
Design manuál SK Jihlava
Závazná pravidla jednotného vizuálního stylu
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Úvod

Spolek sdružující 21 neprofesionálních sportovních oddílů s 1 560 členy patří mezi 
největší v Jihlavě. Založen byl již roku 1910. Spektrum činností vede k nutnosti 
jednotného vizuálního stylu, díky kterému je možné je identifikoval právě se značkou 
SK Jihlava. Zejména se jedná o činnost jednotlivých oddílů, týmů a závodníků, kteří 
pod jeho hlavičkou reprezentují jednotlivé oddíly, klub, město Jihlavu, Kraj Vysočina, 
Českou republiku. 
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SK Jihlava, z.s.

Sportovní klub Jihlava, z.s.

Oficiální název klubu je Sportovní klub Jihlava, z.s. či varianta SK Jihlava, z.s.

V textu se názvy používají bez koncovky označující „zapsaný spolek“ za čárkou.

Název Sportovní klub Jihlava nebo SK Jihlava je nedělitelný.

Název Sportovní klub Jihlava nebo SK Jihlava se neskloňuje.
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Florbal SK Jihlava

Judo SK Jihlava

Gauner SK Jihlava

Autonot SK Jihlava

Názvy oddílů musí obsahovat oficiální název sportovního klubu viz. 1.1.

V případě komerčního partnera oddílu je jeho název uveden na prvním místě.

Při prezentaci v médiích se uvádí plný název oddílu.

Oficiální názvy sportovišť SK Jihlava jsou:   Sportovní hala SK Jihlava
        Areál hokejbalu, házené a stolního tenisu SK Jihlava
        Areál volejbalu SK Jihlava
        Lyžařský areál Čeřínek
        Loděnice u Českého mlýna

1.2 Názvy oddílů a sportovišť
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pozn. Gra�cké ztvárnění ESKÁČKO je text. Použitý font - Source Sans Variable varianta Regular, písmena SK varianta Black, barevnost dle základních 
            barev viz. str. 13. Nutné upravit rozpal na 50% velikosti písma. Doplňkový nápis Sportovní klub Jihlava je vytvořen z fontu Tahoma varianta Regular. 
            V tomto případě je rozpal dvojnásobkem velikosti písma, výškové odsazení x1,2 velikosti písma doplňkového nápisu.

Názvy ESKÁČKO vychází z výslovnosti zkratky SK.

ESKÁČKO nenahrazuje oficiální název a jeho grafická podoba nenahrazuje oficiální nebo zjednodušené logo.

ESKÁČKO se používá v případech, kdy pro cílovou skupinu printu nebo layoutu je přirozenější hovorový tvar než oficiální.
Užití tohoto názvu v materiálech je nutné konzultovat s vedením klubu.

ESKÁČKO v jiné než grafické podobě je možné skloňovat.

Grafická podoba se používá jen na bílém pozadí, jednobarevná verze slouží jen pro černobílé produkce.

 

1.3 Název ESKÁČKO             
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                               Sportovní klub Jihlava
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                               Sportovní klub Jihlava
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2.1 Logo SK Jihlava
Logo SK Jihlava je nejdůležitějším vizuálním prvkem, který vychází z dlouholeté tradice klubu.

Mezi povinnosti jednotlivých oddílů patří používání loga SK Jihlava na svých propagačních materiálech a 
webových stránkách. Technické parametry jsou popsány v kapitole 2.3. 

Základní logo je tříbarevné, barevnost nezle měnit, používá se na světlém podkladě. Jeho oficiální varianty 
najdete v kapitole 2.4 a jejich užití na jiném pozadí vysvětluje kapitola 2.2. 

Variantou logotypu je jeho zjednodušená forma popsaná v kapitole 2.5.

Zde umístěné logo je varianta s okrajem, pro čisté odstraňte ve vrstvách „obrys bílý“.
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2.2 Užití v kombinaci s pozadím
Standardní je užití loga na bílém pozadí. Při použití barevného pozadí je nutné dbát na dostatečný 
kontrast. 

V případě, že nelze logo umístit jinak, například vložením jiného částečného pozadí, lze využít jeho 
variantu s bílým okrajem. 

V případě umisťování na pestré pozadí je nutné dbát na nenarušení křivek loga nežádoucími konkrétními
prvky. Prvky abstraktní dosažené například rozostřením pozadí nebo podklad ve formě maskovacího vzoru 
jsou při užití varianty s okrajem možné.

V případě jednobarevné produkce lze použít monochromatickou verzi loga, a to ve čtyřech variantách. Dvojici
černobílých pro tmavé nebo světlé pozadí a varianty v klubových barvách pro bílé pozadí.

