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01  |  V˝chodisko

»eská republika poskytuje sv˝m návötÏvník˘m mnoho 
jedineËn˝ch záûitk˘: Krásnou p¯írodu, p˘vabnou krajinu, 
moûnost letních i zimních sport˘. Na své si p¯ijdou i 
milovníci kultury - po¯ádá se celá ¯ada koncert  ̆i festival˘. 
Je zajímavé si i vybírat z rozsáhlé nabídky galérií s 
v˝tvarn˝m umÏním klasick˝m i moderním. P¯edevöím pak 
je moûno navötívit mnoho mÏst, která se pyöní zachovalou 
historickou architekturou, velk˝m bohatstvím jedineËn˝ch 
staveb, pohled˘, zákoutí. Po celé zemi rozseté hrady a 
zámky dávají okusit atmosféru dávn˝ch vÏk˘... Tyto 
skuteËnosti jsou dostateËnÏ známé a je moûné se s nimi 
seznamovat v nejr˘znÏjöích Pr˘vodcích a publikacích.

Rádi bychom vám p¯edstavili  jeötÏ dalöí rozmÏr bohatství 
»esk˝ch dÏjin, kter  ̋ není aû tak znám  ̋ - a p¯ece se s ním 
setkáváme na mnoha místech; prostupuje naöí krajinu a 
své v˝razné stopy vepsal do ulic mÏst, zdí tvrzí, hrad  ̆ a 
zámk˘, do prostor kostel˘ i kláöter  ̆ a do dalöích 
pamÏtihodností. Jsou to dÏjiny duchovního v˝voje, 
p¯eváûnÏ tedy k¯esùanství a jeho r˘zn˝ch podob. Vepsal se i 

do prolínání, vzájemného obohacování, ale i st¯et˘ mezi  
r˘zn˝mi náboûensk˝mi proudy. Jestliûe pomíjíme 
duchovní zápasy, které se  v »echách a na MoravÏ 
odehrály, pak nem˘ûeme porozumÏt ani politick˝m 
promÏnám a v˝voji, pak se nám i vytrácí hodnota 
nejr˘znÏjöích kulturních poËin˘ a umÏleck˝ch dÏl. 

ZámÏrem je vytvo¯it a uvést na trh cestovního ruchu novou 
integrující znaËku cestovního ruchu pro segment 
sakrálních památek, pamÏtihodností a kulturnÏ 
spoleËensk˝ch akcí.



02  |  ZámÏr a Cíle

ZámÏrem projektu je cílená a strukturovaná 
propagace domácího cestovního ruchu za úËelem 
zvyöování podvÏdomí »eské republiky jako 
zajímavé destinace, která má díky památkám a 
pamÏtihodnostem spojen˝m s   k¯esùanstvím a 
církevní historií svou p¯itaûlivost jak pro 
zahraniËní, tak domácí turisty. 

Vizí rozvoje církevní turistiky je, aby se prostor 
církevních památek stal vyhledávanou souËástí 
turistick˝ch cest zahraniËních a tuzemsk˝ch 
návötÏvník˘ v »eské republice.

Strategick˝mi cílem je vybudovat a realizovat 
partnersk  ̋ p¯ístup pro marketing návötÏvnicky 
atraktivních produkt˘ církevní turistiky, které: 

‣ vymezí témata, prost¯ednictvím kter˝ch historická a 
církevní místa mohou b˝t úspÏönÏ propagována; 

‣ zajití vazbu mezi církevními památkami a 
pamÏtihodnostmi na dalöí turistické produkty a 
destinace; 

‣ zavedou vhodné marketingové metody a nástroje, a 
vytvo¯it vyööí úroveÚ marketingu a zákaznicky 
orientovaného povÏdomí s cílem  zvyöování kvality a 
dovedností mezi p¯ísluön˝mi zamÏstnanci v sektoru 
cestovního ruchu; 

‣ zavedou princip marketingového plánování vËetnÏ 
indetifikace vzdÏlávacích pot¯eb a k tomu nutn˝ch 
kapacit; 

‣ budou zvyöovat ve¯ejné povÏdomí o hodnotÏ 
historick˝ch míst a jejich zranitelnosti, a tak pomáhat 
budovat podporu ve¯ejnosti pro jejich dalöí 
udrûitelnost. 



