FK Teplice

LOGOMANUÁL

1.1

logotyp | konstrukce

Konstrukce logotypu je dána
originálním elektronickým
souborem. Při použití logotypu není
povoleno měnit jakýkoliv jeho prvek
tvarově ani barevně.
K dispozici je logotyp
ve vektorových formátech:
ai, pdf a eps.
A ve formátech bitmapových:
jpg a png.

1.2

logotyp | barvy

Modrá

CMYK 100 - 43 - 0 - 0
RGB
0 - 113 - 187
Pantone® 300

Žlutá

CMYK 0 - 0 - 100 - 0
RGB
255 - 237 - 0
Pantone® Process Yellow

Černá

CMYK 0 - 0 - 0 - 100
RGB
0-0-0
Pantone® Process Black

Bílá

CMYK 0 - 0 - 0 - 0
RGB
255 - 255 - 255
Pantone® White

logotyp | ochranná zóna

a

1.3

a

Ochranná zóna kolem logotypu
je pomyslný prostor, do kterého
nesmí zasahovat žádná jiná grafika
ani jakýkoliv text, který by snižoval
čitelnost logotypu. Určuje zároveň
plochu obdélníku v případě nutnosti
umístění logotypu do rámečku/plochy.
Vzdálenost ochranné zóny je dána
sílou žlutého prstence logotypu.
Toto pravidlo platí pro všechny varianty
logotypu.
a

ochranná zóna

Výjimky jsou přípustné pouze
s výslovným souhlasem klubu
FK Teplice.

1.4

logotyp | černobílé varianty

Černá a bílá varianta je použitelná
pouze v případech, kdy technologie
výroby nedovoluje použití barevné
varianty.
Při použití jedné z těchto variant je
nutné dbát na to, aby použitá varianta
byla na pozadí dostatečně čitelná!
Černá a bílá varianta je dostupná
ve vektorových formátech:
ai, pdf a eps.
A ve formátech bitmapových:
pouze png.

1.5

logotyp | minimální a maximální velikost

minimální velikost logotypu ve variantě černé/bílé

Minimální velikost logotypu je
doporučená velikost, která zajišťuje
jeho dostatečnou čitelnost.

minimální velikost logotypu v barevné variantě

30 mm

20 mm

15 mm

10 mm

U malých rozměrů logotypu je
vždy nutné, aby byla brána v potaz
technologie reprodukce!
Maximální velikost je určující
pouze tam, kde je logotyp použit
v bitmapových formátech a hrozí jeho
degradace při tisku. Při běžném použití
je to cca 150 % originální velikosti.
U vektorových formátů není maximální
zvětšení nijak omezeno.

1.5

logotyp | zakázané varianty
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Je nepřípustné jakýmkoliv způsobem
měnit tvar, barevnost nebo písmo
použité v logotypu!
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