
Kdyby nebyly
ryby, nebyly by 

rybníky
Manuál

jednotného vizuálního stylu
města Vodňany





logo
základní varianta
pozitivní

Toto je základní barevná pozitivní 
varianta loga. Jakýkoli zásah do 
jednotlivých tvarů je nepřípustný. 
Tato verze loga by se měla pou-
žívat na většině aplikací, pokud 
manuál nedefinuje podobu jinou 
(dvouřádkovou, se zarovnáním 
na levý praporek atd.).

Minimální šířka loga v základní 
variantě: 2 cm. Ta aručuje 
přijatelnou čitelnost. Menší 
velikost lze použít výhradně 
se souhlasem držitele licence 
(město Vodňany).2cm



logo
základní varianta
negativní

Toto je základní barevná 
negativní varianta loga.

Minimální šířka loga v základní 
variantě: 2 cm. Ta aručuje 
přijatelnou čitelnost. Menší 
velikost lze použít výhradně 
se souhlasem držitele licence 
(město Vodňany).2cm



logo
ČB varianta
pozitivní

Toto je černobílá pozitivní va-
rianta loga. Jakýkoli zásah do 
jednotlivých tvarů je nepřípustný. 
Tato verze loga by se měla pou-
žívat na většině aplikací, pokud 
manuál nedefinuje podobu jinou 
(dvouřádkovou, se zarovnáním 
na levý praporek atd.).

Minimální šířka loga v základní 
variantě: 2 cm. Ta aručuje 
přijatelnou čitelnost. Menší 
velikost lze použít výhradně 
se souhlasem držitele licence 
(město Vodňany).2cm



logo
základní varianta
negativní

Toto je základní barevná 
negativní varianta loga.

Minimální šířka loga v základní 
variantě: 2 cm. Ta aručuje 
přijatelnou čitelnost. Menší 
velikost lze použít výhradně 
se souhlasem držitele licence 
(město Vodňany).2cm



logo
varianty

Toto jsou povolené varianty loga 
města Vodňany. Primárně se 
používá základní podoba (č. 1), 
dle pravidel manuálu či po 
doporučení autorů i varianty 
2—5). Nejdůležitějším 
rozhodovacím prvkem při výběru 
je estetické a funkční hledisko.

varianta 1:
základní podoba loga

varianta 2:
třířádková varianta 
na levý praporek

varianta 3:
dvouřádková varianta 
na střed

varianta 4:
dvouřádková varianta 
na levý praporek

varianta 5:
jednořádková

Jakákoli verze zalomená 
na pravý praporek je zakázaná!
Pravidla barevnosti a podoby na 
bílém či jednobarevném pozadí 
jsou shodná jako u základní 
varianty loga (viz předchozí 
strany manuálu).

varianta 1

varianta 3

varianta 2

varianta 4

varianta 5



logo
varianty
minimální velikosti

Z důvodu dobré čitelnosti loga 
není minimální doporučená 
velikost u všech variant shodná.

varianta 1:
2 cm (šířka)

varianta 2:
2 cm (šířka)

varianta 3:
2,8 cm (šířka)

varianta 4:
2,8 cm (šířka)

varianta 5:
5,5 cm (šířka)

Menší velikosti lze použít 
výhradně se souhlasem držitele 
licence (město Vodňany).

varianta 1

varianta 3

varianta 2

varianta 4

varianta 5



logo
oCHranná zÓna

Ochranná zóna je minimální 
velikost plochy kolem značky, do 
které by nemělo zasahovat 
především jiné logo, text či 
grafický prvek. Ochranná zóna 
zaručuje značce čitelnost 
a působivost. V krajních 
případech lze toto pravidlo 
porušit.

Příklad:
Pro logo široké 10 cm 
X = 2 cm (tzn. že v okruhu 2 cm 
od kraje loga je ochranná zóna) 

X

X

X

X= 20% šířky loga

ochranná zóna



logo
na podkladovÉ ploŠe

Nejdůležitější zásadou při 
aplikaci značky na podkladovou 
plochu různé barevnosti 
a tonality je zachování její dobré 
čitelnosti. Vždy preferujeme 
použít barevnou variantu loga, 
ale nikdy tak nečiníme na úkor 
její čitelnosti. V tom případě 
raději volíme černobílou verzi.

Znemožňuje-li podklad dobrou 
čitelnost značky v jakékoli její 
barevné či ČB podobě, 
doporučuje se použít její 
provedení s využitím ochranné 
zóny jako podkladu. Tato zásada 
platí obecně, tedy pro barevné 
i černobílé, pozitivní či negativní 
verze značky.

nazev



Cmyk
100 — 80 — 0 — 0

pantone©

BlUe 072

rgB
o — 0 — 225

samolepíCí FÓlie avery 
520 Ultramarine BlUe

samolepíCí FÓlie oraCal 
751-49 kÖnigsBlaU

logo
deFiniCe Barev



logo
JinÉ slovní varianty

Používají se pouze na přesně 
definované aplikace. 