03  |  Zd˘vodnÏní

Úkolem je umoûnit návötÏvník˘m poznat »eskou 
republiku a inspirovat je k dalöím opakovan˝m 
návötÏvám. Stávající cestovní ruch je brûdÏn malou 
aktivitou a nápaditostí subjekt  ̆ cestovního ruchu v 
sestavování programov˝ch nabídek.

Anal˝zy v oblasti cestovního ruchu ukazují, ûe 
nejv˝znamnÏjöím d˘vodem pro návötÏvu »R je její 
historie a architektura. V tomto kontextu p¯evládá 
zejména turistika za poznáním. Trend by mÏl vést k 
podpo¯e vícedenních pobyt  ̆ jak zahraniËních, tak 
domácích turist˘ s podporou region˘ mimo Prahu. 

I p¯es v˝znamn˝ posun v této oblasti se stále jeví nutnost 
propagace a zvyöování úrovnÏ informaËní obsluhy ve 
spojení s rozöi¯ováním a zkvalitÚováním sluûeb. Vedle 
tradiËní nabídky produkt˘ cestovního ruchu, nabízen˝ch 
turistick˝ch tras, se jeví prostor pro jejich rozöí¯ení. 

»eská republika má oproti jin˝m destinacím dobré 
podmínky pro rozvoj mnoha moderních produkt˘ 
cestovního ruchu, jedním z nichû je  nepochybnÏ rozvoj 
církevní turistiky. Ta p¯edstavuje perspektivní produkt, 
kter  ̋ m˘ûe ekonomicky oûivit ¯adu oblastí, která dosud 
nejsou v primárním zájmu návötÏvník˘.

ZnaËka Magni reaguje na následující skuteËnosti: 

‣ Církevní turistika a vzdÏlávání v oblasti církevních 
dÏjin a historie umÏní úzce souvisí s pot¯ebou ochrany 
historického a kulturního bohatství, které je 
reflektováno jak na národní úrovni ve smyslu 
zpracované Koncepce rozvoje cestovního ruchu, tak na 
mezinárodní úrovni prost¯ednictvím organizací 
UNESCO. 

‣ Navzdory mnoûství publikací a propagaËních 
materiál˘, vËetnÏ internetov˝ch stránek vÏnovan˝ch 
turistickému ruchu, neexistuje ucelen˝ a garantovan˝ 
zdroj informací, a v kontextu dÏjinn˝ch událostí schází 
systematické propojení památek a památn˝ch míst na 
území Prahy s nabídkou event˘ v jednotliv˝ch 
regionech. VÏtöina informací je t¯ídÏna podle místopisu, 
nikoliv podle uceleného pohledu na památky a 
historická místa.



04  |  Cílové skupiny

NávötÏvníci s obecn˝m zájmem 
„laici“

Lidé na dovolené, pro které návötÏva církevních památek 
v   daném území p¯edstavuje jednu Ëást z jejich pobytu, 
která se niËím nevymyká ostatním aktivitám. Je to souËást 
tradiËní turistické cesty a není to hlavním d˘vodem jejich 
návötÏvy. Tato skupina zahrnuje vÏtöinu turist˘, kte¯í 
navötÏvují sakrální stavby. ZamÏ¯ují se zejména na velmi 
známé a nejvíce navötÏvované kostely nap¯. v Praze apod..

NávötÏvníci se specifick˝m zájmem
„vÏ¯ící, milovníci umÏní a historie“

Turisté, kte¯í do kostela p¯icházejí za nÏËím konkrétním. 
Jedni se zajímají o sakrální architekturu, jiní o vitráûe, dalöí 
o relikvie svat˝ch. Turisté navötÏvují konkrétní kostel i 
proto, ûe je spojen s p˘sobením nÏjaké slavné osobnosti 
nebo ûe se jedná o poutní místo. V této souvislosti nelze 
pominout farní a sborové zájezdy, kter˝ch nap¯. do Prahy 
mí¯í velké mnoûství, pro nÏû ale neexistuje specifická 
nabídka produkt  ̆ turistického ruchu. NávötÏva kostel˘ je 
pro turisty z druhé skupiny primárním zájmem jejich cesty. 
Zde je nutné nabídnout ménÏ známá a hlavním 
turistick˝m proudem nenavötÏvovaná místa.



04  |  Cílové skupiny

‣ éáci a studenti do 15 let CZ ( 2. stupeÚ Zä a niûöí 
roËníky vícelet˝ch gymnázií ) – vzhledem k   v˝ukov˝m 
osnovám spíöe okruhy zamÏ¯ené primárnÏ na historii a 
aû sekundárnÏ na kulturu a umÏní.

