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Manuál vizuálního stylu MOaP nijak nemění logotyp vycházející 
z korporátního stylu statutárního města Ostrava. Logo MOaP 

je tedy nadále definováno ve zmíněném manuálu jednotného stylu.

Pro vnější komunikaci s veřejností je nicméně logo MOaP 
doplněno soustavou piktogramových ilustrací, 

které koncepčně vycházejí z vykřičníků v základním logu.

Vykřičník se zde stává člověkem, občanem města, někým 
pro koho se město snaží fungovat a komu by se mělo snažit 

ulehčovat a zpříjemňovat každodenní život.
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Základní

prvky



Pro oživení komunikace
radnice MOaP s obyvateli byl 
vytvořen hravý styl postavený 
na barevných piktogramech.

Stylizovaně znázorňují obvod 
Moravské Ostravy a Přívozu 
s jeho památkami i občany.

Piktogramy1.1





Piktogram je možno formovat 
do celků rozmístěných dle dvou 
principů:

geometricky (jednotlivé tvary 
jsou rozmístěny do kompozice
která nereflektuje reálie města).

Realisticky (Tvary jsou 
ve shlucích, které připomínají 
pulzující, žijící město).

Kombinování piktogramů1.2

Geometricky



Realisticky



Tvorba nových piktogramů1.3
Piktogramy jsou tvořeny ze základních geometrických 
tvarů s doplněním o jemně zaoblené rohy. Pro každou akci, 
která si nese svá specifika je žádoucí vytvářet nové 
piktogramy. Odstín vychází z oddílu 02 Barevnost.  

Diplom pro žáky
Banner pro akci

Rozmarná Ostravice

Jemně oblé rohy 

Stejnorodá síla 
tenkých linek 
v rámci jednoho
materiálu (tiskoviny, 
webu etc.)

Figurky jsou tvořeny 
na pricnipu vykřičníků
z loga Statutárního města
Ostrava

Udělujeme diplom

 za 1. místo v soutěži o nejlepší 
výkon v plavání na 500 m.

21. 5. 2017 v Ostravě
Datum a místo konání

Janu Novákovi 

Ing. Petra Bernfeldová
starostka
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Barevnost



Základní barvy2.1

CMYK 100 / 60 / 10 / 53

RGB 0 / 60 / 105

HTML #003C69

PANTONE 5013

ORACAL Avery 540 EG

CMYK 89 / 0 / 11 / 0

RGB 0 / 173 / 208

HTML #00ADD0

PANTONE 312 C / U

ORACAL Avery 538 EG

Základní barevnost loga
vychází zcela z manuálu
SMO.



Doplňkové barvy 2.2

CMYK 72 / 0 / 96 / 0

RGB 78 / 169 / 52

HTML 4EA934

PANTONE 362 C

FOLIE AVERY 713

CMYK 40 / 0 / 100 / 0

RGB 177 / 200 / 0

HTML B1C800

PANTONE 390 C

FOLIE X

CMYK 47 / 0 / 29 / 0

RGB 148 / 206 / 192

HTML 94CEC0

PANTONE 324 C

FOLIE AVERY 729 

CMYK 71 / 100 / 0 / 0

RGB 107 / 32 / 128

HTML 6B2080 

PANTONE 2603 C

FOLIE AVERY 717 

CMYK 0 / 96 / 60 / 0

RGB 225 / 14 / 73

HTML E10E49

PANTONE 192 C/U

FOLIE X

CMYK 0 / 93 / 32 / 0

RGB 228 / 36 / 103

HTML FFFFFF

PANTONE 219 C

FOLIE AVERY 715 PF

CMYK 12 / 21 / 51 / 12

RGB 210 / 184 / 129

HTML D2B881 

PANTONE 7508 C

FOLIE AVERY 719

CMYK 0 / 74 / 100 / 0

RGB 233 / 96 / 15

HTML E9600F

PANTONE 165 C

FOLIE AVERY 705 PF

CMYK 0 / 35 / 85 / 0

RGB 248 / 179 / 52

HTML F8B334

PANTONE 137 C

FOLIE AVERY 760 PF

Doplňkové barvy slouží k oživení vizuálních 
výstupů v rámci MOaP. Mohou být použity také 

ve významu informativním (červená – zákaz, 
zelená – povolení, oranžová – výstraha atd.)
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Aplikace