Kdyby nebyly ryby, 
nebylo by Město 

VODNANY

Kdyby nebyly ryby, 
nebyl by Městský úřad 

VODNANY



erB

V rámci jednotného vizuálního 
stylu se objevuje v přesně 
specifikovaných aplikacích 
historický erb města. Tato 
podoba sjednocuje a zároveň 
nahrazuje všechny dosud 
používané verze erbu.
V zájmu zachování jednoty 
nejsou jiné varianty přípustné.  

Základní podoby erbu:

varianta 1:
černobílá

varianta 2:
jednobarevná
(modrá – viz strana Barvy)

varianta 3:
barevnávarianta 1

varianta 3

0 - 0 - 0 - 100

85 - 30 - 100 - 15

0 - 10 - 100 - 0 0 - 25 - 0 - 0

0 - 100 - 100 - 0 100 - 20 - 0 - 0

varianta 2



písmo

Písmem jednotného vizuálního 
stylu je Gotham Rounded, které 
navrhl Tobias Frere-Jones v roce 
2000 pro písmolijnu 
Hoefler & Frere-Jones.
Využívají se řezy Book a Bold se 
speciálním háčkem.

Písmo Gotham Rounded se 
nesmí používat bez platné 
licence!

GOTHAM ROUNDED BOOK

GOTHAM ROUNDED BOLD

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOo 
PpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZ
1234567890 ~!@#$%^&*()_+°‘!“§“?:<>?|:{}%

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOo 
PpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZ
1234567890 ~!@#$%^&*()_+°‘!“§“?:<>?|:{}%

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOo 
PpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZ
1234567890 ~!@#$%^&*()_+°‘!“§“?:<>?|:{}%

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOo 
PpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZ
1234567890 ~!@#$%^&*()_+°‘!“§“?:<>?|:{}%



Mgr. Pavel Janšta
druhý místostarosta
tel. 383379119, 724181401 
pavel.jansta@muvodnany.cz

Město Vodňany
nám. Svobody 18/I
389 01 Vodňany
tel. 383379111
www.vodnany.eu

Karel Burda
první místostarosta
tel. 383379102, 724181402 
karel.burda@muvodnany.cz

Město Vodňany
nám. Svobody 18/I
389 01 Vodňany
tel. 383379111
www.vodnany.eu

vizitka

Základní prvky vizitky:

Líc:
– Název ryby (Názvy se vybírají 
dle podobnosti s kresbou. Pokud 
to není možné z důvodu velké 
fantazie autora obrázku, vybírá 
se druh resp. název ryby, který je 
typický pro oblast Vodňan). 
– Barevná kresba ryby na bílém 
pozadí (vedoucí pracovníci 
mají tento motiv individuální, 
nižší úředníci shodný; motivy 
jsou obsaženy v databázi MÚ; 
výběr provádějí autoři nebo 
odpovědný pracovník úřadu); 
autory obrázků jsou obyvatelé 
města. Varianta vizitky bez 
kresby nebo s historickým erbem 
je nepřípustná.

Rub:
– logo ve variantě 2 
(viz strana Logo varianty)
+ jméno a pozice pracovníka 
MÚ Vodňany 
– informace osobní zalomené na 
levý praporek písmem 
Gotham rounded (7b/8,5b)
– informace obecné zalomené na 
levý praporek písmem 
Gotham rounded (7b/8,5b)

Bližší specifikace jako rozměry, 
vzdálenosti, proklady apod. jsou 
součástí dat k výrobě.

Doporučené tiskové specifikace:
– papír/karton bílý matný (např. 
pohlednicový či křídový) o vyšší 
gramáži (350–400g/m2)
– tisk výhradně ofsetem 
(nikoli digitální!)
- barevnost 5/1 
(CMYK+ Pantone / Pantone 072)

Ing. Viktor Blaščák
starosta 
tel. 383379100, 724523199
viktor.blascak@muvodnany.cz

Město Vodňany
nám. Svobody 18/I
389 01 Vodňany
tel. 383379111
www.vodnany.euVelryba jižní

Sumeček americký

Sumec velký



dopisní papír
základní verze

Základní prvky:

– logo ve variantě 2 
(viz strana Logo varianty)
– kontaktní, identifikační 
a bankovní údaje
– místo pro dotisk adresáta
– místo pro úřední záznamy
– 2/3 listu pak slouží 
k samotnému textu

Bližší specifikace jako rozměry, 
vzdálenosti, proklady apod. jsou 
součástí dat k výrobě.

Doporučené tiskové specifikace:
– papír bílý matný (ofsetový či 
křídový) o standardní gramáži
– tisk výhradně ofsetem 
- barevnost 1/0 (Pantone 072)

Jako druhý a další list dopisu 
se doporučuje použít jeho 
jednoduchou verzi (viz manuál).

