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1 Ú
 vod do manuálu

Jak pracovat s manuálem
Grafický logomanuál spolku
je nezaměnitelný návod pro
používání logotypu SPORT
CLUBU PLZEŇ, z. s. v reklamních
a ostatních tiskovinách. V tomto
smyslu je tento manuál výchozím
a závazným předpisem pro
tvorbu, výrobu a užívání
uvedených prostředků.
Respektování uvedených pravidel
je žádoucí a zodpovídá za něj
pracovník, který s prvky pracuje.
Vyobrazení v tomto manuálu
slouží pouze jako návod,
nikoli jako podklad pro tvorbu
tiskových a jiných materiálů.
Proto si, prosím, vždy vyžádejte
u odpovědné osoby SPORT
CLUBU PLZEŇ, z. s. grafické
podklady v elektronické podobě.

2 Název spolku

SPORT CLUB PLZEŇ, z. s.

Oficiální název spolku

SPORT CLUB PLZEŇ
SCPL

Zkrácený název

www.scpl.cz

V názvu spolku se všechna
písmena píší vždy velká. Právní
subjektivita spolku se od jejího
názvu odděluje čárkou a píše
malými písmeny.

Název spolku lze rovněž uvádět
v následujících dvou podobách.
Název spolku se uvádí zpravidla
v 1. nebo 4. pádě. V nezbytných
případech je přípustné skloňování
druhého slova názvu se zápisem
SPORT CLUBU PLZEŇ, SPORT
CLUBEM PLZEŇ, z. s. apod.
Název oficiálního webu
Zde se užívá název spolku
zkratkou, a to za použití malých
písmen, a s ním spojené
náležitosti.
! Při užití jména spolku
jsou možné pouze tyto
varianty jeho zápisu.

3 Základní varianta logotypu

Grafická podoba logotypu
Hlavním stavebním kamenem
identity sportovního klubu je
logotyp. Ten se skládá ze tří
pomyslných trojúhelníků se
zaoblenými vrcholy.
Vnitřní tmavě modrý trojúhelník
zobrazuje postavu běžkaře,
prostřední trojúhelník na bílém
podkladu slova SPORT CLUB
PLZEŇ, oddělená od sebe
tečkami. Poslední trojúhelík
plní úlohu rámečku.
Nápis SPORT CLUB PLZEŇ je
vysoký zhruba pětinu výšky
celého logotypu.

4 Černobílá varianta logotypu

Varianta 1
Černé provedení logotypu

Varianta 2
Bílé provedení logotypu

5 Barevnost logotypu

CMYK		
RGB		
PANTONE

100/51/0/47
0/66/116
648 C

CMYK		
RGB		
PANTONE

100/0/30/6
0/149/173
320 C

6 Použití logotypu
ochranný prostor logotypu

×

Ochranná zóna
Ochrannou zónou logotypu se
rozumí okolní prostor, kam nelze
umisťovat texty a grafické prvky.
Ochranná zóna také vyjadřuje
minimální vzdálenost logotypu
od konce strany nebo podkladu.

×

×
modul × = 20 %
z velikosti logotypu

Minimální velikost
Minimální rozměr definuje
minimální možné zmenšení loga,
aby se uchovala jeho čitelnost.
15 mm

! Užití logotypu v menší
velikosti podléhá schválení
SPORT CLUB PLZEŇ.

7 Zakázané varianty
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Změna logotypu
Je zakázáno logo deformovat,
otáčet, přebarvovat a měnit
písmo. Logo se nesmí aplikovat
na fotografii i či jinak barevně
nestálém podkladu bez bílé
vnitřní výplně. Není povoleno
umisťovat logo ohraničené bílou
plochou nebo linkou kolem
modrého rámečku. Po dohodě se
SPORT CLUBEM PLZEŇ lze umístit
černobílou variantu loga.
Na této straně jsou ukázky
některých zakázaných manipulací.
! Jakékoliv změny jsou
možné pouze po konzultaci
se SPORT CLUB PLZEŇ.

8 Písmo

Incised901 Nd BT

Písmo užité v logotypu

ABCDEFGHIJKLMN

V logotypu je použito bezpatkové
písmo rodiny Incised901.

OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz
0123456789
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