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0.1 
Úvod
Historie divadla 

Vršovické divadlo Mana v budově Husova sboru  
ve Vršovicích na Moskevské třídě (dříve Palackého)  
čp. 967 navazuje na bohatou tradici Jiráskova divadla  
ve Vršovicích, které zde působilo od roku 1931.
 
Historie divadelního sálu v budově husitského kostela  
ve Vršovicích se datuje od doby postavení tohoto chrámu 
v roce 1930. Husův sbor ve Vršovicích projektovaný 
Karlem Truksou je významným architektonickým dokladem 
českého konstruktivismu s funkcionalistickými prvky. Budova 
Husova sboru je pojata formou tzv. individualistické 
moderny.

na koncepci věže Husova sboru ve Vršovicích 
zanechal svůj tvůrčí podpis hlavní představitel kubismu 
v československé architektuře Pavel Janák, po Josipu 
Plečnikovi architekt Pražského hradu. Jeho kolega Josef 
Gočár je jednoznačným ideovým tvůrcem podoby 
sakristie Husova sboru, jejíž pojetí vychází z Gočárova 
československého pavilonu na Světové výstavě v Paříži 
v roce 1925, který Karel Truksa zakomponoval do svého 
projektu vršovického Husova sboru. Skeletová konstrukce 
budovy je z předpínaného betonu, vyzdívky jsou z plných 
cihel. I díky tomu byl Husův sbor ve Vršovicích postaven 
karlínskou firmou Stavitelství nekvasil v rekordním čase 
devíti měsíců.  Jeho součástí je od počátku i velkoryse 
koncipovaný prostor divadelního sálu pro maximální počet 
294 sedících diváků. Sál kromě dvou galerií a prostoru 
pro orchestr zahrnoval i poměrně rozsáhlé zázemí pro 
technický provoz, zkušebny, šatny, maskérny a kanceláře 
administrativy divadla. Jedná se o jediné dochované 
bezprostřední sepjetí divadelního prostoru s chrámovou 
sakrální stavbou v Praze realizované v takovém rozsahu. 

Jiráskovo divadlo v Husově sboru ve Vršovicích bylo svého 
času známou pražskou divadelní scénou, která fungovala 
až do roku 1965. Jeho prvním ředitelem byl ve 30. letech 
20. století Drahoš Želenský (1896–1959), který se svým 
otcem Karlem (1865–1935) patřili do známého hereckého 

rodu. Drahoš Želenský v letech 1953–1958 řediteloval 
národnímu divadlu v Praze. Počátky jeho ředitelského 
působení jsou přitom spjaty také s divadelní scénou 
ve Vršovicích. Ta se později, též vzhledem k dobovým 
politickým a společenským poměrům, proměnila 
na ochotnickou scénu. na plakátech z třicátých let  
20. století je Jiráskovo divadlo ve Vršovicích uváděno jako 
„nejlevnější lidové divadlo v Praze.“ Pojila se v něm scéna 
jak profesionální, tak amatérská. Po Karlu Želenském 
působil v Jiráskově divadle jako ředitel krátký čas také 
Josef Burda (1883–1964), český herec a podnikatel 
vlastnící jednu z posledních hereckých kočovných 
společností.

Sál sloužil také pro provoz biografu, známého jako Bio 
na Kovárně, za války Bio Helios. Dlouhá léta zde hrála 
ochotnická skupina Bozděch (založena ve Vršovicích 
v roce 1892), ale i jiní. Za doby působení spolku Bozděch 
se zdejší scéna etablovala jako „laboratoř“ amatérského 
divadla v Praze. Divadlo, třebaže poskytovalo prostor 
amatérským hercům, fungovalo s parametry profesionálně 
vedené scény. S touto scénou je spojena celá řada 
jmen významných činitelů na poli amatérského divadla 
(Felix Buřil, Karel Kestner ad.). Řada hereckých osobností 
zde působících se později profesionalizovala (Miriam 
Kantorková, Viktor Maurer, Jiří Havel ad.). Definitivní 
ukončení provozu divadla v Husově sboru přišlo v roce 
1965. Spjatost divadla s chrámovou budovou byla nadále 
v tehdejší společenské situaci neudržitelná. na více než 
čtyři desetiletí tak tento prostor ztratil své původní poslání.

