkami  
a tradicí. Oblast má již dlouhodobě rekreační charak-
ter. 
 
Protékají tudy významné české řeky Vltava, Otava  
a Lužnice, které jsou dobře známé především vodákům 
a rybářům. Značnou část území pokrývají lesy a rybníky, 
které jsou často součástí chráněných přírodních území  
a biosférických rezervací. 



Barevná prezentační inzerce  
výškového formátu má v záhlaví vlevo 
umístěnu značku regionu jižní Čechy  
v základním barevném provedení.  
V pravé části záhlaví je umístěn název 
inzerátu, vysazený z verzálkových  
liter základního firemního písma  
Frutiger v modré firemní barvě.  
Zbývající prostor je vyhrazen pro 
dvousloupečnou sazbu textu (stejná 
šíře sloupců), sázenou do bloku  
z firemního písma Frutiger v modré 
firemní barvě. Doplňkové texty  
a vyznačování je v zelené firemní 
barvě. Inzerce je doplněna výřezem 
obrazového znaku do jehož segmentů 
je načítána barevná ilustrační  
fotografie. Velikost a tvar výřezu  
obrazového znaku je variabilní  
a vychází z množství a struktury textu  
i z celkového výtvarného záměru.  
Podkladová plocha inzerátu je bílá.

Barevná prezentační inzerce šířkového 
formátu vychází ze stejného principu 
jako výšková. V pravé části záhlaví  
je umístěn název inzerátu, vysazený  
z verzálkových liter základního  
firemního písma Frutiger v modré 
firemní barvě. Zbývající prostor je 
vyhrazen pro dvousloupečnou sazbu 
textu (stejná šíře sloupců), sázenou  
do bloku z firemního písma Frutiger  
v modré firemní barvě. 

prezentace
inzerce prezentační
1/2 strany 
výšková i šířková

6.25

PŘIJEĎTE NAVŠTÍVIT HISTORICKÉ 
PAMÁTKY JIŽNÍCH ČECH

V obci Holašovice v jižních Čechách se dochoval jeden z nejlépe 
zachovaných souborů jihočeské lidové architektury 19. století, 
který je příkladem tradiční středoevropské vesnice. Historické 
jádro obce představuje náves a kolem ní stojící statky. Tvoří zhru-
ba obdélník o rozměrech 210 x 70 m. Uprostřed se nachází malý 
návesní rybníček, kolem kterého se řadí jednotlivé statky, celkem 
22 budov s malovanými barok-ními štíty. Přestavba štítů a vjezdů 
do statků se uskutečnila v první polovině 19. století ve stylu tzv. 
lidového baroka. Náves je tak naprosto unikátní ukázkou tohoto 
stavebního stylu.

 

Již v roce 1960 byly některé místní stavby zapsány do stát-
ního seznamu kulturních památek, roku 1995 byly Holašovice 
prohlášeny vesnickou památkovou rezervací a v roce 1998 byly 
zapsány do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, což 
jen potvrdilo celosvětový význam této malé jihočeské vesničky.  
V obci Holašovice v jižních Čechách se dochoval jeden z nejlépe za-
chovaných souborů jihočeské lidové architektury 19. století, který 
je příkladem tradiční středoevropské vesnice. Historické jádro 
obce představuje náves a kolem ní stojící statky. Tvoří zhruba ob-
délník o rozměrech 210 x 70 m. Uprostřed se nachází malý návesní 
rybníček, kolem kterého se řadí jednotlivé statky, celkem 22 budov 
s malovanými barokními štíty. 

Jižní Čechy a Šumava nabízejí 
kulturní, sportovní a společenské 
akce. Například: Slavnosti pětilisté 
růže, Zlatou stezku, Husitské 
táborské slavnosti, Strakonický 
dudácký festival, Concertino Praga 
(Jindřichův Hradec), Pašijové 
hry (Hořice), Táborská setkání, 
Holašovické selské slavnosti – 
řemesla, zvyky, Písecké rýžování 
zlata.

PŘIJEĎTE NAVŠTÍVIT 
HISTORICKÉ PAMÁTKY 
JIŽNÍCH ČECH

V obci Holašovice v jižních Čechách se 
dochoval jeden z nejlépe zachovaných 
souborů jihočeské lidové architektury 
19. století, který je příkladem tradiční 
středoevropské vesnice. Historické jádro 
obce představuje náves a kolem ní stojící 
statky. Tvoří zhruba obdélník o rozměrech 
210 x 70 m. Uprostřed se nachází malý 
návesní rybníček, kolem kterého se řadí 
jednotlivé statky, celkem 22 budov s malo-
vanými barokními štíty. Přestavba štítů  
a vjezdů do statků se uskutečnila v první 
polovině 19. století ve stylu tzv. lidového 
baroka. Náves je tak naprosto unikátní 
ukázkou tohoto stavebního stylu.

Již v roce 1960 byly některé místní stavby 
zapsány do státního seznamu kulturních 
památek, roku 1995 byly Holašovice 
prohlášeny vesnickou památkovou rezer-
vací a v roce 1998 byly zapsány do Seznamu 
světového kulturního dědictví UNESCO, což 
jen potvrdilo celosvětový význam této malé 
jihočeské vesničky.

V obcI Holašovice v jižních Čechách se 
dochoval jeden z nejlépe zachovaných 
souborů jihočeské lidové architektury 
19. století, který je příkladem tradiční 
středoevropské vesnice. Historické jádro 
obce představuje náves a kolem ní stojící 
statky. Tvoří zhruba obdélník o rozměrech 
210 x 70 m. Uprostřed se nachází malý 

návesní rybníček, kolem kterého se řadí 
jednotlivé statky, celkem 22 budov s malo-
vanými barokními štíty. Přestavba štítů  
a vjezdů do statků se uskutečnila v první 
polovině 19. století ve stylu tzv. lidového 
baroka. Náves je tak naprosto unikátní 
ukázkou tohoto stavebního stylu. Již v roce 
1960 byly některé místní stavby zapsány do 
státního seznamu kulturních památek, roku 
1995 byly Holašovice prohlášeny vesnickou 
památkovou rezervací.
 
