
pro správné používání loga fk třinec



ÚVOD

02

Logomanuál stanovuje základní pravidla užívání grafic-

kých prvků loga klubu FK Třinec při zachování jednotného 

vizuálního stylu.

Respektujte prosím předpisy logomanuálu. Každý uživatel 

logo FK Třinec je povinen zohlednit předpisy uvedené

v tomto dokumentu při vnitřní i vnější komunikaci firmy,

v marketingu a reklamních materiálech.
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základní podoba
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Základním prvkem jednotného vizuálního stylu FK Třinec je logo. Použité prvky 

jsou nezaměnitelné a jejich vzájemné umístění a parametry jsou neměnné.



Výroční podoba
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Ke 100. výročí založení klubu vznikla i speciální výroční 

varianta loga pro použití výhradně v roce 2021.



ochranná zóna
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Definice minimálního rozměru předepisuje hodnoty pro minimální možnou velikost reprodukce lo-

gotypu tak, aby byla zachována dostatečná čitelnost loga



minimální velikost
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Definice minimálního rozměru předepisuje hodnoty pro minimální možnou velikost loga tak, 

aby byla zachována dostatečná čitelnost loga

0.25 mm

0.25 mm



barevnost
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Barvy tvoří součást jednotného vizuálního stylu. Manuál nepovoluje jakoukoliv 

úpravu či modifikaci barev. Nesprávné používání předepsaných barev může 

znehodnotit jednotnou vizuální identitu značky.

PANTONE
186 C

RGB
R:206 G:14 B:45

CMYK
C:12 M:100 Y:81 K:3

PANTONE
WHITE

RGB
R:255 G:255 B:255

CMYK
C:0 M:0 Y:0 K:0

PANTONE
BLACK

RGB
R:0 G:0 B:0

CMYK
C:0 M:0 Y:0 K:100



typografie
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V logu bylo použito písmo Nexa Bold

Aa Bb Cc 0123

Písmo pro použití v printové a elektronické komunikaci je DIN Pro ve všech řezech

Aa Bb Cc Dd 0123

Písmo pro použití v různých grafických vizuálech: OLD SPORT ATHLETIC

Aa Bb Cc 0123



Zakázané používání
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Manuál nepovoluje logo a jeho jednotlivé části jakkoli modifikovat, deformovat, tvarově upravovat

v rozporu s korporátními pravidly jednotného vizuálního stylu. Stejně nepřípustné je vyjímat části 

loga a používat je samostatně. Uvedené příklady zakázaného použití, jsou pouze orientační.



Při jakýchkoli problémech či nejasnostech prosím
kontaktujte autora loga: info@kokesdesign.cz