Městský úřad
nám. Svobody 18/1
38901 Vodňany
—
tel. 383379111
fax 383382317
www.vodnany.eu
—
FB9FBYG (ID datové schránky)
00251984 (IČ), CZ00251984 (DIČ)
78–0957960227/0100 (KB Strakonice)

váš dopis zn. / ze dne

naše značka

vyřizuje

65% (A4)

Kdyby nebyly
ryby, nebyly by
VOD�ANY



dopisní papír
rUB

Specifikované verze dopisního 
papíru mají graficky zpracovanou 
i druhou stranu listu. Hlavním 
prvkem je barevný obrázek (tisk 
výhradně ofsetem) a v levém 
horním rohu pak popisek. Motivy, 
jejichž autory jsou obyvatelé 
Vodňan, se zaměřují pouze na 
témata rybníků a vodního světa.

65% (A4)

Dřemlínský rybník



dopisní papír
JednodUCHá verze

Lze ho použít jako:
– první list dopisu 
(kontaktní údaje apod. se tisknou  
s textem dopisu)
– druhý a další listy dopisu 
– poznámkový papír
– papír na tisk oznámení, příkazů 
atd.

65% (A4)

Kdyby nebyly
ryby, nebyly by
VOD�ANY



dopisní papír
výJimka

Tento typ papíru neobsahuje 
logo (pouze název), a proto se 
používá výjimečně pro velmi 
vážná oznámení. Tiskne se na 
kancelářské tiskárně ze šablony. 
Podobně jako standardní dopisní 
papír je ve dvou variantách
– klasické (tato ukázka) 
a zjednodušené.

váš dopis zn. / ze dne

naše značka

vyřizuje

65% (A4)

Městský úřad
nám. Svobody 18/1
38901 Vodňany
—
tel. 383379111
fax 383382317
www.vodnany.eu
—
FB9FBYG (ID datové schránky)
00251984 (IČ), CZ00251984 (DIČ)
78–0957960227/0100 (KB Strakonice)



dopisní papír
výJimka
zJednodUŠená verze

Tento typ papíru neobsahuje 
logo (pouze název), a proto se 
používá výjimečně pro velmi 
vážná oznámení. Tiskne se na 
kancelářské tiskárně ze šablony. 
Podobně jako standardní dopisní 
papír je ve dvou variantách
– klasické a zjednodušené (tato 
ukázka.

65% (A4)



dopisní papír
slavnostní verze

Lze ho použít jako:
– dopisní papír starosty
– papír na tisk oznámení 
atd.

65% (A4)

Kdyby nebyly
ryby, nebyly by
VOD�ANY



oBálka

Základní prvky:

Líc:
– logo ve variantě 2 
(viz strana Logo varianty)
s dovětkem
– základní kontaktní údaje

Rub:
– Specifikované verze obálek 
mají graficky zpracovaný i rub. 
Hlavním prvkem je barevný 
obrázek (tisk výhradně ofsetem) 
a v levém horním rohu pak 
popisek. Motivy, jejichž autory 
jsou obyvatelé Vodňan, se 
zaměřují pouze na témata 
rybníků a vodního světa.

80% (C6)

Městský úřad
nám. Svobody 18
Vodňany 38901

Malá Podvinice

Kdyby nebyly 
ryby, nebyly by 
VODNANY
a úřední dopis



razítko

Razítková barva se používá 
výhradně modrá.

razítko 1:
kulaté

razítko 2:
logo

razítko 3:
Město Vodňany

razítko 4:
Město Vodňany + info

razítko 5:
Městský úřad Vodňany

razítko 6:
Městský úřad Vodňany + info

Kdyby nebyly 
ryby, nebyly by 

VODNANY

Kdyby nebyly ryby, 
nebylo by Město 

VODNANY

Kdyby nebyly ryby, 
nebyl by Městský úřad 

VODNANY

razítko 1

razítko 3

razítko 5

razítko 2

razítko 4

varianta 6

MĚSTO

VODŇANY

2

NáM. SVOBODY 18/1
38901 VODŇANY
00251984 (IČ) 
CZ00251984 (DIČ)
— 5 —

Kdyby nebyly ryby, 
nebylo by Město
VOD�ANY

NáM. SVOBODY 18/1
38901 VODŇANY
00251984 (IČ) 
CZ00251984 (DIČ)
— 1 —

Kdyby nebyly ryby, 
nebyl by Městský úřad
VOD�ANY



oznaČení vozU

5% (Škoda Octavia)

Základní prvky:

– logo ve variantě 2 
(viz strana Logo varianty) 
umístěné na dveřích řidiče
– celoplošný polep
(Motiv, jehož autorem je obyvatel 
Vodňan, se zaměřuje pouze na 
téma rybníků a vodního světa.)

Kdyby nebyly 
velké ryby, nebyla by 
MESTSKá POLICIE
VODNANY



Všechna práva vyhrazena!