 
 

Jižní Čechy a Šumava nabízejí kulturní, sportovní  
a společenské akce. Například: Slavnosti pětilisté 
růže, Zlatou stezku, Husitské táborské slavnosti, 
Strakonický dudácký festival, Concertino Praga 
(Jindřichův Hradec), Pašijové hry (Hořice), Tábor-
ská setkání, Holašovické selské slavnosti – řemesla, 
zvyky, Písecké rýžování zlata.



Společnými a jednotícími prvky  
všech plakátů výškového formátu  
je v záhlaví vlevo umístěná značka 
regionu jižní Čechy v základním 
barevném provedení a titul s textovým 
blokem hlavních informací umístěný  
v záhlaví napravo od ní. Pod nimi je  
vyhrazena plocha pro další možné 
textové informace. Všechny texty 
jsou sázeny na levou zarážku (volné 
řádkování) výhradně z firemního písma 
Frutiger v modré nebo zelené barvě 
(viz základní firemní barvy).  
Dominantní plochu formátu zabírá  
v dolní části výřez obrazového znaku 
do jehož segmentů je načítána jedna 
nebo více barevných ilustračních  
fotografií. Velikost a tvar výřezu 
je variabilní v závislosti na tématu, 
množství textových informací  
i výtvarném záměru.

prezentace
plakát A2
výškový

6.26

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
KONCERTNÍHO A KONGRESOVÉHO 
CENTRA ANTONÍNA DVOŘÁKA SE 
USKUTEČNÍ ZA TÓNŮ DVOŘÁKOVA 
STABAT MATER DNE 30. 8. 2013  
V 16 HOD.

“Budova je zajímavá tím, že se dívá do 
přírody a sama bude okolí dotvářet. Vše 
zde najde své místo. Lidé, hudba,  
mluvené slovo i tanec.” 
Jan Kaplický

“Něco tak nádherného, skvěle vyřešeného 
a krásného se málokde vidí. Akustika 
bude skvělá a celý svět nám bude takové 
prostředí závidět.” 
Bohuslav Matoušek

REJNOK 
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ

starosta města České Budějovice Vás srdečně  
zve na přivítání nového školního roku

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ SE 
USKUTEČNÍ DNE 1. 9. 2009  
V 8.00 HODIN V PROSTORÁCH 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ZPĚT DO ŠKOLY 
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

Slavnostního ceremoniálu se zúčast-
nÍ i pan starosta města České 
Budějovice, který všem žákům i uči-
telům popřeje úspěšný školní rok  
a poté navštíví naše nové první třídy. 
Škola během prázdnin prošla rozsáhlou 
rekonstrukcí (podlahy, nátěry, malování), 
ale největší položkou byla výměna 
oken v ce-lém severním křídle a kom-
pletní rekonstrukce sociálního zařízení  

v MŠ. Škola je tak připravena na vy-
kročení do nového školního roku.

Škola během prázdnin prošla rozsáhlou 
rekonstrukcí (podlahy, nátěry, malování), 
ale největší položkou byla výměna oken 
v celém severním křídle a kompletní 
rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ. 
Škola je tak připravena na vykročení do 
nového školního roku.

starosta města České Budějovice Vás srdečně  
zve na přivítání nového školního roku

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ SE 
USKUTEČNÍ DNE 1. 9. 2009  
V 8.00 HODIN V PROSTORÁCH 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ZPĚT DO ŠKOLY 
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ



Společnými a jednotícími prvky  
všech plakátů šířkového formátu  
je v záhlaví vlevo umístěná značka 
regionu jižní Čechy v základním 
barevném provedení a titul s textovým 
blokem hlavních informací umístěný  
v záhlaví napravo od ní. Pod nimi  
je vyhrazena plocha pro další možné 
textové informace. Všechny texty 
jsou sázeny na levou zarážku (volné 
řádkování) výhradně z firemního písma 
Frutiger v modré nebo zelené barvě 
(viz základní firemní barvy), v případě 
zařazení delších informačních textů  
je povolena i sazba do bloku. 
Dominantní plochu formátu zabírá  
v dolní části výřez obrazového znaku 
do jehož segmentů je načítána jedna 
nebo více barevných ilustračních  
fotografií. Velikost a tvar výřezu  
je variabilní v závislosti na tématu, 
množství textových informací  
i výtvarném záměru.

prezentace
plakát A2
šířkový
  

6.27
starosta města České Budějovice Vás srdečně zve

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ KONCERTNÍHO  
A KONGRESOVÉHO CENTRA ANTONÍNA  
DVOŘÁKA SE USKUTEČNÍ ZA TÓNŮ  
DVOŘÁKOVA STABAT MATER  
DNE 30. 8. 2013 V 16 HOD.

REJNOK 
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ

“Budova je zajímavá tím, že se 
dívá do přírody a sama bude 
okolí dotvářet. Vše zde najde 
své místo. Lidé, hudba, mluvené 
slovo i tanec.” 
Jan Kaplický

“Něco tak nádherného, skvěle 
vyřešeného a krásného se 
málokde vidí. Akustika bude 
skvělá a celý svět nám bude ta-
kové prostředí závidět.” 
Bohuslav Matoušek

starosta města České Budějovice Vás srdečně zve

ZÁVOD PSÍCH SPŘEŽENÍCH ŠUMAVA VE DNECH 
31.LEDNA AŽ 1. ÚNORA 2009 SE POJEDE JAKO 
FINÁLOVÝ ZÁVOD SERIÁLU MISTROVSTVÍ ČESKÉ  
REPUBLIKY VE SPRINTU I V MIDU. 

