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0.1

Základní barvyZákladní barvy systému vizuální identity 
VOS.

Práce v systému CMYK je upřednostňována 
před použitím přímých barev.

Barevné prostory:
CMYK Fogra 39
RGB Adobe RGB

Definice barev

CMYK 45/1/0/1
RGB 165/208/242
Pantone 2905 C
Oracal 056 Ice Blue

CMYK 0/65/100/0
RGB 210/113/27
Pantone 151 C
Oracal 036 Light Orange

CMYK 35/0/85/0
RGB 192/207/81
Pantone 367 C
Oracal 063 Lime Tree Green

CMYK 75/15/0/0
RGB 91/163/220
Pantone 2925 C
Oracal 053 Light Blue

CMYK 0/25/90/0
RGB 238/194/56
Pantone 123 C
Oracal 021 Yellow

CMYK 10/30/70/0
RGB 219/182/100
Pantone 7411 C
Oracal 081 Light Brown

CMYK 15/45/0/0
RGB 202/160/199
Pantone 672 C
Oracal 042 Lilac

CMYK 80/5/45/0
RGB 86/165/456
Pantone 230 C
Oracal 066 Turquoise Blue

100% černá



0.2

Doplňkové barvyDoplňkové barevy se používají pouze jako 
podklad pro ilustrace.

Systém

CMYK 0/0/8/0
RGB 255/253/241

CMYK 7/0/11/0
RGB 243/247/235

Černá 0–100 %

CMYK 6/10/35/0
RGB 239/226/183

CMYK 23/24/40/5
RGB 195/183/155

CMYK 25/0/0/0
RGB 209/231/250

CMYK 50/45/80/40
RGB 103/95/58

CMYK 0/9/9/0
RGB 249/237/231

CMYK 10/17/7/0
RGB 227/216/225



1.1

Základní logotyp

Systém

Základní logotyp VOS je definován jako 
jednobarevný – černý. Celý logotyp lze 
obarvit do základních barev (viz strana 
1.6).



1.2

Inverzní variantaPozitivní a inverzní varianta logotypu.

Systém



1.3
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Použití na podkladuPro použití na podkladových plochách 
tonality 0–45 % se používá pozitivní 
černobílá varianta značky. Pro tonality 
50 % a vyšší se používá inverzní černobílá 
varianta značky.

Barevná varianta značky se používá  
vždy jen na bílém pokladu.

Systém



1.4

Ochranná zóna

1 cm

Ochranná zóna logotypu, vyznačená 
žlutou barvou, určuje prostor, do kterého 
nesmí zasáhnout žádné další grafické 
elementy. Např. text, ilustrace,  
fotografie, atd... 

Ochranná zóna logotypu je při 100%  
velikosti (šířka logotypu 10 cm) definová-
na vzdáleností 26 mm ze stran a 30 mm 
od levého horního rohu textového bloku 
směrem nahoru a 50 mm dolů.

Systém

x

1,5 x

0,8 x



1.5

Rozměrová řada

50%

25%

150%

100%

Minimální velikost logotypu je 25 %,  
což odpovídá 8 mm výšky a 25 mm šířky 
značky.  

Logo v minimální velikosti je možné  
využít pouze po zohlednění technologie 
reprodukce.

Systém

25 mm



1.6

Barevná varianta

Systém

Základní logotyp lze obarvit do libovolné 
barvy ze základních barev definovaných 
0.1.

Ve výjimečných případech lze použít barvu 
vycházející ze související ilutrace v rámci 
použitého vizuálu. V takovém případě do-
poručujeme konzultaci s autory manuálu.

Barevný logotyp lze použít pouze na bílém 
podkladu.



1.7

Lineární variantaLineární variantu logotypu je možné 
použít místo základního logotypu.

Lineární varianta logotypu má definován-
nu základní jednobarevnou černou verzi 
a barevné varianty.

Systém



1.8

Barevná lineární variantaBarevnou lineární variantu logotypu je 
možné použít místo základního logotypu.

Symbol lze vybarvit libovolnou barvou  
ze základních barev definovaných 0.1.

Systém



1.9

Základní symbolZákladní symbol se používá v případech, 
kdy obsah materiálu přímo souvisí  
s propagací VOS a informačně tak doplňu-
je samotný logotyp. Např. webové stránky 
a propagační materialy společnosti.  
V ostaních případech je nutné použít celý 
logotyp.

Symbol je kombinací tvaru kapky  
a bubliny a znázorňuje tak obor 
podnikání VOS a její hodnoty.

Systém



1.10

Ochranná zóna

1 cm

Ochranná zóna symbolu, vyznačená 
žlutou barvou, určuje prostor, do kterého 
nesmí zasáhnout žádné další grafické 
elementy. Např. text, ilustrace, fotografie, 
atd... 

