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Funkce a práce s manuálem

Tento logomanuál je základní materiál vizuální prezentace 
softballového klubu Joudrs Praha. Jsou v něm definována základní 
pravidla pro práci s logotypem, definice barev a písma.

Dodržování pravidel určených v tomto manuálu je základním 
předpokladem pro úspěšnou vizuální prezentaci, jejíž cílem
je jednoznačná identifikace softballového klubu Joudrs Praha.

Logotypy smí být reprodukovány pouze z digitální předlohy, která 
je součástí tohoto manuálu nebo k dispozici ke stažení na webu: 
http://joudrs.cz/o-klubu/ke-stazeni/. 



Hlavní logo
- Základní barevné provedení

Zobrazené provedení logotypu je základní a preferovanou variantou pro veškeré 
aplikace.

V případě, že z grafického nebo technologického hlediska by byla
tato varianta nevyhovující, je možné použít některou z variant uvedených na dalších 
stranách. Pravidla jejich použití jsou přesně definována v tomto manuálu.

Základní barevné provedení se používá vždy, je-li to možné a řídí se ustálenými 
grafickými pravidly o dobré čitelnosti a barevné harmonii.

Upravovat nebo jakkoliv zasahovat do logotypu je zakázáno.



Hlavní logo
- Ženy/dívky



Hlavní logo
- Muži/chlapci



Hlavní logo
- Černobílé a negativní provedení

Černobílá nebo negativní varianta logotypu se používá tam, kde nelze z objektivních 
nebo technologických důvodů (např. razítko) použít plnobarevnou variantu logotypu.



Hlavní logo
- Ochranná zóna

Ochranná zóna loga je definována pomocí jednotky x. Tato jednotka je odvozena od 
vzdálenosti účaří písmene s od okraje loga. Ochrannou zónu tvoří oblast okolo loga 
o vzdálenosti 1x.

Do ochranné zóny je nepřípustné zasahovat jinými grafickými prvky nebo dalším 
logem.



Hlavní logo
- Použití na podkladové ploše

Základní logo je vhodné používat na podkladových plochách v barvách definovaných 
tímto manuálem a v těchto povolených kombinacích. 

Použití loga na barevných podkladech a fotografiích je povoleno pouze ve výjimečných 
případech. Je třeba dodržovat ochrannou zónu loga a dbát na čitelnost.



Hlavní logo
- Použití na podkladové ploše - stupně sytosti

Na podkladech v různé sytosti barev je vhodné použití loga takto: 
- 0% - 50% sytosti barvy lze použít všechny přípustné barevné varianty
- 51% - 75% sytosti barvy nepoužívat logo ve variantě Grey, nahradit negativem
- 75% - 100% sytosti barvy lze používat logo ve variantě orange nebo negativní

50%

75%

100%

0%



Hlavní logo
- Nepřípustné varianty

Logo má svou přesnou podobu, kterou nelze žádným způsobem upravovat a měnit.

Je zakázáno logo deformovat a měnit barevnost. Logo také není možné používat 
v nečitelné velikosti nebo umisťovat na nevhodný podklad. Není povoleno umístění 
loga přes fotografie hráčů - především přes obličej. 

Je zakázáno zasahovat do ochranné zóny loga definované tímto manuálem (tzn. 
doplňovat logo dalšími neschválenými prvky, umístěnými přes logo nebo zasahujícími 
do ochranné zóny loga).



Barevnost
- Definice barev logotypu

Navy

 C 100
 M 63
 Y 16
 K 78

 R 0
 G 38
 B 62

Pantone 2965C

Web #040F24

Grey

 C 30
 M 20
 Y 19
 K 58

 R 112
 G 115
 B 114

Pantone 424C
Pantone 422C 
(pro textil)

Web #585352

Orange

 C 0
 M 50
 Y 100
 K 0

 R 255
 G 128
 B 0

Pantone 1495C

Web #FF7F00

Barvy jsou velmi důležitým prvkem při identifikaci logotypu. Logotyp má tři základní 
barvy – Navy, Grey a Orange. 
Při práci s barevností je nutné respektovat jejich přesný odstín.



Typografie
- Základní písma

Kohinoor Telugu Light
Kohinoor Telugu Regular
Kohinoor Telugu Medium

Kohinoor Telugu Semibold
Kohinoor Telugu Bold

Základním písmem pro použití na tiskoviny je písmo Kohinoor Telugu ve všech jeho 
řezech. 
Dalším doplňkovým písmem vhodným pro použití především na webu je písmo Tahoma.

Tahoma Regular
Tahoma Bold



Doplňkové logo
- Základní provedení

Logo klubu určené pro použití primárně na čepice. Dále vhodné použít tam, kde 
by hlavní logo bylo příliš malé až nečitelné. Jsou povolené i další barevné varianty 
vycházející z povolených barevných variant základního loga a barev definovaných 
tímto manuálem.



Doplňkové logo
- Ženy/dívky



Doplňkové logo
- Muži/chlapci



Doplňkové logo
- Černobílé a negativní provedení

Černobílá nebo negativní varianta logotypu se používá tam, kde nelze z objektivních 
nebo technologických důvodů (např. razítko) použít plnobarevnou variantu logotypu.



Doplňkové logo
- Nepřípustné varianty

Logo má svou přesnou podobu, kterou nelze žádným způsobem upravovat a měnit.

Je zakázáno logo deformovat a měnit barevnost. Logo také není možné používat 
v nečitelné velikosti nebo umisťovat na nevhodný podklad. Není povoleno umístění 
loga přes fotografie hráčů - především přes obličej.  Je zakázáno doplňovat logo 
dalšími neschválenými prvky, umístěnými přes logo.



Další loga
- Retro logo

Retro logo klubu zůstává, není povinné. Pokud je použito musí být doplňeno logem 
aktuálním.



Další loga
- Logo Akademie



Další loga
- Logo Slowpitchové ligy



Další loga
- Logo Akademie rozhodčích

   