MUSHEŘI POZOR! 
ZÁVOD

Slavnostního ceremoniálu se zúčastnÍ i pan starosta 
města České Budějovice, který všem žákům i učitelům 
popřeje úspěšný školní rok a poté navštíví naše nové 
první třídy. Škola během prázdnin prošla rozsáhlou 
rekonstrukcí (podlahy, nátěry, malování), ale největší 
položkou byla výměna oken v celém severním křídle  
a kompletní rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ. 

Škola je tak připravena na vykročení do nového 
školního roku.
Škola během prázdnin prošla rozsáhlou rekonstrukcí (podlahy, 

nátěry, malování), ale největší položkou byla výměna oken  

v celém severním křídle a kompletní rekonstrukce sociálního 

zařízení v MŠ. Škola je tak připravena na vykročení do nového 

školního roku.

starosta města České Budějovice Vás srdečně  
zve na přivítání nového školního roku

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ SE USKUTEČNÍ 
DNE 1. 9. 2009 V 8.00 HODIN 
V PROSTORÁCH ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ZPĚT DO ŠKOLY 
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ



Společnými a jednotícími prvky  
všech obrazových i pouze typograficky 
řešených billboardů a bigboardů  
je v záhlaví vlevo umístěná značka 
regionu jižní Čechy v základním 
barevném provedení a název  
umístěný v záhlaví napravo od ní. 
Dominantním prvkem je vždy výřez 
obrazového znaku, do jehož segmentů 
je načítána jedna nebo více barevných 
ilustračních fotografií. Velikost  
a tvar výřezu je variabilní v závislosti  
na tématu, množství textových  
informací i výtvarném záměru. 
Případnému umístění značek  
a sponzorských odkazůje vyhrazen bílý 
pruh v zápatí. Všechny texty jsou  
sázeny na levou zarážku (volné 
řádkování) výhradně z firemního písma 
Frutiger v modré nebo zelené barvě 
(viz základní firemní barvy). 

Typografické řešení má pod společnými 
jednotícími prvky (značka a titul) 
vyhrazeny minimálně dvě třetiny 
formátu zleva pro textové informace. 
Ty jsou vysazeny výhradně z firemního 
písma Frutiger v modré nebo zelené 
barvě (viz základní firemní barvy). 
Pravá strana (v maximální šíři jedné 
třetiny formátu) vyhrazena pro značky 
a sponzorské odkazy. Podkladová  
plocha billboardů i bigboardů je bílá.

prezentace
billboardy 
a bigboardy

6.28

BÍLÁ PLOCHA – PROSTOR PRO UMÍSTĚNÍ SPONZORSKÝCH ODKAZŮ

TYPO
VÍCEŘÁDKOVÝ TEXT

S POŽITÍM PÍSMA 

FRUTIGER

PROSTOR PRO UMÍSTĚNÍ 

SPONZORSKÝCH 

ODKAZŮ – BÍLÁ PLOCHA

PŘIJEĎTE NÁS NAVŠTÍVIT

PODLEHNĚTE KOUZLU 
JIŽNÍCH ČECH

TYPO TYPO TYPO 
TYPO



Společnými a jednotícími prvky všech 
typů výstavních panelů výškového 
formátu je v záhlaví vlevo umístěná 
značka regionu jižní Čechy  
v základním barevném provedení  
na bílém podkladu. Další grafické 
prvky – titul, doplňující texty a výřezy 
obrazového znaku s ilustračními  
fotografiemi načtenými do jeho 
vybraných segmentů – jsou vzhledem 
k tématické šíři výstavních variabilní. 
Jejich kompozice vždy vychází  
z jednotných zásad navrženého  
vizuálního stylu instituce. Všechny 
texty jsou sázeny výhradně z firemního 
písma Frutiger v modré nebo zelené 
barvě (viz základní firemní barvy),  
na levou zarážku (volné řádkování) 
nebo do bloku. V panelech řešených 
pouze typograficky jsou také všechny 
texty sázené z firemního písma  
Frutiger v modré (dominantní) a zelené  
(marginální) barvě (viz základní  
firemní barvy). Kompozice těchto 
panelů vychází vždy z daného množství 
nutných textů a jejich struktury – důraz 
je třeba klást na dominanci hlavního 
titulu v poměru k ostatním textům. 

prezentace
výstavní panely
výškové

6.29

Prvním  

a nejvýznamnějším prvkem 

firemní identity je její  

značka.  

Její charakter, 

tvarosloví a barevnost 

ovlivňují všechny  

ostatní prvky  

jednotného  

vizuálního stylu  

instituce.

Prvním a nejvýznamnějším prvkem 
firemní identity je její značka. 
 
Její charakter, tvarosloví a barevnost 
ovlivňují všechny ostatní prvky  
jednotného vizuálního stylu instituce.

Jižní Čechy a Šumava nabí-
zejí kulturní, sportovní a spo- 
lečenské akce.
  
Například: Slavnosti pětilisté 
růže, Zlatou stezku, Husitské 
táborské slavnosti, Strakonický 
dudácký festival, Concer-
tino Praga. (Jindřichův Hradec), 
Pašijové hry (Hořice), Táborská 
setkání, Holašovické selské 
slavnosti – řemesla, zvyky, Pí-
secké rýžování zlata.

DŮLEŽITÉ PRVKY  
PREZENTACE REGIONU  
JIŽNÍ CECHY

TITUL 
PODTITUL

TITUL 
PODTITUL

Prvním a nejvýznamnějším prvkem 

firemní identity je její značka. 
 
Její charakter, tvarosloví  
a barevnost ovlivňují 
všechny ostatní prvky  
jednotného vizuálního  
stylu instituce.