Ochranná zóna symbolu je při 100 % 
velikosti (t.j. cca 60 mm) definována 
vzdáleností 15 mm ze stran a 10 mm od 
nejvyššího bodu symbolu směrem nahoru 
a 70 mm dolů.

Systém

1,15 x

1,3 xx



1.11

Rozměrová řada

50%

25% 15% 10%

150% 100%

Minimální velikost symbolu je 10 %,  
což odpovídá 6 mm výšky symbolu.  

Symbol v minimální velikosti je možné 
využít pouze po zohlednění technologie 
reprodukce.

Systém

6 mm



1.12

Barevné varianty symboluSymbol lze použít v libovolné barvě  
ze základních barev definovaných 0.1., 
a to pouze na bílém podkladu.

Systém



1.13

Užití výřezůSymbol lze vyplnit libovolným výřezem  
z ilustrované mapy.

Systém



1.14

Lineární symbolLineární symbol je možnou variantou sym-
bolu pro propagační tiskoviny. 
Lineární varianta se dá použít také jako 
bublina v informační grafice.

Systém



1.15

Barevné variantySymbol lze vybarvit libovolnou barvou  
ze základních barev definovaných na 
stránce 0.1.

Systém



1.16

Uzavírání ilustracíDo lineární vatianty loga lze uzavřít jed-
notlivé segmenty ilustrací. Pod ilustraci je 
možné použít libovolnou barvu ze základ-
ních a doplňkových barev.

Katalog ilustrací je obsahem samostat-
ného materiálu VOS.

Systém



Ahoj! Voda nemá 
vlasy!?

1.17

Uzavírání textůDo lineární vatianty loga lze uzavřít krátký 
text.

Možnosti použitých sloganů upraví samo-
statný materiál VOS.

Systém



1.18

Dělení značky a textuZnačku je povoleno rozdělit a textový blok 
přesunout pod symbol.

Systém

Značku je povoleno rozdělit a textový blok 
otočit o 90 °.  Značku je povoleno obarvit 
do libovolné barvy ze základních barev 
definovaných v 0.1.



1.19

Zvětšování symboluZnačku je povoleno se zvláštním zřetelem 
na harmonii vzniklé kompozice rozdělit 
a textový blok přesunout.

Systém

Symbol je možné nezávisle na textovém 
bloku zvětšovat.



1.20

Zakázané varianty

Systém

Logotyp je zakázáno obarvovat jinak než 
je uvedeno, porušovat minimální vzdále-
nost symbolu a textu, otáčet symbol,  

používat v logu jiné písmo, používat jinou 
barvu pro symbo a text nebo používat 
zkratku firmy v kombinaci se symbolem.

Vodohospodářská
obchodní
společnost

VOS



1.21

Základní písmoJako hlavní písmo je zvoleno písmo firmy 
Lineto LL Brown. Používají se 2 základní 
řezy Regular a Bold. 

LL Brown Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ,.?! 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ,.?! 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

LL Brown Bold

60pt

60pt

24pt

24pt

Systém



2.1

Černobílá vizitka 

Merkantil

Černobílá vizitka s uzavřeným jménem 
zaměstnance do lineárního symbolu na 
rubové straně vizitky.

Text na vizitkách sázen velikostí 7,5/9 b. 



2.2

Vizitka s výřezem z mapy

Merkantil

Barevná vizitka s výřezem z mapy na zadní 
straně vizitky. Logotyp na přední straně je 
zbarven modře.

Text na vizitkách sázen velikostí 7,5/9 b. 



2.3

Vizitka s ilustrací

Merkantil

Barevná vizitka s ilustrací uzavřenou do 
lineárního symbolu na zadní straně vizitky. 
Logotyp na přední straně je zbarven do 
barvy použité v ilustraci.

Text na vizitkách sázen velikostí 7,5/9 b.
Katalog ilustrací je obsahem samostat-
ného materiálu VOS. 



2.4

Dopisní papír

Merkantil

Dopisní papír má černobílou a barevnou 
variantu. Černobílou s lineárním logem 
v pravém dolním rohu a barevnou  
s libovolným výřezem z mapy.

U barevné varianty je pro logo v hlavičce 
vybrána jedna ze základních barev.
Informace o firmě na spodní části stránky 
jsou sázeny základním písmem velikosti 
7/8,5 b. 



2.5

Přelepka na dokumenty

Merkantil

Přelepka na dokumenty – hologram 
o rozměrech 45×20 mm.



2.6

Obálka

Merkantil

Obálka je oboustraná přičemž přední  
strana je vyhotovena ve dvou variantách.

