
VLCI ŽILINA
LOGOMANUÁL



Primárne logo

Základná varianta

Hlava vlka ako loga klubu je pokračovaním 
tradície žilinského hokeja. Vlk je symbolom 
odvahy, sily, slobody, inteligencie, ale zároveň 
spolupráce, prispôsobivosti a lojálnosti. Táto 
značka sa používa ako primárne logo klubu 
a je prvou voľbou pri komunikácií klubu HK 
Vlci Žilina vo webových aj printových výstu-
poch.

HK Vlci Žilina



Logotyp_01

Základná varianta

Prvá varianta logotypu s dominantným au-
torský nápisom vlci je vhodná do rôznych 
printových a webových výstupov, kde je po-
trebné akcentovať názov klubu.



Logotyp_02

Základná varianta

Druhá varianta logotypu s hlavou vlka a au-
torským nápisom Vlci je variantou vhodnou 
hlavne pre printové výstupy vrámci merchan-
dise, ako sú tričká, bundy, ale aj odznaky, 
nášivky, či veci, ktoré majú špecifický tvar 
a uzatvorený tvar loga umožňuje jeho ľahšiu 
aplikáciu.



Sekundárne logo

Základná varianta

Sekundárne logo písmena V s charakterom 
jasne odkazujúcim na hlavné logo sa môže 
používať ako doplnkový symbol naprieč
rôznymi formátmi a médiami.



College Dark Green
Pantone 3435
CMYK: 91, 44, 82, 49
RGB: 0, 71, 49
HEX: #004731

Bright Green 

Green Gecko
CMYK: 50, 0,100, 0
RGB: 131, 227, 43
HEX: #83E32B

Cool Gray
Pantone Cool Gray 4C
CMYK: 18, 13, 10, 0
RGB: 200, 201, 199
HEX: #C8C9C7

College Black
Pantone Process Black
CMYK: 100, 100, 100, 100
RGB: 0, 0, 0
HEX: #000000

Olive Gold

16-0639 TPX Golden Olive
CMYK: 44, 34, 100, 9
RGB: 147, 140, 44
HEX: #938c2c

Farebné palety

Definícia základných farieb



Farebné varianty
_01
Základná farebná schéma

Túto farebnú kombináciu používa klub na 
všetkých najdôležitejších komunikačných 
kanáloch, v printových aj webových mé-
diach. Táto paleta je prvou voľbou pri 
príprave komunikačných výstupov.



Farebné varianty
_02
Alternatívna farebná schéma

Túto kombináciu s dominantnou zlatou far-
bou používa klub na doplnkových výstu-
poch, ako je merchandise či materiály na 
sociálne siete. Zlatá farba sa vo výstupoch 
nekombinuje s výraznou, jasne zelenou far-
bou Bright Green zo základnej palety.



Farebné varianty
_03
Alternatívna farebná schéma

Táto kombinácia sa používa najmenej a slúži 
ako varianta pre doplnkové komunikačné 
materiály.



Design dresov

Prímárna sada

Základná sada dresov pre domáce a hosťu-
júce zápasy.



Design dresov

Primárna sada

Tretí dres základnej sady zápasových 
dresov.



Design dresov

Alternatívna sada dresov so zlatým logom.

Sekundárna sada



Ochranná zóna

Ochranná zóna predstavuje priestor, do 
ktorého nezasahujú žiadne grafické prvky. 
Nešetrný zásah do ochrannej zóny loga 
znižuje jeho rozpoznateľnosť, čitateľnosť
a čistotu kompozície.



Zakázané varianty

Príklady neprávnej manipulácie s primárnym 
logom a sekundárnymi variantami.

Pri používaní značiek je zakázané:

∙ deformovať tvar loga
∙ natáčať loga do iného uhla
∙ meniť farebnosť loga
∙ rozťahovať alebo natáčať logo v priestore
∙ meniť smerovanie loga
∙ umiestňovať logo na nekontrastný podklad
∙ vynechávať typografické elementy
  v logotype
∙ kombinovať farby v logu