Společnými a jednotícími prvky všech 
typů výstavních panelů šířkového 
formátu je v záhlaví vlevo umístěná 
značka regionu jižní Čechy  
v základním barevném provedení  
na bílém podkladu. Další grafické 
prvky – titul, doplňující texty a výřezy 
obrazového znaku s ilustračními  
fotografiemi načtenými do jeho 
vybraných segmentů – jsou vzhledem 
k tématické šíři výstavních variabilní. 
Jejich kompozice vždy vychází  
z jednotných zásad navrženého  
vizuálního stylu instituce. Všechny 
texty jsou sázeny výhradně  
z firemního písma Frutiger v modré 
nebo zelené barvě (viz záklaní firemní 
barvy), na levou zarážku (volné 
řádkování) nebo do bloku (delší texty). 
V panelech řešených pouze  
typograficky jsou také všechny texty 
sázené z firemního písma Frutiger  
v modré (dominantní) a zelené 
(marginální) barvě (viz základní firemní 
barvy). Kompozice těchto panelů  
vychází vždy z daného množství  
nutných textů a jejich struktury – důraz 
je třeba klást na dominanci hlavního 
titulu v poměru k ostatním textům.

prezentace
výstavní panely
šířkové

6.30

Prvním a nejvýznamnějším prvkem firemní  

identity je její  značka. Její charakter, 

tvarosloví a barevnost ovlivňují všechny  

ostatní prvky jednotného vizuálního 

stylu instituce.

Jižní Čechy a Šumava nabízejí kulturní, sportovní  

a společenské akce. Například: Slavnosti pětilisté růže, 

Zlatou stezku, Husitské táborské slavnosti, Strakonický 

dudácký festival, Concertino Praga (Jindřichův Hradec), 

Pašijové hry (Hořice), Táborská setkání, Holašovické 

selské slavnosti – řemesla, zvyky, Písecké rýžování zlata.

01
Prvním a nejvýznamnějším 
prvkem firemní identity  
je její značka. Její  
charakter, tvarosloví  
a barevnost ovlivňují  
všechny ostatní prvky  
jednotného vizuálního  
stylu instituce.



Bannery a roll-upy jsou velmi  
frekventovaným prostředkem  
komunikace s občany i obchodními 
partnery ve virtuálním prostředí. 
Používá se celá řada formátů, které 
mohou být statické i animované. Jejich 
společnými a jednotícími prvky jsou:

a/ použitá firemní barevnosti (základní 
a doplňkové barvy, viz kapitola 1.07),

b/ aplikace značky regionu jižní Čechy 
v definované podobě odpovídající  
výtvarnému záměru (plnobarevná 
nebo inverzní – bílá),

c/ výhradní používání základního 
firemního písma Frutiger.

prezentace
bannery,
roll-upy

6.31

OFICIÁLNÍ 
INTERNETOVÉ
STRÁNKY
www.jiznicechy.cz

OFICIÁLNÍ 
INTERNETOVÉ
STRÁNKY
www.jiznicechy.cz

www.jiznicechy.cz
www.jiznicechy.cz

www.jiznicechy.cz

OFICIÁLNÍ 
INTERNETOVÉ
STRÁNKY
www.jiznicechy.cz



Šíře bannerů je velmi pestrá a jejich 
konkrétní použití se řídí výtvarným 
záměrem s ohledem na ostatní aspekty 
– prostředí, ve kterém mají být  
instalovány, technologické možnosti 
atd. Jednotícími společnými prvky jsou: 

a/ použití značky regionu jižní Čechy  
v jejím základním barevném provedení 
a její umístění v záhlaví formátu  
na jeho střed,

b/ použití výřezu barevného  
obrazového znaku, jehož tvar  
je závislý na množství textových  
informací a tím i na velikosti  
zbývající volné plochy,

c/ bílá podkladová plocha všech 
formátů,

d/ výhradní používání základního 
firemního písma Frutiger.

prezentace
bannery,
roll-upy
princip tvorby

6.32

OFICIÁLNÍ 
PREZENTACE 
REGIONU
JIŽNÍ ČECHY

www.jiznicechy.cz



Štítková samolepka na CD má tvar 
šířkového obdélníku předepsaných 
rozměrů a je bílá. V levém horním  
rohu má umístěnu značku regionu 
jižní Čechy v základním barevném  
provedení a v pravém horním rohu 
fragment jednoho ze segmentů  
obrazového znaku s možností  
barevné mutace (základní firemní 
barvy). V dolní části samolepky jsou 
dvě linky pro označování CD, také  
v modré barvě.

Celoplošná samolepka má na bílem 
podkladu výřez barevného obrazového 
znaku a značku regionu jižní Čechy 
v základním barevném provedení, 
umístěnou na osu CD do bílé plochy.

prezentace
samolepka 
na CD

6.33

5 
m

m

5 
m

m

30 mm

20 mm 15 mm 15 mm

15 mm

5 mm

5 mm

5 mm

60 mm



Grafické řešení bookletu vychází  
z principů jednotného vizuálního stylu 
regionu jižní Čechy. Podkladová plocha 
je bílá. V záhlaví na levé straně má 
umístěnu značku regionu v základním 
barevném provedení, napravo  
od ní název CD vysazený z firemního 
písma Frutiger ve firemní modré barvě.  
Dominantní plochu zabírá výřez  
obrazového znaku s načtenými 
ilustračními fotografiemi (jednou  
či více) v jeho vybraných segmentech.

Zadní strana bookletu je také bílá  
a obsahuje také značku regionu  
ve stejné podobě a identickém  
postavení. Pod značkou je umístěn 
nutný text, vysazený z písma Frutiger  
v modré barvě. Pravá polovina formátu 
zadní strany bookletu je vyhražena 
pro výřez obrazového znaku do jehož 
segmentů je načtena jedna či více 
barevných ilustračních fotografií.

