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ZNAČKA

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
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Základním prvkem jednotného vizuálního stylu je značka, která je zároveň i registrovanou ochrannou známkou. Značka se užívá pro veškerá označení týkající se činnosti hokejového klubu.
Její aplikace je přesně definována a řídí se pravidly uvedenými v tomto manuálu. Značku tvoří primárně symbol rytíře ve dvoubarevném provedení modré DARK KNIGHT  BLUE a bílé WHITE KNIGHT.
Značka nahrazuje původní symbol rytíře, který obsahoval dva odstíny modré a dva odstíny žluté doplněné o bílou barvu. Současný symbol lépe vystihuje moderní trend současné doby a přirozenou evoluci.

Tato podoba značky je podobou primární. Je určena a preferována k veškerému použití (tisk, web, tv přenosy). Použití ostatních variant, včetně logotypu, konzultujte se zodpovědnými osobami.



ZNAČKA

ČERNOBÍLÉ PROVEDENÍ

Základní barevné provedení značky v předdefinovaných barvách (viz oddíl barvy) se aplikuje na všech barevných materiálech. Pravidla aplikace barevného provedení značky na světlém a tmavém
podkladu jsou přesně definována. Jednobarevné provedení značky v předdefinované barvě DARK KNIGHT BLUE (viz oddíl barvy) se aplikuje na materiálech, kde je možné užít pouze dvě barvy.

ZÁKLADNÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ

V černobílém tisku nebo v případech, kdy není z objektivních příčin možné použít barevné provedení značky, používá klub černobílé provedení značky. Černobílé pozitivní provedení značky
se aplikuje na všech světlých podkladech s tonalitou nepřekračující určitou hranici. Negativní provedení značky se používá tam, kde by černobílý podklad s vyšší tonalitou ztížil její čitelnost.
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ZNAČKA

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Značka v základní barvě DARK KNIGHT BLUE a v barevné doplňkové variantě. Jiné barevné varianty značky jsou nepřípustné.

ZÁKLADNÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ

Od sezony 2021/2022 se použití barevného loga konzultuje s marketingovým oddělením klubu a barevné logo je využíváno pouze ve výjimečných případech jako alternativní.
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ZNAČKA

Ochranná zóna je minimální velikost plochy v bezprostřední blízkosti značky, do které nesmí zasahovat text, jiné logo ani další grafické prvky. 
Ochranná zóna zároveň určuje minimální vzdálenost od okraje listu, tabule či jiné plochy, na kterou je značka aplikována. 
Tato zóna zaručuje čitelnost a dostatečnou působivost značky. Ochranná zóna je definována poměrově pomocí jednotky x.

OCHRANNÁ ZÓNA
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*

ZNAČKA

Podoba značky klubu je v tomto manuálu závazně definována. Jiné varianty značky jsou nepřípustné.
Není možné měnit její danou barevnost, dále je zakázáno ji jakkoliv tvarově upravovat a deformovat.
Výjimky lze udělit pouze na základě konzultace a schválení se zodpovědnými osobami.

Zdůrazněný zákaz využití loga v inverzním  provedení barev (viz *).

ZAKÁZANÉ VARIANTY



TYPOGRAFIE A LOGOTYP
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a bc defg h ijk lm n o pq r tu v w x y z
0 12 3 4 5 6 78 9 !?,@ ”& % ()* Winner Sans Extended Black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRTUVWXYZ
0123456789!?,@”&%()* Oswald Regular

Heroic Condensed Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRTUVWXYZ
0123456789!?,@ ”&% ()*

ABCDEFGHIJKLMNOPQRTUVWXYZ
0123456789!?,@”&%()*

Oswald Bold

PÍSMO

DOPLŇKOVÉ PÍSMO

Základním písmem je font Oswald. Tento font slouží pro sazbu delších textů - je tedy textovým fontem klubu.
Využíváme řez Text Regular pro běžný text a řez Text Bold pro vyznačování v textu a také pro sazbu důležitějších informací. Ve výjímečných případech můžeme využít i další řezy tohoto fontu.