‣ Studenti nad 15 let CZ (gymnázia, st¯ední 
odborné ökoly, st¯ední odborná uËiliötÏ ) - Programy 
zamÏ¯ené na prohloubení znalostí o jednotliv˝ch 
umÏleck˝ch epochách ( román. sloh, gotika, renesance, 
baroko…moder. umÏní ), spojené s   v˝znamn˝mi 
osobnostmi regionu, v   rámci doplnÏní osnov obËanské 
nauky programy t˝kající se náboûenství. 

‣ Studenti nad 15 let EU – programy zamÏ¯ené na 
umÏlecké památky urË. epoch v   rámci v˝ukov˝ch 
paralel  EU primárnÏ to nej nej ( UNESCO + okolí, 
památky spojené s tÏmi nejv˝znamnÏjöími osobnostmi, 
které ovlivnily i evropskou historii p¯ípadnÏ historii 
dané zemÏ ) 

(EU) – cílené poznávání p¯ilehl˝ch p¯íhraniËních 

region  ̆ z   hlediska spoleËné historie, v˝znamn˝ch 
osobností, tradic Ëi památek ( program zamÏ¯en  ̋ více 
do detail˘ )

‣ RodiËe s dÏtmi CZ + EU – nejËastÏji asi programy 
spojené se slavnostmi, festivaly a dalöími akcemi ( dle 
aktuální nabídky ), programy spojené s   legendami a 
p¯íbÏhy nap¯. Jak sv. Prokop oral Ëertem

EU – pochycení tÏch, kdo p¯ijíûdÏjí na plánovanou 
návötÏvu do »R a mají s   sebou dÏti, souËasnÏ 
prezentace „children friendly“ program˘.
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‣ DospÏlí – nejménÏ specifikovatelná cílová 
skupina, velmi samostatní. Pro EU zpoËátku asi 
jednodenní programy zaËínající v   Praze, jako 
podchycení tÏch, kte¯í uû mají program ËásteËnÏ 
naplánovan˝, postupnÏ nabídka cílen˝ch 
program  ̆ – témata v   podstatÏ velmi variabilní, 
záleûí na oslovené skupinÏ. 

‣ SEN CZ + EU + svÏt
MomentálnÏ asi nejperspektivnÏjöí cílová 
skupina ( CZ i EU ), p¯i udrûení sluöné cenové 
hranice lze nabídnout opravdu öiroké spektrum 
program  ̆ zamÏ¯en˝ch na jednotlivé aspekty 
památek ( umÏní, historie, náboûenství ) v rámci 
region  ̆ doplnÏn˝ch o spoleËenské akce a to jak 
jednodenní tak vícedenní. 

Pro vícedenní programy nutno zajistit takové 
ubytování, aby senio¯i cestující sami nebyli 
f i n a n Ë n Ï z n e v ˝ h o d n Ï n i ( p ¯ í p l a t e k z a 
jednol˘ûkov  ̋ pokoj ) a program mohl b˝t 
chápán nejen jako vzdÏlávací Ëi poznávací, ale i 
spoleËensko-seznamovací. 



05  |  Motivace návötÏvník˘

Duchovní motivace
Mnohé návötÏvníky p¯itahuje do kostel  ̆ spiritualita. 
Pocházejí rozjímat, modlit se nebo zapálit svíci. Dalöí 
p¯icházejí jako poutníci a jiní si chtÏjí jednoduöe v klidu a 
míru posvátného prostoru odpoËinout od shonu 
panujícího venku. Není t¯eba dodávat, ûe masov˝ 
turismus, jak˝ m˘ûeme v nÏkter˝ch obdobích vidÏt nap¯. v 
katedrále Sv. Víta takové návötÏvníky spíöe odradí.

Náhodná motivace
Mnoho turist  ̆ navötíví kostel, v jehoû blízkostí se 
nacházejí na základÏ náhodného podnÏtu. Jeho prohlídka 
je pro nÏ souËástí návötÏvy dané oblasti nebo aktivity, kv˘li 
které se tam vydali . Net˝ká se to samoz¯ejmÏ 
nejd˘leûitÏjöích praûsk˝ch sakrálních staveb, jejichû 
prohlídka je „povinná“ pro kaûdého turistu, ale vÏtöiny 
ostatních kostel˘ roztrouöen˝ch po celé Praze.