Oba hřbety bookletu jsou bílé  
s názvem CD vysazeným z verzálkových 
liter písma Frutiger v modré firemní 
barvě a umístěné v definovaném  
postavení.

prezentace
booklet
a inlay na CD

6.34
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10b. Frutiger Roman,
prostrkání 25 jednotek

Stvořitel jižních Čech zřejmě slyšel při své 
práci tolik různorodých přání, že dal vzniknout 
krajině vyhovující snad všem touhám, jaké lidé 
mohou mít. 

Proto je kraj ideálním místem pro rodinnou
dovolenou, při níž je možné propojit sport, 
kulturu, pobyt v přírodě, zábavu či adrenalinové 
zážitky tak, aby se vešly třeba i do jediného 
dne. Při ubytování, stravování i v programech 
vycházejí organizátoři stále častěji vstříc rodinám  
s dětmi, například u Lipenského jezera existují 
dětské koutky či pestrá nabídka animačních 
programů. 

Sázka na mladé lidi se totiž vyplácí, protože kdo 
jednou okusil jižní Čechy, rozhodně se do nich 
chce vrátit.
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KOUZLO JIŽNÍCH ČECH 
ČESKÉ BUDĚJOVICE

82 mm



Papírový obal na CD s kruhovým 
průhledem krytým ochrannou fólií 
je bílý. Na přední straně má v levém 
horním rohu umístěnu značku regionu 
jižní Čechy v základním barevné  
provedení. Ve stejném provedení  
a velikosti je značka v definovaném 
umístění i na klopně. V pravém  
dolním rohu přední strany má umístěn 
barevně mutující (základní firemní 
barvy) prvek – výřez jednoho  
ze segmentů obrazového znaku. 

prezentace
papírový 
obal na CD

6.35
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Grafická podoba bookletu  
standardního formátu vychází  
z principů jednotného vizuálního stylu 
regionu jižní Čechy. Podklad přední  
i zadní strany a hřbetu je bílý.  
Na přední straně, v záhlaví vlevo,  
je umístěna značka regionu jižní Čechy 
v základním barevném provedení. 
Napravo od ní je umístěn titul,  
vysazený z verzálkových liter  
základního firemního písma Frutiger  
v modré firemní barvě. Dominantní 
prostor zabírá výřez obrazového  
znaku s načtenými barevnými 
ilustračními fotografiemi (jedné či více)  
do vybraných segmentů. 

Na zadní straně je ve stejné podobě 
a identickém umístění značka  
regionu. Pod ní jsou umístěny nutné 
texty, vysazené na levou zarážku 
(volné řádkování) ve firemních barvách 
–modré a zelené. 

Na hřbetě je vysazen z verzálkových 
liter písma Frutiger titul v zelené barvě 
a umístěn na jeho šířkový střed. 

prezentace
booklet 
a inlay na DVD

6.36

K
O

U
Z

LO
 J

IŽ
N

ÍC
H

 Č
E

C
H

Stvořitel jižních Čech zřejmě slyšel při své práci tolik různorodých přání,  
že dal vzniknout krajině vyhovující snad všem touhám, jaké lidé mohou mít. 

Proto je kraj ideálním místem pro rodinnou dovolenou,  
při níž je možné propojit sport, kulturu, pobyt v přírodě,  
zábavu či adrenalinové zážitky tak, aby se vešly třeba  
i do jediného dne. Při ubytování, stravování i v programech  
vycházejí organizátoři stále častěji vstříc rodinám  
s dětmi, například u Lipenského jezera existují  
dětské koutky či pestrá nabídka animačních programů. 

Sázka na mladé lidi se totiž vyplácí, protože kdo jednou  
okusil jižní Čechy, rozhodně se do nich chce vrátit.

Proto je kraj ideálním místem pro rodinnou dovolenou,  
při níž je možné propojit sport, kulturu, pobyt v přírodě,  
zábavu či adrenalinové zážitky tak, aby se vešly třeba  
i do jediného dne. Při ubytování, stravování i v programech  
vycházejí organizátoři stále častěji vstříc rodinám  
s dětmi, například u Lipenského jezera existují  
dětské koutky či pestrá nabídka animačních programů. 
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m
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m

40 mm 40 mm14 mm 17 mm
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KOUZLO JIŽNÍCH ČECH



Sedmá kapitola obsahuje speciální aplikace značky, jako jsou vlajka, označení 
hranic regionů, označení osobních automobilů nebo sponzorský vzkaz pro televizi.

označení osobních automobilů 7.01
sponzorský vzkaz pro televizi 7.02

vlajka 7.03

7/ speciální aplikace



7.01

Region jižní Čechy používá osobní  
automobily v bílé (stříbrné), zelené  
a modré barvě. Na bílém autě je  
na předních dveřích umístěna značka  
v základním barevném provedení,  
na zeleném a modrém v inverzním  
(bílém) provedení. Všechny použité 
barvy musí odpovídat definovaným 
firemním barvám.

speciální aplikace
označení
osobních
automobilů



Sponzorské vzkazy pro Tv mají bílý 
podklad. V levém horním rohu je  
ve stabilním definovaném postavení 
umístěna značka regionu jižní Čechy  
v základním barevném provedení.  
Dolní část formátu je vyhrazena pro 
texty vzkazů, vysazené na levou 
zarážku z verzálkových liter základního 
firemního písma Frutiger v modré nebo 
zelené firemní barvě. V pravém horním 
rohu je prostor pro možné umístění 
výzdobného prvku – výřezu jednoho 
ze segmentů obrazového znaku. 
Barevnost tohoto prvku může mutovat 
v rámci základních firemních barev.

speciální aplikace
sponzorský
vzkaz pro
televizi

7.02

TENTO PROJEKT VZNIKL ZA
PODPORY REGIONU JIŽNÍ ČECHY

TENTO PROJEKT VZNIKL ZA  
PODPORY REGIONU JIŽNÍ ČECHY



Firemní vlajka regionu jižní Čechy  
je určena k označování budov,  
k propagaci a reprezentaci regionu 
v rámci politických, kulturních, 
společenských a sponzorských akcí. 
Základní podobou firemní vlajky je 
základní barevné provedení značky 
umístěné na bílé ploše. Další dvě 
varianty mají na modrém, respektive 
zeleném podkladu, umístěnu značku  
v inverzním (bílém) provedení. Pokud 
je vyvěšena pouze jedna vlajka, 
používá se zásadně její základní  
provedení. Dvě barevné varianty 
(zelená a modrá) se užívají výhradně 
ve společné instalaci se základní 
podobou, kdy je celkový počet vlajek 
větší než dvě.