Vizitky 3.1

Tit. Jméno Příjmení
název odboru
funkce

Vizitka pro technický úsek odboru majetkového 

Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29  Ostrava

T

 

+420 599 442 000 
M

 

+420 000 000 000 

E dlouheprijmeni@ostrava.cz 

www.moap.cz

www.nemovitostimoap.cz

www.moap.cz BUĎ JSTE 
V CENTRU, 
NEBO NEJSTE



Hlavičkový papír3.2
Hlavičkový papír vychází 
z manuálu SMO. 
Pro komunikaci MOaP 
jej pouze doplňujeme 
o piktogramovou řadu.

Vážení provozovatelé, 

ráda bych Vás touto cestou vyzvala ke spolupráci. Vzhledem k  tomu, že 
31. května nabude účinnosti tzv. „protikuřácký zákon“, který nařizuje úplný 
zákaz kouření ve všech restauracích, kavárnách i barech, se dá předpokládat 
nárůst kuřáků a s tím související nárůst nedopalků odhazovanými před Vašimi 
provozovnami. 

Proto bych Vás chtěla požádat o zajištění popelníků a případného úklidu 
prostranství před Vaší provozovnou. 

Nedopalky obsahují několik tisíc chemických látek, je v  nich například 
jedovatý arzén, rakovinotvorný dehet, radioaktivní polonium. Tyto chemikálie 
se z nedopalků při deštích uvolňují a pronikají tak do půdy, v níž se chovají 
toxicky a negativně ovlivňují živé organismy. Nedopalky se rozkládají až 15 let. 
Úklid v ulicích našeho městského obvodu zajištují i Technické služby, ty však 
mají své personální a finanční kapacity. A právě proto je pro nás důležitá 
i Vaše spolupráce. 

Věřím, že i Vy máte zájem na tom, aby okolí Vašich podniků, ve kterých 
provozujete svou živnost, bylo čisté a reprezentovalo tak náš městský obvod 
nejen pro naše obyvatele, mezi které jistě řada z Vás patří, ale i jeho návštěvníky.

S pozdravem 
Ing. Petra Bernfeldová, v. r.
starostka

Název
Tit. Jméno Příjmení
Ulice 000
123 45 Město

Statutární město Ostrava, 
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
odbor

Dobrý den,

Oleniam, quisim vullum irilisl eros amet wisci ex enim et luptatue tem ea feuguerit lore vulputpat. Nos ad 
tat, quip eu feum dolor susto eugiatisim in ver ad tat illa faciduisi.Facidunt aliquat. Inciliquat, ver ilit ad magnibh 
er sustion sectem quis exerat iliqui tating esed modip eraesequam, venit ea commy nim quat accum quisim 
eriure cor sumsandit ulputpatum er sim ip ero odionsenibh eraestrud eu facil eriure tin utpatuerit euipsustrud 
dolor sim zzrit, corpercilit veliquat lamet adiam, commolo reetuer si.

Duipit nim velisissim incip euissit lan ut nulluptation henim vel dolor ipsum accum dolorem volor aliquipit au-
giam dolor in ulput et, vel ute magna acinim del del incil ilis nisl et, sequis ad dolesequat, sequi tet inciduis exer 
iure faccumm odolobore verit lumsand iametum nonsed magniat prat, con etummy nit nis ad dolobor periusc 
iduisit, quat. Wis do esto dip exero eu facipit ea amconullan heniatie tin utpat num inci essi.

Sum quismodolore duis alit aut ver irilis autatinim iriuscilit praessit nosto consequ issectet pratis non volorer 
ciduis nullutpat. Ustie modolenibh erci tat. Duisseq uamcommy nim eumsandre tin ut volobortie tie commy nos 
nulput ad diamconsent il estie magna faciduis erit, quatuercilit niamet nostie dolorpe rostie dolorercin esed 
euisis dolorerci ex et volorer aessequat.