Od roku 2004 bylo záměrem majitele objektu, kterým 
je náboženská obec Církve československé husitské 
v Praze 10 – Vršovice, vrátit prostor někdejšího divadla 
v Husově sboru jeho původnímu účelu. Postupně bylo 
vypracováno několik architektonických studií obnovy 
a posléze i podrobné zaměření stávajícího stavu unikátního 
prostoru, který více než čtyřicet let chátral. na základě 
projektové dokumentace, na které se podílel také herec 
a architekt David Vávra, bylo posléze přistoupeno 
k celkové revitalizaci divadla. Samotná obnova byla 
rozdělena do několika etap. z nichž poslední byla 
dokončena na jaře 2014 a celé divadlo tak bylo znovu 
uvedeno do plného provozu.

David Frýdl
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0.2
Úvod
Explikace logotypu

Jednotný vizuální styl Vršovického divadla Mana vychází 
z původního písma, které navrhl architekt budovy Husova 
sboru – Karel Truksa – silně ovlivněn konstruktivismem 
a funkcionalismem. Truksa se také zajímal o typografii 
a byl tvůrcem řady knižních sazeb. Pro komplikovanou 
čitelnost bylo s ohledem na původní písmo navrženo 
písmo nové, nesoucí název Young Truxa, se sjednocenými 
tahy a prvky, opticky vyváženější tmavostí znaků, 
doplněné o další potřebné znaky, diakritiku a ligatury. 
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1.1
Logotyp
Logo 

Základem vizuálního stylu Vršovického divadla Mana 
je logo (značka), které je vytvořeno z vertikálních 
a horizontálních tahů stejné tloušťky.

V odůvodněných případech lze použít symbol z logotypu 
samostatně bez textu. Jedná se pouze o specifické 
materiály, např.: drobné předměty, odznaky, knoflíky atd. 
či v případě užití rastru.

Barevné užití symbolu a jeho podkladu, rozměrová řada, 
zakázané varianty a doporučené velikosti loga jsou 
identické jako u použítí kompletního logotypu  
(viz 1.5 a dále).

nikdy však nesmí být samostatný symbol použit jako 
plnohodnotná náhrada logotypu (např. v inzerci, aj.).
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1.2
Logo 
Ochranná zóna a konstrukční 
schéma loga

Ochranná zóna loga je minimální možný prostor 
v bezprostřední blízkosti značky, kam nelze umísťovat 
žádné další grafické prvky, textové informace, ilustrace  
či fotografie (verze logotyp je definována pod 1.9). 

Ochranná zóna značce zaručuje její čitelnost, 
nezaměnitelnost a působivost, zároveň definuje  
nezbytnou vzdálenost od okraje nosiče nebo plochy, 
na nichž je umístěna. Ochranná zóna je definována 
poměrově jednotkou z, jež vychází z konstrukčního 
schématu loga.

Jednotlivé proporce značky jsou přesně definovány 
a konstrukční schéma kodifikuje jejich vzájemný poměr. 
Základem konstrukce je několik polí označených 
jednotkou z. některé jednotky vycházejí součtem  
či mocninou jiných.

Konstrukční schéma je jednoduché, není však návodem 
k vytváření či přetváření nové podoby značky (zakázané 
varianty jsou definovány v bodě 1. 10). K jejímu užití slouží 
předlohy v elektronické podobě, které jsou součástí 
grafického manuálu.

z

z

6×z

4×z
3×z

11×z
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1.3
Logotyp 
Logotyp v písmové variantě 

Základem vizuálního stylu Vršovického divadla Mana je 
logotyp, který je vytvořen z autorského, geometrického 
písma Young Truxa.

V odůvodněných případech lze použít písmovou 
variantu logotypu samostatně bez symbolu (značky) věže. 
Jedná se pouze o specifické materiály, např.: drobné 
předměty, odznaky, knoflíky atd. či v případě užití rastru.

Barevné užití logotypu Vršovického divadla Mana 
a jeho podkladu, rozměrová řada, zakázané varianty 
a doporučené velikosti loga jsou identické jako 
u kompletního logotypu (viz 1.7 až 1.12).
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1.4
Logotyp 
Ochranná zóna a konstrukční 
schéma logotypu v písmové 
variantě 

Ochranná zóna loga je minimální možný prostor 
v bezprostřední blízkosti značky, kam nelze umísťovat 
žádné další grafické prvky, textové informace, ilustrace  
či fotografie (verze logotyp je definována pod 1.8). 