Velikost firemní vlajky se vždy 
přizpůsobuje výšce stožáru. Formát 
vlajky je podélný, v poměru stran 
3:2. Vlajky jsou vyrobeny z lehkého 
materiálu (z umělých vláken), který 
zaručuje barevnou stálost a odolnost 
vůči povětrnostním vlivům. Proporce  
a umístění značky na vlajce jsou  
kodifi-kovány poměrovou jednotkou x, 
která se rovná šířce jejího obrazového 
znaku.

speciální aplikace
vlajka

  

7.03

x

2,505 x0,5 x

0,5 x 0,5 x

0,5 x

0,5 x

1,863 x

0,807 x

0,5 x

1,418 x

0,5 x

0,5 x



V osmé kapitole je popsána aplikace značky na propagačních a dárkových předmětech,  
jako jsou propisovací tužka, dřevěné tužky a pero, dále papírové, látkové a PVC tašky,  

trička, čepice a deštník, hrnek, kravata, odznak, balicí papír či pohlednice.

pero, propisovací tužka, tužka 8.01 
hrnek 8.02

 tašky – plastové, papírové 8.03
tašky – látkové 8.04
tričko a čepice 8.05

deštník 8.06
kravata 8.07
button 8.08

balicí papír 8.09
balicí papír – varianty 8.10

dárková kazeta 8.11
pohlednice 8.12

pohlednice – vnitřní strana 8.13
kalendář 8.14

novoročenka 8.15

8/ dárkové předměty



8.01

Region jižní Čechy umisťuje v rámci 
propagace svou značku na drobné  
a dárkové předměty. Při těchto  
aplikacích je nutné dodržovat  
standardy jednotného vizuálního  
stylu kodifikované tímto grafickým 
manuálem. Především barevnost 
značky a podkladových ploch musí 
odpovídatpředepsaným barvám. 
Dřevěné tužky jsou navrženy v šesti 
variantách. V první z nich je na bílém 
těle tužky umístěn v její horní části 
výřez barevného obrazového znaku.  
V další variantě je na bílém těle 
umístěna v její horní části značka 
regionu jižní Čechy v základním 
barevném provedení. Zbylé čtyři  
varianty mají barevný podklad  
v základních barvách jednotného  
vizuálního stylu s aplikací inverzní 
(bílé) značky regionu ve stejné  
velikosti a identickém postavení. 

Design plnicího pera je navržen  
ve dvou variantách. V první je na bílém 
těle pera aplikován výřez barevného 
znaku a na zavírátku pera značka 
regionu v základním barevném 
provedení. Luxusní provedení má 
na stříbrném těle umístěnu značku 
regionu aplikovanou technikou 
gravírování. Použité barvy musí přesně 
odpovídat definovaným firemním 
barvám (viz kapitola 1.07).

dárkové předměty
pero,
tužka,
propiska



Grafický design keramických hrnků 
vychází z jednotného vizuálního stylu 
regionu jižní Čechy a je navržen  
v pěti variantách: 

První varianta má na bílém těle 
umístěn výřez obrazového znaku 
spolu se značkou regionu v základním 
barevném provedení. Ostatní čtyři  
varianty mají těla v základních 
firemních barvách – červené, žluté, 
zelené a modré s aplikací značky  
regionu v inverzním (bílém) provedení. 

Použité barvy musí přesně odpovídat 
definovaným firemním barvám  
(viz kapitola 1.07).

dárkové předměty
hrnek

  

8.02



dárkové předměty
tašky
plastové,
papírové

8.03

Odnosná papírová taška se složeným 
dnem má přibližný formát 33 x 44 cm.
Je navržena v pěti barevných 
variantách. První z nich má má obě 
strany celoplošně potištěny barevným 
výřezem obrazového znaku a v dolní 
části, v modré ploše, umístěnu značku 
regionu v inverzní (bílé) podobě. Boční 
sklady nejsou potištěny a zůstávají 
bílé, ucha tašky jsou žlutá. Další čtyři 
varianty jsou celoplošně (včetně 
bočních skladů) potištěny vždy jednou 
ze základních firemních barev – žlutou, 
červenou, zelenou a modrou  
s aplikací značky regionu v inverzní 
(bílé) podoběv horní časti. Ucha tašek 
jsou barevně odlišná od potisku  
(viz zobrazené návrhy).

Plastová taška je vyrobena  
z polotransparentního matného bílého 
plastu a má rozměr 25 x 35 cm. 
V dolním levém rohu má umístěnu 
značku regionu v základním barevném  
provedení.

Použité barvy musí přesně odpovídat 
definovaným firemním barvám  
(viz kapitola 1.07).



Odnosná látková taška má přibližný 
formát 30 x 39 cm. Je navržena  
v šesti variantách. První z nich  
je bílá a je celoplošně oboustraně 
potištěna barevným výřezem  
obrazového znaku. V další variantě  
je taška také bílá, se značkou regionu 
v základním barevném provedení 
umístěnou jednostranně v levém 
horním rohu. Další čtyři varianty  
tašek jsou vždy v jednéze základních  
firemních barev – červené, žluté, 
zelené a modré, s jednostrannou  
aplikací značky regionu v inverzní 
(bílé) podobě v levém horním rohu. 