Andit iliquat. Modiat, sum veliquat, si tie feuis nostrud delesto core conulla feugue magnisit aciduipis ea 
coreetu ercincil et eum vel inim dolenim ver inim dui blan utpat lum dit nonsequat wis alit dolor sit iriuscipsum 
venim dolobor percin hendio et wisim irit am aliquamet augiam nullaor senismodolum esto conullan utatin ute 
deliquat, vent nummy nulluptatum at. Wis dit, veliquat. Il dipismo doloreet praestrud eraesequis eu feu facipis 
auguera estrud tate conullandre ming er si esed tet luptat praesectet, sequis nis eugueros dolore magna con-
sequisl utat at. 

S pozdravem
Jméno Příjmení
funkce

Vaše značka:

Ze dne:

Naše značka:

Vyřizuje:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Datum:

12345/6789
0.měsíce 2009
6789/12345

Jméno Příjmení
+420 000 000 000
+420 000 000 000
prijmeni@domena.cz
00. měsíce 2009

IČ 00845451 DIČ CZ 00845 451
Číslo účtu 19-923761/0100 

Nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29, Ostrava
www.moap.cz1/2



PPT prezentace 3.3

Statutárni město Ostrava
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Název prezentace s delším
názvem může být do dvou řádků

Odbor který prezentaci vypracoval
Jméno Příjmení, Jméno Příjmení 

28. března 2009

www.moap.cz

Název prezentace s delším názvem v jednom řádků
Vyracoval: Jméno Příjmení, Jméno Příjmení

Velký nadpis do jednoho řádku
Text an venismodo dolortin vel ullaoreet, velit praessim iliquam, ve-
lestrud moloreet dolore dolortin er sustie modignim auguer in henim 
dolortion ulla commy nim diat iurem do odiate doleniam, suscidui te 
enisi tate tio el iriusto esed molortin vel ent praesequam, vel do con 
utpat, cortie magnit, vel exerate tis eummy numsandionum quis non-
se dunt la at.

Menší nadpis
μ  položka seznamu
μ  položka seznamu
μ  položka seznamu
μ  položka seznamu

Menší nadpis
μ  položka seznamu
μ  položka seznamu
μ  položka seznamu
μ  položka seznamu

Název prezentace s delším názvem v jednom řádků
Vyracoval: Jméno Příjmení, Jméno Příjmení

Velký nadpis do jednoho řádku
Text an venismodo dolortin vel ullaoreet, velit praessim iliquam, ve-
lestrud moloreet dolore dolortin er sustie modignim auguer in henim 
dolortion ulla commy nim diat iurem do odiate doleniam, suscidui te 
enisi tate tio el iriusto esed molortin vel ent praesequam, vel do con 
utpat, cortie magnit, vel exerate tis eummy numsandionum quis non-
se dunt la at.

Menší nadpis
μ  položka seznamu
μ  položka seznamu
μ  položka seznamu
μ  položka seznamu

Menší nadpis
μ  položka seznamu
μ  položka seznamu
μ  položka seznamu
μ  položka seznamu

Statutárni město Ostrava
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Název prezentace s delším
názvem může být do dvou řádků

Odbor který prezentaci vypracoval
Jméno Příjmení, Jméno Příjmení 

28. března 2009

www.moap.cz



Pozvánka DL3.4

Zveme Vás na slavnostní vyhodnocení akce

Dětská, žákovská
a pedagogická osobnost
školního roku 2016/2017

Slavnostní vyhodnocení 
se uskuteční v klubu Atlantik,
Čs. legií 7, Moravská Ostrava

7. června 2017 ve 13 hod.

www.moap.cz

Zveme Vás na slavnostní vyhodnocení akce
Dětská, žákovská a pedagogická 
osobnost školního roku 2016/2017
7. června 2017 ve 13 hod.

www.moap.cz

Slavnostní vyhodnocení 
se uskuteční v klubu Atlantik,
Čs. legií 7, Moravská Ostrava



Diplom, ocenění, oznámení o výhře 3.5

Udělujeme diplom

 za 1. místo v soutěži o nejlepší 
výkon v plavání na 500 m.