Ochranná zóna značce zaručuje její čitelnost, 
nezaměnitelnost a působivost, zároveň definuje  
nezbytnou vzdálenost od okraje nosiče nebo plochy, 
na nichž je umístěna. Ochranná zóna je definována 
poměrově jednotkou z, jež vychází z konstrukčního 
schématu loga (viz. 1. 3).

Jednotlivé proporce značky jsou přesně definovány 
a konstrukční schéma kodifikuje jejich vzájemný poměr. 
Základem konstrukce je několik polí označených 
jednotkami a, b, c, d, z. některé jednotky vycházejí 
součtem či mocninou jiných.

Konstrukční schéma je jednoduché, není však návodem 
k vytváření či přetváření nové podoby značky (zakázané 
varianty jsou definovány v bodě 1. 10). K jejímu užití slouží 
předlohy v elektronické podobě, které jsou součástí 
grafického manuálu.

12×z

6×z 6×z

c

c

a

d

b

b

b

a

4×z
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1.5
Logotyp 
Logotyp 

Základem vizuálního stylu Vršovického divadla Mana je 
logotyp, který je vytvořen z autorského, geometrického 
písma Young Truxa v kombinaci se symbolem (značkou) 
stylizované věže budovy Husova sboru.

Barevné užití logotypu Vršovického divadla Mana, 
rozměrová řada, zakázané varianty a doporučené 
velikosti loga jsou definovány v následujících bodech  
1.7 až 1.12.
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1.6
Logotyp 
Ochranná zóna logotypu
a konstrukční schéma 

Ochranná zóna logotypu je minimální možný prostor 
v bezprostřední blízkosti značky, kam nelze umísťovat 
žádné další grafické prvky, textové informace, ilustrace  
či fotografie (verze logo je definována pod 1.2). 

Ochranná zóna značce zaručuje její čitelnost, 
nezaměnitelnost a působivost, zároveň definuje  
nezbytnou vzdálenost od okraje nosiče nebo plochy, 
na nichž je umístěna. Ochranná zóna je definována 
poměrově jednotkou z, jež vychází z konstrukčního 
schématu loga (viz. 1.2).

Jednotlivé proporce značky jsou přesně definovány 
a konstrukční schéma kodifikuje jejich vzájemný poměr. 
Základem konstrukce je několik polí označených 
jednotkami a, b, c, d, z. některé jednotky vycházejí 
součtem či mocninou jiných.

Konstrukční schéma je jednoduché, není však návodem 
k vytváření či přetváření nové podoby značky (zakázané 
varianty jsou definovány v bodě 1. 10). K jejímu užití slouží 
předlohy v elektronické podobě, které jsou součástí 
grafického manuálu.

12×z

4×z

c

c

a

d

b

b

b

11 x z 11 x z

z

6×z 6×z
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1.7
Logotyp 
Logotyp v inverzní variantě 

Logo divadla by primárně mělo být použito v černobílém 
provedení a to v pozitivní nebo negativní variantě. 
Černobílá varianta nachází uplatnění v jednobarevném 
tisku černou barvou. V případě, že podkladová barva či 
fotografie je nevhodná pro užití základní černé varianty 
nebo negativní varianty loga, jelikož by mohlo dojít ke 
snížení čitelnost loga či jeho grafického účinku, může 
být použito v dalších barvách vizuálního stylu (viz. 2.1). 
Definice užití negativní a pozitivní varianty je definován 
v bodě 1.9.
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1.8
Logotyp 
Rozměrová řada 

Rozměrová řada logotypu sjednocuje velikost značky 
a doporučuje rozměry, které jsou vhodné přednostně 
používat v určitých formátech aplikací. Respektování 
rozměrové řady slouží systémovému užívání logotypu 
v tištěných materiálech, jakými jsou např. obecné 
hlavičkové papíry, vizitky, apod., a dopomáhá tak utvářet 
jejich jednotný styl.

Základem rozměrové řady je 100% velikost logotypu, 
která se využívá v merkantilních tiskovinách formátu a4 
(viz. 2.6 – Základní tiskoviny).