Použité barvy musí přesně odpovídat 
definovaným firemním barvám  
(viz kapitola 1.07).

dárkové předměty
tašky
látkové

8.04



Trička s límečkem jsou navržena  
v pěti barevných variantách. V první  
z nich na bílém tričku umístěn v jeho 
dolní části dvoubarevný (modrá  
a zelená) výzdobný prvek – dva  
vybrané segmenty obrazového znaku  
a na levém rukávu má umístěnu 
značku regionu v základním barevném  
provedení. Další variantou je bílé 
tričko s aplikací značky v základním 
barevném provedení v jeho dolní části. 
Zbylé tři varianty jsou v základních 
firemních barvách – žluté, zelené  
a modré, s aplikací inverzní (bílé) 
podoby značky regionu v dolní části 
trička.

Čepice – kšiltovky jsou navrženy  
v šesti barevných variantách. První 
z nich je bílá a má celou plochu (kromě 
stínítka, které zůstává bílé) potištěnu 
barevným výřezem obrazového znaku. 
Další – také bílá varianta má na středu 
čelní části umístěnu značku regionu  
v základním barevném provedení.  
Čtyři další varianty jsou ve firemních 
barvách – modré, zelené, červené  
a žluté, s bílými švy a aplikací značky  
v inverzní (bílé) podobě na středu  
čelní části.

Použité barvy musí přesně odpovídat 
definovaným firemním barvám  
(viz kapitola 1.07).

dárkové předměty
tričko,
čepice

8.05



Deštníky jsou navrženy v pěti 
barevných variantách – bílé, žluté, 
zelené, červené a modré. Bílá varianta 
je saplikací značky regionu v základním 
barevném provedení, ostatní čtyři  
varianty mají značku aplikovánu  
v jejím inverzním (bílém) provedení.

Použité barvy musí přesně odpovídat 
definovaným firemním barvám  
(viz kapitola 1.07).

dárkové předměty
deštník

  

8.06



Kravaty jsou navrženy v pěti barevných 
variantách – bílé, žluté, zelené, červené 
a modré. Bílá varianta je s aplikací 
značky regionu v základním barevném 
provedení, ostatní čtyři varianty jsou 
s aplikací značky v její inverzní (bílé) 
podobě.

Použité barvy musí přesně odpovídat 
definovaným firemním barvám  
(viz kapitola 1.07).

dárkové předměty
kravata

  

8.07



Butony jsou navrženy v několika  
zobrazených variantách a dvou  
velikostech. Jejich výzdobou je  
v některém případě samotná značka 
regionu v základním barevném  
provedení nebo inverzním (bílém)  
provedení, v jiném v jiném výřez jejího  
obrazového znaku. 

Použité barvy musí přesně odpovídat 
definovaným firemním barvám  
(viz kapitola 1.07).

dárkové předměty
button

  

8.08



Dárkový balicí papír je navržen  
v několika variantách. Dvě vícebarevné 
varianty jsou zobrazeny na této 
stránce. V první z nich jsou na bílém 
podkladu v šachovnicovém vzoru 
umístěny značky regionu v základní 
barevné podobě. Ve druhé z nich je 
bílý arch papíru potištěn barevným 
výřezem obrazového znaku. 

Použité barvy musí přesně odpovídat 
definovaným firemním barvám  
(viz kapitola 1.07).

dárkové předměty
balicí papír

  

8.09



Další varianty dárkového balicího 
papíru jsou jednobarevné – v jedné  
ze základních firemních barev, zelené, 
červené, žluté a modré s aplikací 
šachovnicového vzoru se značkou  
regionu v inverzní (bílé) podobě.

Použité barvy musí přesně odpovídat 
definovaným firemním barvám  
(viz kapitola 1.07). 

8.10

dárkové předměty
balicí papír
– varianty



Dárková kazeta pro luxusní plnicí nebo 
kuličková pera je vyrobena z matného 
stříbrného kovu s aplikací značky  
regionu jižní Čechy na víku,  
realizovanou technikou gravírování. 

8.11

dárkové předměty
dárková
kazeta



Přední strana pohlednice klasického 
formátu, výškového i šířkového vychází 
z principů jednotného vizuálního stylu 
regionu jižní Čechy. V levém horním 
rohu mají oba formáty umístěnu 
značku regionu v základním barevném
provedení a vpravo od ní text  
pozdravu vysázený do dvou řádek  
na levou zarážku z firemního písma  
Frutiger v modré barvě. Dominantní
plochu formátu zabírá výřez 
barevného obrazového znaku  
s načtenými barevnými fotografiemi 
(jednou či několika) do vybraných 
segmentů. 

dárkové předměty
pohlednice

  

8.12

POZDRAV  
Z JIŽNÍCH ČECH

POZDRAV  
Z JIŽNÍCH ČECH



Zadní strany pohlednic obou formátů 
maji standardní úpravu předepsaných 
prvků. Značka regionu v polotónovém 
provedení je umístěna v levém horním 
rohu pohlednic s textovými popisky  
k jednotlivým fotografiím umístěnými 
pod ní. Vysázeny jsou z firemního 
písma Frutiger na levou zarážku.
Zadní strana je potištěna jednou – 
černou barvou. 