21. 5. 2017 v Ostravě
Datum a místo konání

Janu Novákovi 

Ing. Petra Bernfeldová
starostka

Udělujeme ocenění
žákovská osobnost roku

2016/2017

21. 5. 2017 v Ostravě
Datum a místo konání

Nikole
Šimkovičove

Ing. Petra Bernfeldová
starostka

Talent Ostrava 2017

Výhra: Pěvecké vystoupení
v rámci programu Vánočních trhů

na Masarykově náměstí 

Ing. Petra Bernfeldová
starostka



Pamětní list3.6

Pamětní list

narozené 25. 5. 2017

Lidé jsou jako malé děti.

Hrozně je těší, když je někdo ještě menší.

Gabriel Laub

Moravská Ostrava a Přívoz uděluje

Nikole
Šimkovičové

Ing. Petra Bernfeldová
starostka

21. 5. 2017 v Ostravě

Pamětní list

k významnému jubileu

80 let

Moravská Ostrava a Přívoz uděluje

Janě
Novotné

Ing. Petra Bernfeldová
starostka

21. 5. 2017 v Ostravě

Pamětní list

při příležitosti jejich svatby
Přejeme mnoho štěstí!

Moravská Ostrava a Přívoz uděluje

Janě Novotné
& Davidu Novákovi

Ing. Petra Bernfeldová
starostka

21. 5. 2017 v Ostravě



Obálky DL 3.7

www.moap.cz

www.moap.cz

Statutární město Ostrava
Městský obvod Moravská
Ostrava a Přívoz
Odbor

Nám. Dr. E. Beneše 555/6
729 29, Ostrava



Citylight, plakát3.8

MUZEJNÍ
NOC



Automobil – osobní 3.9Autom



Automobil – dodávka3.10

www.nemovitostimoap.cz



Inzerce 3.11

BUĎ JSTE 
V CENTRU, 
NEBO NEJSTE

Byty i nebyty, bez 
pořadníku, za dobrou cenu 
v centru Ostravy … ihned! 
www.nemovitostimoap.cz



Výloha 3.12



www.nemovitostimoap.cz

Pondělí, středa 
8–11.30 hod., 12.30–17 hod.,

Čtvrtek 
8–11.30 hod., 12.30–14 hod.



Internetový portál čistota3.13



Tiskoviny SENIOR EXPRESS 3.14

Jízda tam i zpět  
na území obvodu
(včetně max. 15 min. 
čekací doby)

Jízda tam i zpět  
mimo obvod  
(včetně max. 15 min. 
čekací doby)

Objednávky přijímáme 
v pracovních dnech  

od 8:00 do 11:30.
Volejte nám, prosím, minimálně den  

a maximálně čtyři týdny předem. 

Za měsíc si můžete objednat až 3 jízdy tam a zpět.

Auto jezdí  
v těchto dnech:
Pondělí: 6.30 – 16.00
Úterý: 6.30 – 12.00
Středa: 6.30 – 16.00
Čtvrtek: 6.30 – 12.00 

S výjimkou státem uznávaných svátků.

Poslední jízda se uskuteční nejpozději 30 minut  

před koncem provozní doby této služby.

 

20,- 

 

40,- 

městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz



dobrou chuť

dobrou chuť

Box na potraviny3.15



Sklenička 3.16



Hrnek a šálek3.17

www.moap.czwww.moap.cz

www.moap.cz



Kelímek 3.18Kelímek



Trička a polo3.19

www.moap.cz



Poznámkový blok 3.20

www.moap.cz
www.nemovitostimoap.cz

Je možno použít 
i stříbrnou variantu.



Složka3.21

www.moap.cz



2018

Diář 3.22

2018

Diář