Velikost logotypu 25% je mezní velikostí značky, které 
odpovídá velikosti písma 4,5 bodů a zaručuje její čitelnou 
a stále ještě bezchybnou reprodukci za předpokladu tisku 
s maximální kvalitou rozlišení. Používat logotyp v menších 
velikostech je nevhodné, jelikož může být zhoršena 
čitelnost textu. V minimální velikosti 25% lze použít i logo 
bez textu.

50%

75%

100%

125%

150%
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1.9
Logotyp 
Logotyp na černobílé  
podkladové ploše

Logotyp divadla by primárně měl být použit v černobílém 
provedení a to v pozitivní nebo negativní variantě. 
Černobílá varianta nachází uplatnění v jednobarevném 
tisku černou barvou. V případě, že podkladová barva či 
fotografie je nevhodná pro užití základní černé varianty 
nebo negativní varianty logotypu, jelikož by mohlo dojít 
ke snížení čitelnost loga či jeho grafického účinku, může 
být použit v dalších barvách vizuálního stylu (viz. 2.1). 
Definice užití negativní a pozitivní varianty je 
specifikovaná v bodě 1. 7.
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1.10
Logotyp 
Zakázané varianty 

Značka Vršovického divadla Mana je závazně 
definovaná v bodech (viz 1.1 až 1.5), včetně jejich 
konstrukcí a ochranných zón a nelze ji jakýmkoliv 
způsobem upravovat – jiné varianty logotypu jsou 
nepřípustné.

nelze měnit proporce samotného loga ani proporce 
logotypu – jeho šířku, či výšku (ukázka č. 9–10), přidávat 
obrys (ukázka č. 3), není možné svévolně zaměnit 
kodifikované písmo Young Truxa za jiné písmo (ukázka  
č. 12), nelze vypouštět žádné ze slov názvu instituce 
(ukázka č. 8), není možné kombinovat různé barvy 
v samotném logotypu (ukázka č 4, 6, 11) a podbarvovat 
pozadí logotypu (ukázka č. 5), nelze měnit umístění 
loga – věže (ukázka č. 1, 7), ani upravovat její proporce 
(ukázka č. 2). Zakázaná je také textová varianta logotypu 
vyrovnaná do jednoho řádku.

Všechny nestandardní úpravy značky snižují účinek celého 
vizuálního stylu divadla.

1
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1.11
Logotyp 
Logotyp na povolených 
podkladových plochách 

Při užití logotypu na barevných podkladových plochách 
je nutné dbát na čitelnosti značky a udržení celého 
konceptu jednotného vizuálního stylu Vršovického divadla 
Mana.

negativní provedení značky se užívá na barevných 
podkladových plochách v případě není-li narušena 
čitelnost logotypu. Užití barevných variant logotypu na 
barevné ploše je zakázáno, lze použít pouze pozitivní či 
negativní verzi tak, aby byla zaručena perfektní čitelnost 
logotypu.

Tato definice platí taktéž pro verzi logo (1.1) či písmovou 
variantu logotypu (1.3).
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1.12
Logotyp 
Logotyp na zákázaných 
podkladových plochách 

Zde je definováno zakázané užití logotypu na barevných 
podkladových plochách. Je nutné dbát na čitelnosti 
značky a udržení celého konceptu jednotného vizuálního 
stylu Vršovického divadla Mana

nelze užít barevnou variantu logotypu na jednobarevném 
podkladu nebo fotografii. Pozitivní variantu logotypu 
nelze užít na ploše, jejíž rastr znehodnocuje dostatečnou 
čitelnost. Logotyp nelze používat přes vzory a struktury, 
příliš kontrastní fotografie či ilustrace, ani přes jiné texty.

Tato definice platí taktéž pro verzi logo (1.1) či písmovou 
variantu logotypu (1.3).
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2.1
Vizuální styl
Barevnost 

Základní barevnost divadla je černá a bílá. Vizuální styl 
používá další tři barvy; pro repertoár divadla barva 
petrolejová (CMYK 0/0/0/100), zlatá (6/26/97/15) 
označuje hostující produkce a červená (0/100/100/0) 
značí dětská představení a workshopy.

