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Logo SK Bivoj Litvínov
Logo klubu se skládá ze štítu a ze dvou stuh.
Stuhy jsou osazeny nápisy „SK Bivoj“
a „Litvínov“ provedenými verzálkami fontu
Signika Bold.
Štít je vyveden s kresbou Bivoje nesoucího
uloveného kance. Na pozadí se klenou
svahy Krušných hor v okolí Litvínova, v levé
části Šumenské údolí, v pravé hora Stropník.
V dolní části je štít doplněn letopočtem
1999 jako upomínka na rok založení klubu
a na nápad na jeho pojmenování podle
mýtického siláka.
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ochranná zóna
Ochranná zóna definuje prostor, v němž se
nesmí nalézat žádné prvky grafiky.
Její velikost je definována výškou stuhy
včetně jeího lemu. Na obrázku je tento
rozměr označen písmenem „x“.
Logo je zakázáno umisťovat do blízkosti
jiných objektů ve vzdálenosti menší než „x“.
Výjimku tvoří situace, kdy bude logo ve
společnosti dalších log, např. na sportovních
plakátech apod. Tehdy bude ochranná zóna
dvojnásobná, tedy ve velikosti „2x“.
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barevné varianty

Základní variantou loga je plně barevná varianta. Její barevnost je závazně definována na
barevné škále RGB a CMYK, viz další oddíl. V případě technických omezení tisku je možno
logo prezentovat v odstínech šedi nebo v černo-bílé variantě.
Na klubových materiálech nejsou povoleny jiné než tyto varianty loga.
Výjimku v případě užití na materiálech třetích stran či na jednobarevném textilu viz oddíl
Povolené užití.
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Tmavý podklad

V případě použití loga na tmavém podkladu je logo použito v identické podobě, v jaké je
prezentováno na světlém pozadí.
Explicitně stanovujeme zákaz užití obtahové světlé linky (lemu) vně loga či inverzní varianty
loga. Viz oddíl Zakázané způsoby užití.
Pro použití v elektronické komunikaci doporučujeme jako podkladovou barvu volit namísto
černé tmavě šedou.
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základní barevnost
Barevnost loga je definována v barevných
režimech RGB a CMYK.
RGB
Varianta loga v režimu RGB je určena
primárně pro digitální použití — na webu,
v elektronických materiálech klubu apod.
Lze ji použít i pro individuální „domácí“ tisk
ve vlastní režii.
CMYK
Tato varianta je určena pro profesionální
tisk. Dresy, trička, samolepky apod.
Pozor při CMYK tisku černé. Volte prosím
„rich black“ v teplé kombinaci jednotlivých
složek.

STUHA
RGB 255 / 199 / 16
CMYK 0 / 25 / 100 / 0

ŠTÍT
RGB 245 / 225 / 164
CMYK 0 / 10 / 40 / 0

KOŽEŠINA
RGB 133 / 82 / 24
CMYK 35 / 65 / 100 / 30

BIVOJ
RGB 249 / 238 / 205
CMYK 0 / 6 / 24 / 0

HORY
RGB 209 / 131 / 32
CMYK 15 / 55 / 95 / 0

LEM
RGB 0 / 0 / 0
CMYK 30 / 60 / 50 / 100
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Odstíny Šedi
Barevnost černobílé varianty loga je
definována v barevných režimech RGB
a CMYK.
V případě tisku jsou barvy pokud možno
tisknuty v odstínech šedé, nikoliv soutiskem
všech barev.