ZÁKLADNÍ PÍSMO

Doplňkovým písmem je font Heroic Condensed Bold. Využívá se pouze do grafické vizualizace klubu (např. #VĚŘÍME).
Doplňuje ho font Winner Sans Extended Black, který se společně s fontem Heroic Condensed Bold využívá pro drobné popisky/podnadpisy a kratší texty.
V kancelářských aplikacích může být textové písmo nahrazeno fontem Calibri v řezech Regular a Bold.
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A B

ZNAČKA A TYPOGRAFIE

Zde je definováno spojení značky a názvu klubu do formy logotypu.
Užitým fontem je Winner Sans v řezu Extended Black.

Varianta B je určena pouze pro situace, kde není možné užití základní podoby logotypu A.
Tento logotyp se využívá ve výjimečných případech a výhradně po konzultaci s marketingovým oddělením.

ZÁKLADNÍ LOGOTYP
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30 mm

40 mm

30 mm

20 mm

20 mm

10 mm

100% 75%50%

ZNAČKA A TYPOGRAFIE

Pro správnou čitelnost je nutné dodržet minimální rozměry stanovené zde.
MINIMÁLNÍ VELIKOST



BARVY
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PANTONE 2767 C
C95 / M82 / Y44 / K43
R25 / G44 / B73
#192C49

WHITE
C0 / M0 / Y0 / K0
R255 / G255 / B255

#FFFFFF

KNIGHT BLUE

PANTONE 281
C100 / M70 / Y0 / K62
R39 / G52 / B87
#273457

OCEAN BLUE KNIGHT
PANTONE 659 C
C51 / M35 / Y0 / K0
R127 / G151 / B204

#7F97CC

PANTONE 7409 C
C0 / M29 / Y100 / K0
R253 / G186 / B18
#FDBA12

LIGHT GOLD KNIGHT
PANTONE 112 C

C40 / M41 / Y100 / K12
R151 / G128 / B0
#978000

DARK GOLD KNIGHTLIGHT BLUE KNIGHT

WHITE KNIGHT

BARVY
DARK KNIGHT BLUE je primární barvou klubu v kombinaci s barvou WHITE KNIGHT. Barvy jsou jedním ze základních prostředků tvorby jednotného vizuálního stylu klubu 
a jsou významným nástrojem vnější i vnitřní komunikace. Dále jsou zde definovány barvy doplňkové z původního logotypu z roku 2011.

Barvy usnadňují identifikaci veškerých činností a předmětů souvisejících s klubem, především prostřednictvím administrativních a marketingových tiskovin, 
dopravních prostředků  a architektury.

Převodní tabulka uvádí kodifikace barev pro různé způsoby použití: přímé barvy Pantone® C pro tisk, soutiskové barvy CMYK, RGB pro subtraktivní zobrazování a web.
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#VĚŘÍME
Od roku 2021 se k marketingové kumunikaci klubu přidal logotyp #VĚŘÍME.
Navazuje na základní logotyp rytíře, ze kterého si převzal křížek symbolizující víru, jenž je zde zduplikovaný a složený do tvaru hashtagu. Dodává tak logotypu moderní prvek.

Samotný text VĚŘÍME je ztvárněn fontem Heroic Condensed bold, který je zkosený, aby evokoval dynamičnost, která k hokeji bezesporu patří.

Šmouha v pozadí symbolizuje „sprchu“ od bruslí a v celém konceptu reprezentuje hokejový prvek.



#VĚŘÍME

Součástí klubu je i mládež, která nemůže být nijak upozaděna.
Pro vizuální přiblížení se prvnímu týmu byl vytvořen logotyp #MLADÍRYTÍŘI, který vychází z původního #VĚŘÍME.
Mládež tak ladí svou vizuální identitou s celkovým grafickým jazykem klubu.

Podstatnou odlišností je hashtag, u kterého se v tomto případě využívá barva LIGHT GOLD KNIGHT (viz strana 14).

#MLADÍRYTÍŘI
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MLADÍRYTÍŘI



WWW.RYTIRIKLADNO.CZ


