ZNAČKA
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 S, který vychází
ze sparťanské tradice. Konkrétně tento tvar se
objevoval na dresech a materiálech klubu
na počátku 20. století.
Značka nahrazuje logo S používané od 90. let
do současnosti, u kterého překážela přílišná
složitost zapříčiněná použitím linek v tradiční
trikolóře a především jeho původ ve vodách free
fontů.
Současný symbol tedy lépe vyjadřuje
historickou tradici a klubové hodnoty.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
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.
(kontakt: marketing@hcsparta.cz)

ZNAČKA

ZÁKLADNÍ BAREVNÉ 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 Sparta rudá
(viz oddíl bavry) se aplikuje na materiálech,
kde je možné užít pouze dvě barvy.

ČERNOBÍLÉ 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.

ZNAČKA

ZÁKLADNÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ
Značka v základní barvě (Sparta Rudá)
a v barevných dopňkových variantách.
Jiné barevné varianty značky jsou nepřípustné.

ZNAČKA

OCHRANNÁ ZÓNA
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.

ZNAČKA

OCHRANNÁ ZÓNA
Rozkres značky slouží ke konstrukci značky,
definuje umístění jednotlivých prvků a jejich
vzájemné poměry.
Tento rozkres je vhodné používat v případě,
kdy není možné použít zdrojová vektorová
data značky.
Tento rozkres však není vhodné používat
jako předlohu pro přímou reprodukci značky
nebo jako prostředek pro vlastní konstrukci
značky.

ZNAČKA

ZAKÁZANÉ VARIANTY
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.
(kontakt: marketing@hcsparta.cz)
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abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
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Vafle Condensed

PÍSMO

ZÁKLADNÍ PÍSMO
Základním písmem je font Vafle Condensed
z české písmolijny Suitcase Type Foundry.
Tento font slouží pro sazbu nadpisů a titulků
a také dotváří logotyp klubu.

DOPLŇKOVÉ PÍSMO
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Helvetica Neue LT Pro Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789!?,@”&%()*
Helvetica Neue LT Pro Bold

Doplňkovým písmem je font Helvetica Neue Lt
Pro. Tento klasický font spouží pro sazbu delších textů - je tedy textovým fontem klubu.
Využíváme řezy Roman pro běžný text
a řez Bold pro vyznačování v textu a také pro
sazbu důležitějších informací.
V kancelářských aplikacích může být textové
písmo nahrazeno fontem Arial v řezech normal
a bold.

Vafle condensed

Vafle condensed
1/2 – 3/4 velikost

NADPIS

PODNADPIS

Helvetica Roman
10˙ / 13˙

Occum que preritatatem velenis samEllautat estibus adit que alitatio vendantiam fuga. Nam utatio beruptaqui beatem. Pudaepudaes demporro bero con
conetur esciis sit ipsuntotas que volut inctus exceat autatur molut vel iscil
maxim sim everum alitiatum landige nienduc illate volorerumqui tem audis et
ut voloreium reperferibus alici nonsedi reptinulles conectecatam inullab ipsam,
tem fugia quiae consequam, expland ipsumque porum liquodis ullitaq uossite
veliquam et ea pra volut et que lam quatest endem. Nam ea corempo rectur?
Quidi blaccuptat ut ea voloreiunt laborem que exerferiorro quam alistiore dendignis quamusam fugia quam, adi doluptur recte exercia aut rat.
Nias mostemp eritinv erendi id que nonserum ima voluptusdam aut facererupta quatque exeri nos di ant venem. Lupta exero veliqui volorunt alia pore
plabori assinct istrum eatum autemol orectes in pe cuptatia pla vid ea simped
ut videbit ipitio voluptiur sim sapient, occus, conecte ntorere peraturitium
quodi as am sequide mquunt.
Olupta aut ant. Vitiis dolut experferatum estrumquas estiistios et es as earcien
iendae vendenisquis sitat officilibus eles alitas adi dolene doluptaspel mosanti
omnimax imaiorro beatqui se coribus.
Uptaturit voles dollecte etur similiaestem inum ipsum a et quam doluptur,
quas deniendae ped qui dus aperspe remolut laborpo rporro tem ipsum
nimus etur, officim nobit atem id quibeaquia quis ullupta quidusam, idi que si
voluptat et min resti ut ad quam et, nus aut landandit reperum

PÍSMO

VZOROVÝ PŘÍKLAD SAZBY

A

ZNAČKA A TYPOGRAFIE
ZÁKLADNÍ LOGOTYP

Zde jsou definovány varianty spojení značky
a názvu klubu do formy logotypu.
Písmo je základní klubové písmo
Vafle Condesed doplněné o ročník založení
vysazeným Helveticou v řezu Bold.

B

C

Preferovaná kompozice je označena jako A.
Varianta B a C, je dopňkovou pouze pro situace,
kde není možné využít varintu A.

ZNAČKA A TYPOGRAFIE
SEKUNDÁRNÍ LOGOTYP

Tato podoba logotypu je variantou alternativní,
určenou pro situace, kdy základní logotyp není
možné použít.
Její použití je nutné konzultovat s grafickým
oddělením HC Sparta Praha!!!

25 mm

25 mm

25 mm

ZNAČKA A TYPOGRAFIE
MINIMÁLNÍ VELIKOST

Vzhledem k čitelnosti logotypu je nutné dodržet
minimální rozměry stanovené zde.

20 mm

20 mm

SPARTA RUDÁ

Pantone 188C
RAL 3032
C20 / M100 / Y65 / K50
R122 / G16 / B38

BARVY
SPARTA MODRÁ

Pantone cool gray 9C
RAL 9023
C5 / M5 / Y0 / K60
R120 / G121 / B128

Pantone Reflex Blue C
RAL 5002
C100 / M85 / Y0 / K0
R0 / G20 / B137

Sparta Rudá je primární barvou klubu.
Doporučeno je používat tuto barvu s odstíny
šedé, černé a bílé viz. vzorník.
Barvy jsou jedním ze základních prostředků
tvorby jednotného vizuálního stylu klubu
a jsou významným nástrojem vnější i vnitřní
komunikace.

SPARTA SVĚTLE ŠEDÁ

SPARTA ŽLUTÁ

Dále jsou zde definovány barvy tradiční
sparťanské trikolóry.

SPARTA ŠEDÁ

Pantone cool gray 3C
RAL 7047
C15 / M10 / Y10 / K10
R195 / G198 / B200

Pantone 116C
RAL 1018
C0 / M20 / Y100 / K0
R255 / G205 / B0

SPARTA ČERNÁ

SPARTA ČERVENÁ

Pantone Black C
RAL 9017
C / M10 / Y10 / K100
R45 / G41 / B38

SPARTA BÍLÁ

White
RAL 9003
C0 / M0 / Y0 / K0
R255 / G255 / B255

Pantone 485C
RAL 3028
C0 / M100 / Y100 / K10
R218 / G41 / B28

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,
RAL pro nátěrové hmoty a pro samolepicí fólie.

TECHNICKÁ PODPORA A INFORMACE
marketing@hcsparta.cz