STUHA
RGB 215 / 215 / 215
CMYK 0 / 0 / 0 / 22

ŠTÍT
RGB 236 / 236 / 236
CMYK 0 / 0 / 0 / 10

KOŽEŠINA
RGB 124 / 124 / 124
CMYK 0 / 0 / 0 / 65

BIVOJ
RGB 255 / 255 / 255
CMYK 0 / 0 / 0 / 0

HORY
RGB 179 / 179 / 179
CMYK 0 / 0 / 0 / 40

LEM
RGB 0 / 0 / 0
CMYK 0 / 0 / 0 / 100
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povolené ZPŮSOBY UŽITÍ
Zvláštní výjimkou barevné úpravy je
povolení změny barevnosti loga v případě
jeho užití na jednobarevném textilu.
Je-li záměrem autora začlenění loga na
textil tak, aby hlavním nosným motivem
textilu nebylo logo samotné, ale klubová
barevnost, je možno použít jednobarevnou
verzi loga.
V takovém případě lze vypustit bílé plochy
loga. Zároveň je umožněno měnit míru
průhlednosti loga.
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povolené ZPŮSOBY UŽITÍ
Zvláštní výjimkou barevné úpravy je
povolení změny barevnosti loga v případě
jeho užití na jednobarevných materiálech
třetích stran.
Jde o případy, kdy jsou v zájmu
kompaktnosti propagačních materiálů apod.
loga zúčastněných partnerů, klubů atd.
ujednoceny do stejné barevné škály.
V takovém případě je možno použít
černo-bílou variantu loga SK Bivoj a převést
ji do vyhovující barevné škály.
Bílé plochy loga lze v tomto případě vypustit,
je-li obdobně postupováno i u dalších
společně uvedených log.
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ZAKÁZANÉ ZPŮSOBY UŽITÍ
Základní podoby loga jsou v tomto manuálu
definovány. Jiné jeho varianty jsou
nepřípustné.
Není možno jakkoliv měnit nebo upravovat
logo jako celek, jeho tvar, barevnost, nebo
jeho jednotlivé části.
Mezi nepovolené úpravy patří například

•
•
•
•
•

deformace poměrů stran
otáčení loga
zkosení loga
úprava textu loga
apod.
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ZAKÁZANÉ ZPŮSOBY UŽITÍ
Dalšími příklady nepovolených úprav jsou:

•
•
•
•
•

bílý lem v případě tmavého podkladu
inverzní varianta loga
barevné vytažení kontur
změna barevnosti
barevné přechody
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02 typografie
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OSwald
Základním písmem klubu je písmo Oswald
z volné nabídky písem Google Fonts.
Písmo je používáno pro nadpisy, nápisy,
jmenovky, čísla.
Nikdy není používáno pro odstavce a delší
tok textu.

Aa

OSWALD DemiBold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890!?,@”&%()*

oswald regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890!?,@”&%()*

OSWALD LIGHT

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890!?,@”&%()*
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OPEN SANS
Doplňkovým písmem je písmo Open Sans
z volné nabídky písem Google Fonts.
Písmo je používáno pro všechny delší texty
napříč tištěnými i elektronickými médii.
Nikdy není použito pro nadpisy.

Open Sans Regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890!?,@”&%()*

Open Sans Italic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890!?,@”&%()*

Aa

Open Sans Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890!?,@”&%()*

Open Sans Bold Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890!?,@”&%()*
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Příklady — leták
Typ znaků
Písmo Oswald je v nadpisech použito pouze
ve verzálkách (velká písmena). Verzálky jsou
výrazné, u kratších a důležitých textů jsou
přínosem.
Volba řezů
Nadpis je vyveden v řezu Oswald DemiBold,
podtitulek už v méně tučném Oswald
Regular.
Barevnost
S ohledem na tmavý podklad je použita
klubová žlutá. Ostatní texty jsou v bílé a jí
blízkých odstínech šedé
Výška řádků
Proklad řádků (řádkování) odstavce je
cca. 145% velikosti znaků. Takový proklad
pomáhá čitelnosti.

NÁBOR

do klubu sk bivoj litvínov
Trénujeme v nově rekonstruované hale na Koldomu, ve
sportovní hale v Janově a v tělocvičnách litvínovských škol.
Aktivně spolupracujeme se ZŠ Ruská Litvínov a ZŠ Meziboří.
Nově příchozím na tréninku zapůjčíme florbalové hole či
brankářské vybavení. Pokud máte zájem si florbal v našem
klubu vyzkoušet, využijte následujících kontaktů:

Tomáš Arazim
telefon: 723 893 333 • e-mail: klub@skbivoj.cz
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Příklady — web
Typ znaků
Písmo Oswald je v nadpisech použito včetně
minusek (malá písmena). Ty jsou u delších
textů čitelnější. Zároveň dávají textům lépe
dýchat než verzálky.
Barevnost
Na bílém podkladu není použita žlutá barva.
Kontrast vůči pozadí by byl příliš nízký, texty
nedostatečně čitelné. Žlutou doporučujeme
v takovém případě používat na sekundární
barevné prvky designu.

Utkání s Boleslaví provázelo množství
zahozených šancí
autor: Radim Kašpárek datum : 12. 2. 2007

V neděli 28. ledna se SK Bivoj Litvínov postavil k mistrovskému zápasu
18. kola proti týmu ASK Orka St. Boleslav. Po sobotním zápase s velkým
rivalem Spartou Praha, ve kterém za vzrušené atmosféry nakonec uhráli
remízu, byl soupeřem beznadějně poslední celek tabulky. Diváci čekali
jednoznačný průběh, a možná tomu tak bylo i na hráčské lavici. Domácí
borci totiž nastoupili do zápasu trochu lehkovážně.