Rodinná tradice
Lidé také rádi navötÏvují kostely spojené s jejich osobní Ëi 
rodinnou historií. Nap¯íklad kostel, kde byli pok¯tÏni nebo 
místo svatby jejich rodiË˘. Na venkovÏ pak Ëasto navötÏvují 
kostely u kter˝ch je hrob p¯ísluöníka rodiny. Tato motivace 

k návötÏvÏ kostela se t˝ká spíöe tuzemsk˝ch návötÏvník˘ 
neû zahraniËních turist˘.

Spojitost se známou osobností
Mnoho lidí navötÏvuje posvátná místa z d˘vodu jejich 
spojení se slavnou osobností. Nap¯íklad Betlémská kaple 
byla p˘sobiötÏm mistra Jana Husa a díky tomu p¯itahuje 
zájem mnoha návötÏvník  ̆ Prahy. éidovsk  ̋ h¯bitov na 
Vinohradech je také navötÏvován p¯edevöím kv˘li hrobu 
Franze Kafky, kter˝ se tam nachází. Jin˝m p¯íkladem jsou 
relikvie svat˝ch uchované v mnoha kostelech a kláöterech.

Zájem o církevní architekturu
Dalöí skupina návötÏvník  ̆ se zajímá o sakrální 
architekturu nebo o dalöí umÏlecká díla (sochy, fresky, 
apod.), která se nacházejí v kostelech. Tato skupina je ale 
pravdÏpodobnÏ nejmenöí ze vöech p¯edchozích, nicménÏ 
v této skupinÏ nalezneme i tzv. obecného turistu, kter˝ 
není aû tak náboûensky zaloûen avöak obdivuje právÏ 
architekturu.



06  |  Územní vymezení - kategorizace území

ZnaËka církevní turistiky p¯edstavuje v˝bÏr mÏst, míst, 
památek a pamÏtihodností, které sv˝m v˝znamem 
z   pohledu atraktivnosti pro návötÏvníky v   rámci 
cestovního ruchu p¯edstavuje v˝znamn˝ potenciál.

Potenciálem cestovního ruchu z pohledu církevní turistiky 
je urËité území, které se stalo, nebo by se mÏlo stát cílem 
cestovního ruchu, protoûe splÚuje urËité podmínky 
(p¯edpoklady). Podmínky se vztahují k  charakteru územní 
z hlediska kulturního, historického a církevního zábÏru. 

LokalizaËní podmínky p¯edstavují více faktorov˝ systém, 
kdy jde o zkoumání potenciálu jednotliv˝ch míst na 
základÏ zjednoduöení a rozËlenÏní na dílËí aspekty. 
Celkov  ̋potenciál jednotliv˝ch mÏsta a míst, resp. památek 
a pamÏtihodností se tak skládá z   dílËích „hodnocení 
hledisek“, které v území existují pro aktivity cestovního 
ruchu zamÏ¯ené na církevní turistiku >>>

1. v˝znam mÏsta, místa památky resp.
pamÏtihodnosti v   kontextu evropsk˝ch dÏjin (jde o 
takové lokality, které sv˝m v˝znamem p¯esahují hranice 
republiky),

2. atraktivnost pro návötÏvníky v   návaznosti na v˝znam 
v   rámci tématického okruhu církevních dÏjin a tradice 
(katolictví, reformace, ûidovství, pravoslaví);

3. atraktivnost z   pohledu konání církevních akcí, resp. 
kulturních které jsou ve mÏstech, obcích, místech  
tradiËnÏ po¯ádány.

Kriteria pro kategorizaci mÏst a míst – lokalizace 

Zavádíme Ëty¯i stupnÏ (body) lokalizaËních podmínek 
cestovního ruchu v církevní turistice

‣ stupeÚ 1 – základní úroveÚ  
‣ stupeÚ 2 – v˝znam je z¯eteln˝ 

‣ stupeÚ 3 – v místním prostoru jde o 
dominantního stavu.

‣ stupeÚ 4 – v˝znam je zásadní z pohledu 
celostátního       i mezinárodního 



06  |  Územní vymezení - tvrdé jádro, mÏkk˝ obal

Tvrdé jádro p¯edstavuje soubor mÏst, památek a 
pamÏtihodností, které jsou základem pro turistické 
návötÏvy církevní turitsiky. 

- Z vÏcného hlediska jsou v mnoûinÏ tvrdého jádra  
nejv˝znamnÏjöí (rozhodující) místa a památky, 
které by turista mÏl návötívit. 