8.13

dárkové předměty
pohlednice
vnitřní strana

1/ název obrazku, 2/ název obrazku
3/ název obrazku



Design dvanáctilistových nástěnných 
kalendářů s obálkou vychází  
z jednotného vizuálního stylu regionu 
jižní Čechy. V záhlaví každého listu 
je na levé straně na bílém podkladu 
umístěna značka regionu v základním 
barevném provedení. V pravém horním 
rohu je vždy v identickém postavení 
a velikosti (na obálce i všech listech) 
umístěn název měsíce (na obálce 
letopočet) v modré firemní barvě.
V zápatí každého listu je kalendárium 
modré (všední dny) a zelené (neděle  
a svátky) barvě. Všechny texty jsou 
vysazeny z firemního písma Frutiger.

dárkové předměty
kalendář

  

8.14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 31

2009

KVĚTEN



Novoroční přání má formát DL  
na výšku a je jednostranně potištěno.  
V záhlaví vlevo má na bílem podkladu 
plochy umístěnu značku regionu jižní 
Čechy v základním barevném  
provedení. V pravém horním rohu  
je text přání, vysazený z písma Frutiger  
v zelené barvě. V záhlaví vlevo  
je umístěna značka. V dolní části je 
umístěn výřez barevného obrazového 
znaku s letopočtem v bílé ploše výřezu.
Ve střední části je volná plocha  
určená pro podpisy.

dárkové předměty
novoročenka
  

8.15

POUR FELICITER

2010

POUR FELICITER

2010



V osmé kapitole je popsána aplikace značky na propagačních a dárkových předmětech,  
jako jsou propisovací tužka, dřevěné tužky a pero, dále papírové, látkové a PVC tašky,  

trička, čepice a deštník, hrnek, kravata, odznak, balicí papír či pohlednice.

doplňkové barvy 9.01 
jazykové mutace 9.02

značka na materiálech cizích subjektů 9.03
 

9/ doplněk manuálu



Kromě základních firemních barev, 
využívaných ve všech tiskových  
materiálech i v dalších aplikacích,
jsou v rámci jednotného vizuálního 
stylu definovány doplňkové barvy, 
určené především k vizuální  
identifikaci jednotlivých brožur.  
Barvy jsou specifikovány jako přímé 
barvy ve stupnici PANTONE, jako  
soutiskové barvy ve stupnici CMYK  
a pro zobrazování na monitoru  
ve stupnici RGB.

doplněk manuálu
doplňkové
barvy

9.01

PANTONE DS
287-3 C/U
CMYK 70/0/100/10
RGB 110/158/54

PANTONE DS
279-5 C/U
CMYK 45/0/50/5
RGB 165/195/147

PANTONE DS
265-1 C/U
CMYK 100/0/70/40
RGB 0/105/80

PANTONE DS
285-1 C/U
CMYK 80/0/100/40
RGB 66/114/46

PANTONE DS
263-6 C/U
CMYK 70/0/50/5
RGB 111/171/142

PANTONE DS
265-3 C/U
CMYK 80/0/60/35
RGB 66/124/97

PANTONE DS
294-2 C/U
CMYK 40/0/80/0
RGB 183/202/91

PANTONE DS 
286-2 C/U
CMYK 60/0/80/0
RGB 140/182/93

PANTONE DS
33-2 C/U
CMYK 0/40/80/10
RGB 26/55/125

PANTONE DS 
2-1 C/U
CMYK 0/5/100/10
RGB 232/211/0

PANTONE DS
36-1 C/U
CMYK 0/60/100/0
RGB 213/126/28

PANTONE DS
3-5 C/U
CMYK 0/0/70/15
RGB 226/214/102

PANTONE DS 
32-1 C/U
CMYK 0/50/100/0
RGB 192/35/70

PANTONE DS
1-1 C/U
CMYK 0/5/100/0
RGB 252/228/0

PANTONE DS
1-5 C/U
CMYK 0/0/70/0
RGB 255/241/112

PANTONE DS
36-5 C/U
CMYK 0/30/50/0
RGB 235/193/138

PANTONE DS
225-4 C/U
CMYK 75/15/0/0
RGB 92/164/216

PANTONE DS 
203-5 C/U
CMYK 50/30/0/0
RGB 146/165/208

PANTONE DS 
204-1 C/U
CMYK 100/60/0/10
RGB 0/88/153

PANTONE DS
207-7 C/U
CMYK 30/15/0/0
RGB 193/205/230

PANTONE DS
205-5 C/U
CMYK 50/30/0/15
RGB 130/147/185

PANTONE DS
248-1 C/U
CMYK 100/0/35/20
RGB 0/131/144

PANTONE DS 
214-2 C/U
CMYK 85/35/0/0
RGB 63/132/193

PANTONE DS 
236-5 C/U
CMYK 60/5/15/0
RGB 133/187/207

PANTONE DS
128-2 C/U
CMYK 0/10/30/0
RGB 193/0/96

PANTONE DS
166-2 C/U
CMYK 40/80/0/20
RGB 125/67/124

PANTONE DS
176-1 C/U
CMYK 80/100/0/0
RGB 78/40/126

PANTONE DS
100-1 C/U
CMYK 0/100/70/40
RGB 135/14/45

PANTONE DS
107-1 C/U
CMYK 0/100/60/0
RGB 193/0/69

PANTONE DS
57-2 C/U
CMYK 0/70/80/10
RGB 192/99/59

PANTONE DS
133-1 C/U
CMYK 30/100/40/15
RGB 138/18/80

PANTONE DS 
148-2 C/U
CMYK 0/85/0/0
RGB 199/67/138



Na této straně jsou představeny  
další cizojazyčné jazykové mutace 
značky regionu jižní Čechy. Velikost  
i barevnost obrazového znaku jsou  
ve všech verzích identické, liší se pouze 
šířkovým umístěním –  v závislosti  
k rozdílnému tvaru logotypu. 

doplněk manuálu
jazykové
mutace
  

9.02

slovenská verze značky italská verze značky

ruská verze značky

maďarská verze značky

čínská verze značky

japonská verze značky



Značka regionu jižní Čechy se umisťuje 
na plnobarevných tiskovinách jiných 
subjektů ve svém základním barevném 
provedení, na černobílých tiskovinách 
ve svém polotónovém černobílém 
provedení. Velikost použité značky je 
podmíněna daným formátem tiskoviny 
a poměrem k ostatním grafickým 
prvkům, zejména dalším použitým 
značkám. Ve všech případech je nutné 
respektovat definovanou ochrannou 
zónu značky. 

doplněk manuálu
značka na materiálech
cizích subjektů
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