Nelehké chodovské kanonády
autor: Vadim Všetula datum: 12.2.2007

V sobotu 27.1. zavítaly naše junky poprvé do chodovské arény. Se soupeři
FBC Wings Most a FbC Měddm Mariánské Lázně jsme si pěkně zastříleli,
ale nebylo to tak snadné, jak by se na první pohled zdálo.
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čÍSLA A JMENOVKY

KROPÁČEK
0123456789
Jmenovky a čísla jsou vyvedeny výhradně fontem Oswald v řezu Regular nebo Medium.
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03 týmové barvy
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palety Doporučené

Šedé
Tmavé i světlé šedé je doporučeno používat v odstínech
blízkých koncům spekter. Působí vůči sobě navzájem
přirozeněji. Jako písmo jsou potom vůči opačnému
podkladu lépe kontrastní, jako estetický prvek elegantnější.

Žluté
Klubové žluté je doporučeno používat směrem k teplejší
části spektra. Čím tmavší žlutá, tím více směrem k oranžové
části spektra.
Hnědé
Jako doplňkovou barvu textilu apod. lze použít hnědé.
Vycházejte z barev loga. Čím více směrem do žlutého či
zeleného spektra, tím méně sytou barvu volte.
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palety nedoporučené

Šedé
Čím různorodější šedé, tím méně kompaktní vyznění.
Zvyšují pravděpodobnost špatného kontrastu prvků, tříští
ucelenost ploch.

Žluté
Odstíny směřující k citrónovým žlutým působí spíše
jedovatě než vřele. Zvláště nedoporučujeme užití tmavých
variant těchto žlutých. Působí ušmudlaně.
Hnědé
Vyvarujte se používání sytých odstínů, které se blíží rudým
a zelenkavým barvám.
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04 textil
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dresy — náležitosti
Logo
Logo klubu je vždy umístěno na srdci.
Druhá verze loga ve stejné velikosti je
umístěna na pravé nohavici trenek.
Čísla
Číslo je umístěno na pravé části hrudi. Jeho
velikost odpovídá velikosti loga. Druhá
pozice pro umístění čísla je levá nohavice
trenek. Třetí pozice je na zádech dresu.
Jmenovka
Je vždy vyvedena verzálkami o dostatečné
velikosti. Její pozice je zásadně nad číslem.
Není povoleno doplňovat jmenovku
křestním jménem, zaměňovat příjmení
za přezdívky apod. Výjimku tvoří rozlišení
iniciálami v případě shody příjmení.
Styl
Typografie na dresech je bez obtahu.
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dresy — sponzoři
Dres klubu obsahuje maximálně pět reklam.
Přední strana
Jediným místem, které je na přední straně
určeno k prezentace partnera je střed hrudi
pod logem klubu a číslem. Přední strana
dresu či trenek neobsahuje žádné další
sponzorské logo.
Zadní strana
Prostor pro partnery klubu je ve spodní části
dresu. V místě jsou umístěna maximálně
dvě sponzorská loga.
Rukávy
Spodní strana rukávu nese maximálně
jedno sponzorské logo.
Barevnost
Barevná loga nejsou povolena. Všechna
loga jsou vyvedena v barvě černé, bílé nebo
šedé, vždy jednotně.
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týmová trička
Znak
Znak klubu je na týmových tričkách umístěn
buď velký na středu hrudi, nebo jako malý
na srdci.
Barevnost
Je-li znak tištěn v plných barvách, je na tričku
dominantní.
Je-li naopak tištěn pouze v jedné barvě,
doporučujeme tisknout jej nikoliv černě či
bíle, ale v tlumené verzi vycházející z odstínů
samotného trička.
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týmové oblečení
Logo
Logo klubu je umístěn vždy a výhradně na
srdci.
Číslo
Na týmovém oblečení je číslo umístěno
na pravé straně hrudi. Velikost zhruba
odpovídá velikosti znaku.
Název klubu
Nápis s názvem klubu je umístěn na zadní
části oblečení, přibližně ve stejné výši jako
jsou loga na přední straně.
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týmové oblečení
Barvy
Barvy nápisů je záhodno kombinovat s
barvou loga, čísel a barevností textilu,
tak aby celek působil kontrastně, přesto
kompaktně.
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týmový nápis
Umístění
Nápis s názvem klubu může a nemusí být
umístěn na záda klubového oblečení. Je
vždy umístěn v horní části. Je zásadně psán
pouze verzálkami.
Řezy
Řádek s názvem klubu je proveden v řezu
Oswald Bold. Podtitulek je proveden v řezu
Oswald Regular.
Barevnost
Barevně nejvýrazněji jsou provedena slova
„Bivoj“ a „Floorball Team“. Při volbě odstínů
je záhodno vycházet z barevnosti oblečení.
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technická podpora
Marketingové oddělení klubu
Petr Globočník
marketing@skbivoj.cz
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