Varianta s lineárním symbolem umožňuje 
reagovat na kontext nebo komunikovat 
důležitá sdělení.

Vodohospodá sk st a.s., Na Tobolce 428, 506 45 

!



2.7

Razítko

Merkantil

Razítko je sázeno na štoček průměru 
40 mm. Text sázen velikostí 5 b.
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1

12



2.8

Složka na dokumenty

Merkantil

Vnější strana složky a vnitřní klopy 
reklamní složky na dokumenty jsou 
potištěny ilustrací vody Jičínského kraje.

V levé horní části je symbol s výřezem  
kompletní mapy bez textu spasovanou  
s vedením vody.



2.9

E-mail

Merkantil

Emailový podpis, za logem následuje in-
formace o odesílateli a informace o firmě.

Pokud nelze použít písmo definované 
manuálem, je možné nahradit jej sys-
témovou Helvetickou / Arialem se zvýšeným 
prostrkem.



3.1

Tričko firemní

Reklamní předměty

Firemní tričko potištěné lineární varian-
tou loga doplněné názvem firmy. Potisk 
se požívá na libovolných barevnostech. 
Upřednostňované jsou trička melange  
a bílé tričko.  



3.2

Tričko pro veřejnostFiremní tričko potištěné lineární variantou 
loga doplněné názvem firmy. Na zad-
ní straně za krkem je natištěn název 
firmy stejně jako ve variantě firemní.  
Do lineáního loga se uzavírají ilustrace.

Katalog ilustrací je obsahem samostat-
ného materiálu VOS.

Reklamní předměty



3.3

Pracovní oděvPracevní oděv využívá jednobarevnou 
lineární variantu loga.

Reklamní předměty



3.3

Pracovní oděvVyužití lineární varianty loga na blůzce.

Reklamní předměty



3.4

KšiltovkaPotiskované kšiltovky jsou pouze  
v tmavých barvách kvůli praktičnosti.

Potisk je možný ve dvou variantách.  
První s logem a textem pod ním, druhý  
s ilustrací v lineárním logu.
Katalog ilustrací je obsahem samostat-
ného materiálu VOS.

Reklamní předměty



3.5

KravataSpona na kravatu ve stříbrné či zlaté 
variantě, v kombinaci s jednobarevnýmy 
kravatami.

Firemní potištěné kravaty se nepoužívají. 

Reklamní předměty



3.6

NášivkaNášivka se používá se segmenty ilustrací.  
Vždy na jednobarevném podkladu.
Formát nášivky se odvíjí dle technologie 
výroby.

Katalog ilustrací je obsahem samostat-
ného materiálu VOS.

Reklamní předměty



3.7

Tužka

Reklamní předměty

Firemní tužky s černým či zlatým textem.
Třetí varianta s výřezem z mapy.



3.8

Blok

Reklamní předměty

Blok formátu A5 využívá loga s rotovanou 
typografií. Na pozadí mapa vody jičínska 
v doplňkové azurové barvě.



3.9

Taška

Reklamní předměty

Firemní tašky s lineárním logem. Do loga 
uzavíráme texty v souvislosti s výhodami 
kohoutkové vody.

V levém horním rohu tašky umístěný název 
firmy.
Možnosti použitých sloganů upraví samo-
statný materiál VOS.

petlahev
se rozkládá

100 let



3.10

Hrnek

Reklamní předměty

Reklamní hrnky pro veřejnost a černobílé 
fitemní.

Katalog ilustrací je obsahem samostat-
ného materiálu VOS.



petlahev
se rozkládá

100 let

3.11

Sklenice

Reklamní předměty

Sklenice s lineárním symbolem s texty  
v souvislosti s výhodami kohoutkové vody.

Možnosti použitých sloganů upraví samo-
statný materiál VOS.



3.12

Sklenice s ilustrací

Reklamní předměty

Sklenice s lineárním symbolem a uza-
vřenými segmenty ilustrací. 

Katalog ilustrací je obsahem samostat-
ného materiálu VOS.



3.13

Termoska

Reklamní předměty

Termoska na vodu s výřezem z ilustrované 
mapy a termoska s lineárním symbolem 
a uzavřenými segmenty ilustrací.



3.14

Dodávka

Reklamní předměty

Firemní dodávka s ilustrovaným horizon-
tem kraje, složeným ze segmentů ilustrací 
z mapy.

Katalog ilustrací je obsahem samostat-
ného materiálu VOS.



3.15

Manažerský automobil

Reklamní předměty

Manažerský automobil je polepen pouze 
decentim symbolem v luxusním metalic-
kém provedení.
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