- Místní perspektiva je charaketirizována 
intenzitou památek na úrovni kraje a mÏsta. Tato 
kategorizace vychází z p¯edpokladu, ûe nejvÏtöí 
p¯idanou hodnotu získají turisté v místech s 
vyööí koncentrací památek a pamÏtihodností. 
Toto hledisko je bráno v potaz také z praktického 
pohledu vlastní logistiky zájezdu, kdy Ëas 
spojen  ̋ s p¯ejezdy z místa na místo p¯edstavuje  
do jisté míry “Ëasovou ztrátu” na úkor 
uskuteËnÏn˝ch návötÏv turistick˝ch atraktivit. 

MÏkk  ̋ obal je soubor památek a pamÏtihodností 
doplÚující a navazující na památky tvrdého obalu. 
Zde je prioritou návötÏvy zejména místní hledisko, 
kdy vÏtöina památek v tomto souboru se nachází na 
území kraj˘/region  ̆a mÏst, které v rámci existující 
turistické nabídky p¯edstavují okrajov  ̋zájem jak ze 
strany poskytovatel  ̆ sluûeb, tak i turist˘. Jedním z 
d˘vod˘ m˘ûe b˝t i nízká intenzita turistick˝ch 
atraktivit v daném území.



06  |  Územní vymezení - mapa mÏst

‣ Velmi v˝znamná /  
MÏsto, které musíte 
navötívit

‣ V˝znamná / 
MÏsto, které stojí za 
návötÏvu

‣ OkrajovÏ v˝znamná /  
Místo vhodné ke krátké 
zastávce v p¯ípadÏ, ûe jedete 
kolem

      zdroj:
      www.helptour.cz/mesta  

http://www.helptour.cz/mesta
http://www.helptour.cz/mesta


07  |  SWOT

silné stránky slabé stránky

‣ Na území »eské republiky se nachází velké mnoûství 
historick˝ch památek a pamÏtihodností spojen˝ch 
s   p˘sobením náboûensk˝ch a církevních dÏjin. 
Mnoûství památek se nachází v atraktivních lokalitách 
mÏst a obcí nebo i v otev¯ené krajinÏ

‣ Sakrální památky mají své vlastní p¯íbÏhy spojené 
s   kontextem historického období, události Ëi 
osobnosti vËetnÏ architektury, která je p¯edpokladem 
pro vytvo¯ení atraktivní  

‣ Vysok  ̋potenciál nové znaËky pro pochopení pojmu a 
obsahu církevního cestovního ruchu v   »R jak u 
tuzemsk˝ch, tak zahraniËních turist˘

‣ Komplexnost a cílené zamÏ¯ení mediální kampanÏ

‣ Návaznost projektu na Koncepci státní politiky 
cestovního ruchu v »R 2007 – 2013

‣ Nemoûnost realizace projektu bez dotace

‣ Zeslabení synergie kampanÏ uvedení znaËky na 
trh s ohledem na neprovázanost s mnoûstvím 
paralelnÏ realizovan˝ch projekt˘ propagace 
cestovního ruchu na úrovni kraj˘, mÏst a 
mikroregion˘

‣ Moûné obtíûe p¯i komunikaci s partnery projektu 
a dalöími subjekty v cestovním ruchu (kraje, 
mÏsta, agentury cestovního ruchu z¯ízené krajem, 
cestovní kancelá¯e, náboûenské organizace aj) 



u

08  |  Postup uvedení znaËky na trh

1. Zpracování loga znaËky vËetnÏ manuálu uûití

V˝stup: grafické zpracování loga + manuál uûití (zp˘sob 
a oprávnÏní uûívání brandu)

2. P¯edstavení brandu oslovením potenciálních partner˘ 
ze strany krajsk˝ch agentur cestovního ruchu, 
vybran˝ch mÏst, církví, provozovatel˘ památek a 
organizátor˘ kulturnÏ-spoleËensk˝ch akcí