Ideální stav Nepovoleno,
použity odstíny 

primárních barev loga 

Nepovoleno,
členité pozadí, kdy 
logo je nečitelné 

Nepovoleno,
sice dostatečný kontrast, 

ale nevhodná barva

Ideální stav
varianta s bílým okrajem 

Černobílá varianta 
pro světlá pozadí

Varianta loga
s bílým okrajem a

rozostřeným pozadím 

Černobílá varianta 
pro tmavé pozadí

pozn. ukázková loga jsou náhledová, používejte ta umístěná v kapitole 2.1 pro o�ciální logo případně monochromatické varianty z kapitoly 2.4.  
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2.3 Volný prostor a minimální výška
Jako základní jednotka pro výpočet volného prostoru kolem loga slouží výška písmene „A”. Kolem loga musí být 
ponechán prostor ve velikosti základní jednotky. Tyto mezery je potřeba dodržet kvůli nápisu zejména u stran a 
spodního okraje, kde jsou upřednostněny větší jednotky.

Minimální výška loga je 30 mm. Pro samostatném užití pro běžné aplikace je to:

   Print A5 na šířku i výšku     30 mm
   Print A4 na šířku i výšku     30 mm
   Print A3+ na šířku i výšku    krátká strana/6
   Screen FHD (1920x1080 px)    180 px
   Screen UHD (3840x2160 px)    400 px

A A

AA

minimální výška
30 mm



Sportovní klub Jihlava, z.s.|Design manuál   10

2.4 Monochromatické varianty        

Tato varianta loga SK Jihlava se používá dle pravidel popsaných v kapitole 2.2 a platí pro ni stejná pravidla
ochranné zóny a minimální výšky, jako u oficiálního loga SK Jihlava. Popsány jsou v kapitole 2.3.

Černobílé varianty se používají primárně na černém nebo bílém podkladě.

Zelená nebo červená varianta se používá pouze na bílém podkladě.

Pole znaku a figury nejsou a nemohou být transparentní.
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2.5 Zjednodušené logo SK Jihlava

����������

Zjednodušené logo SK Jihlava je dvoubarevné a vychází z oficiálního loga klubu. 

Zjednodušené logo nenahrazuje oficiální logo klubu, používá jen v situacích, které nedovolují použít oficiální logo. 
Důvody pro jeho užití jsou:
 - logo oddílu vzhledem ke kompaktnosti nedovoluje užití sloužitého prvku, jakým je oficiální logo 
   či některá z jeho variant.
 - do celkové pojetí tisku nebo zobrazení se oficiální logo nehodí - nutná konzultace s vedením klubu.
 - oficiální logo nelze použít z důvodu nedostatku prostoru a ochranných zón.

Minimální výška loga při užití je 15 mm, v případě úzkého layoutu je nutné dodržet ochrannou zónu rovnající se 
dvojnásobku tloušťky bílého rámečku z každé strany.

Černobílá varianta slouží výhradně pro jednobarevné produkce.

Základní varianta se umisťuje výhradně na bílé pozadí. Varianta s bílým lemem je pro pozadí jakékoliv jiné. 

����������
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3.1 Typografie

V přímé spojitosti s logem SK Jihlava se používá písmo Source Sans Variable.

V ostatních případech tam, kde je potřeba vytvořit titulek, podtitulek a dokument či layer obsahuje logo 
SK Jihlava se používá font Tahoma. 
Bezplatně se dá stáhnout například zde: https://www.wfonts.com/font/tahoma

ABCDEFGHijklmn
1234 !@* ŽŘÍ

ABCDEFGHijklmn
1234 !@* ŽŘÍ

HEADLINE 2
Tahoma Bold

HEADLINE 3
Tahoma Regular

HEADLINE 1
Source Sans Variable Semibold

SUBHEADLINE 
Source Sans Variable Regular

�������������
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                5.1 Vlajka SK Jihlava
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4.1 Barvy

Barvy vychází z historie SK Jihlava. Bílá a červená symbolizují slovanské barvy, zelenou si kdysi přidali
členové klubu v jeho ranných začátcích, aby v Jihlavě neprovokovali sportovce německy mluvící většiny.

Současné barvy byly oproti původním odstínům modifikovány podle palety RAL.

CMYK | 90 10 80 10
RGB | 35 127 82
WEB | #336666
HEX | #237f52
RAL 6032

SIGNAL GREEN

CMYK | 0 100 100 10
RGB | 184 30 16
WEB | #cc3300
HEX | #bb1e10
RAL 3020

TRAFFIC RED
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                5.1 Vlajka SK Jihlava

Základní vlajka SK Jihlava vychází z barev klubu - bílé a zelené.

Základní poměr stran je 2:3.

horizontální užití vertikální užití
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6.1 Dresy

Logo SK Jihlava použité na soutěžních dresech se musí nacházet v jeho horní polovině.

Pro jeho potisk platí stejná pravidla popsaná v 2.2.

Minimální výška loga musí být 70 mm.

Ve výjimečných případech lze místo oficiálního použít zjednodušené logo - důvody nutno konzultovat s vedením 
klubu. Týká se to například kimon nebo zápasnických dresů. Minimální výška zde musí být větší než 20 mm.