CMYK 
0/0/0/100

RGB 
0/0/0

PanTOnE 
Black 6 U

HTML
#000000

CMYK 
100/46/46/0

RGB 
0/116/132

PanTOnE 
7713 U

HTML
#007484

CMYK 
6/26/97/15

RGB 
205/162/48

PanTOnE 
1245 U

HTML
#CDA230

CMYK 
0/100/100/0

RGB 
194/15/26

PanTOnE 
3556 U

HTML
#C20F1A
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2.2
Typografie
Titulkové písmo 

Titulkové písmo Young Truxa vzniklo na základě písma 
vytvořeného samotným architektem budovy Husova sboru 
a Vršovického divadla Mana, Karlem Truksou, který byl 
ovlivněn konstruktivismem a funkcionalismem.  
Jde o sans-serifové geometrické písmo s jednotnou 
tloušťkou tahů.

AÁBCČDĎE
ÉĚFGHIÍJL
MNŇOÓPQR
ŘSŠTŤUÚŮ
VWXYÝZŽ
��������
������
����
����

0123456789
.,!?+-@/–%
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2.3
Typografie
Doplňkové písmo 

Doplňkovým písmem je sans-serifové geometrické 
Neue Einstellung z písmolijny Hanken Design Co., které 
decentně doplňuje elementární logotyp a písmo titulkové. 
Toto písmo má 9 řezů – Thin, Light, normal, Regular, 
Medium, Semibold, Bold, Extrabold a Black. Ve většině 
případů vizuální styl používá řez Normal a Bold, které 
mezi sebou vytváří žádoucí kontrast. Ve výjimečných 
případech je možné použít i jiné řezy, avšak nesmí  
negativně ovlivnit čitelnost textu.
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2.4
Vizuální styl
Papír 

Součástí prezentace Vršovického divadla Mana je také 
nosič vizuálního stylu. V tisku jde tedy především o papír. 
Pro maloformátový tisk (např.: měsíčních programů, 
letáků apod.) doporučujeme nenatíraný papír řady 
Munken ve třech typech bělosti; Pure, Lynx nebo Polar od 
dodavatele artic Paper, který je vhodný jak pro digitální 
i ofsetový tisk, tak i pro sítotisk. Také společnost Mondi 
nabízí obdobný papír s názvem Pergraphica, ve dvou 
typech bělosti; natural Smooth a Classic Smooth.
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2.5
Vizuální styl
Piktogramy 

Vizuální styl Vršovického divadla Mana používá tři 
základní piktogramy, které slouží pro odlišování typů 
představení. Piktogram věže, který je součástí logotypu, 
může označovat všechna vystoupení z vlastní produkce 
divadla. Piktogram židle a stylizovaného malého písmene 
"h" označuje představení hostujících divadel a piktogram 
skákacího panáka je určen pro dětský program. Všechny 
piktogramy vychází ze stejné mřížky a tloušťky tahů.

Pro piktogramy platí stejná rozměrová plocha jako pro 
logotyp (1.8). nejmenší možná velikost piktogramu je 25%.



50

2.6
Vizuální styl
Základní tiskoviny 

Vizitky představují významnou funkci při samotné 
prezentaci Vršovického divadla Mana a jeho jednotného 
vizuálního stylu, a proto je potřebné dbát do důsledku 
všech pravidel, který tento merkantil s sebou nese.

Hlavičkový papír slouží jako univerzální merkantilní 
tiskovina pro korespondenci pracovníků Vršovického 
divadla Mana a představuje významnou funkci při 
samotné prezentaci a komunikaci Vršovického divadla 
Mana a jeho jednotného vizuálního stylu, a proto je 
potřebné dbát do důsledků všech pravidel, který tento 
merkantil s sebou nese.

Hlavičkový papír obsahuje logotyp divadla, který je 
nedílnou součástí jednotného vizuálního stylu Vršovického 
divadla Mana, prostor vyhrazený pro obsah sdělení, 
podpis a pevné zápatí se základními údaji.

není-li na příslušném nosiči k dispozici korporátní 
font neue Einstellung, je možné pro text obecného 
hlavičkového papíru ve vyjímečném případě použít 
doplňkové písmo Calibri.

Zobrazená vizualizace vizitek a hlavičkového papíru je 
ilustrační.
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2.7
Vizuální styl
Merchandise 

Ukázka práce s vizuálním stylem Vršovického divadla 
Mana na dárkových předmětech.