V˝sledek: 
‣ pracovní setkání s osloven˝mi partnery
‣ uzav¯ení smluvních vztah˘ o spolupráci p¯i 

vyuûívání brandu

3. Pilotní ovÏ¯ení spolupráce p¯i vydání propagaËních 
tiskovin a jejich distribuce v rámci sítÏ TIC

V˝sledek:
‣ pouûití vybran˝ch informací o památkách vËetnÏ 

fotografií ze zdroj˘ partnera/-˘
‣ umístÏní loga partner˘ na tiskovinách

‣ umístÏní loga brandu CT na materiálech partner˘

4. Uvedení brandu na trh pro odbornou ve¯ejnost

‣ realizace Press&Fam trip˘ pro zástupce cílov˝ch 
skupin

‣ souËástí Press tripu bude organizace pracovního 
setkání noviná¯˘ (zahraniËních a tuzemsk˝ch) se 
zástupci realizáora projektu a partnery brandu. 
Cílem setkání bude moderovaná diskuze o 
zkuöenostech,  trendech a doporuËeních pro rozvoj 
brandu a církevního cestovního ruchu obecnÏ v »R a 
zahraniËí. 

5. Uvedení brandu na trh pro laickou ve¯ejnost
Organizace kulturnÏ-spoleËenské akce v rámci PROMO 
Tour ve vybraném mÏstÏ za úËasti pozvan˝ch osobností 
politického, kulturního a spoleËenského ûivota území



09  |  Identita církevní turistiky - Název znaËky

Název znaËky vychází z latinského v˝razu „magnificus“, kter˝ 
v p¯ekladu do Ëeötiny znamená velkolep˝, nádhern˝, skvÏl˝, 
povzneöen˝, skvostn˝, vynikající, grandiózní. 

Takové jsou v˝znamné církevní objekty a památky na území 
»eské republiky, které znaËka Magni propaguje.



09  |  Identita církevní turistiky - Konstrukce a ochranná zóna

Hlavním pomÏ¯ovacím prvkem p¯i konstrukci loga a jeho 
ochranné zóny je pr˘mÏr koleËka (r), kter˝ se dále dÏlí na 
polovinu a Ëtvrtinu. Vöechny pomÏry a umístÏní jsou pak 
dány tÏmito rozmÏry.

Ochranná zóna loga je Ëtverec, do kterého by nemÏl 
zasahovat ûádn˝ jin˝ v˝razn˝ grafick˝ prvek. Tím by mÏla b˝t
zaruËena dostateËná viditelnost a identifikace loga.



09  |  Identita církevní turistiky - Minimální velikost

Pr˘mÏr koleËka v logu by mÏl b˝t minimálnÏ 17 mm. U 
varianty loga s názvem a sloganem by mÏla b˝t öí¯ka loga 
minimálnÏ 17 mm a minimální velikost písma ve sloganu 
6 bod˘. 

P¯i pouûití v menöích velikostech jiû nebude zaruËena 
dostateËná Ëitelnost a identifikace loga.



09  |  Identita církevní turistiky - Varianty loga

Barevná varianta
NejbÏûnÏji pouûívaná varianta loga.

Tiskne se buÔ ve CMYKu nebo p¯ímou
barvou Pantone (viz kapitola Barevnost).

DoporuËuje se pouûívat pokud moûno
ve vektorovém formátu (ai, eps).

»ernobílá varianta
Pouûívá se pouze p¯i Ëernobílém tisku.
DoporuËuje se pouûívat pokud moûno

ve vektorovém formátu (ai, eps).

Inverzní varianta
Pouûívá se p¯i prezentaci loga nap¯íklad

na barevném pozadí v p¯ípadech, kdy by
nebyla barevná (Ëi Ëernobílá varianta

dostateËnÏ viditelná a Ëitelná. Pouûívá
se vûdy, kdy je logo pouûito na hnÏdém

pozadí (nap¯íklad na nÏkter˝ch firemních
materiálech).



09  |  Identita církevní turistiky - Barevnost loga

HnÏdá
Pantone 7532
CMYK 0 - 17 - 50 - 65
RGB 88 - 74 - 40

»erná
Pantone Process Black
CMYK 0 - 0 - 0 - 100
RGB 30 - 30 - 30



09  |  Identita církevní turistiky - DoplÚkové barvy

SvÏtlá hnÏdá
Pantone 7503
CMYK 0 - 10 - 30 - 25
RGB 190 - 168 - 117

Cihlová
Pantone 7511
CMYK 0 - 45 - 100 - 25
RGB 191 - 105 - 0



09  |  Identita církevní turistiky - Písmo

Pro bÏûné texty (body copy) a ménÏ d˘leûité titulky a 
podtitulky se pouûívá písmo Utopia v ¯ezu Regular.

Pro titulky a d˘leûité texty se poûívá písmo Utopia v 
¯ezu Bold.


