
Grafický manuál



Znak Bk Opava
Základní charakteristika

Základní vizuální identitou  
Basketbalového klubu Opava je jeho znak. 
užívá se na všech propagačních a reklamních 
materiálech, v rámci externí komunikace 
a jako identifikační prvek opavského klubu 
v soutěžích.

Je-li to možné, je vždy preferováno užití 
barevné varianty znaku. 

Je možné libovolně upravovat velikost znaku 
při zachování poměru jeho stran. minimální 
výška znaku při tisku je 10 mm.



Znak Bk Opava
Ochranná zóna

minimální ochranná zóna kolem znaku určuje 
hranici, kam by neměl zasahovat žádný jiný 
grafický prvek, text nebo obrazový motiv. 
Zároveň definuje minimální vzdálenost 
od okraje formátu, na kterém je znak umístěn 
(např. okraj papíru, roh zdi apod.).

minimální ochranná zóna je definovaná výškou 
písmene O ve znaku.



Znak Bk Opava
Barvy

Definování barev použitých ve znaku:

cmYk 100-80-0-0 
rGB 3-78-162 
Hexa #034ea2 
pantone 7455 c

cmYk 0-0-100-0 
rGB 255-242-0 
Hexa #fff200 
pantone 3945 c

cmYk 0-50-100-0 
rGB 255-140-0 
Hexa #fff8c00 
pantone 144 c

cmYk 0-100-100-0 
rGB 254-0-0 
Hexa #fe0000 
pantone 485 c

cmYk 0-0-0-100 
rGB 0-0-0 
Hexa #000000 
pantone process Black c

Znak je dostupný v barvách CMYK 
pro tiskovou produkci a v barvách 
RGB pro elektronické použití (web, 
e-maily, mobilní aplikace apod.)

pOužití DalšícH Barev

Nástřik vozidla (žlutý): 
barva ral 1021



Znak Bk Opava
Barevné provedení

při černobílém tisku je možné použít barevnou 
variantu – znak pak bude ve stupních šedi.

Černobílá variantaBarevná (základní) varianta



HasHtaG  #HeJaOpava
Základní charakteristika

Grafické znázornění hashtagu #hejaopava je 
doplňkovým grafickým prvkem v prezentaci 
Basketbalového klubu Opava. 

může se použít všude, kde je to vzhledem 
k jeho vzhledu a významu možné a vhodné.

Je možné libovolně upravovat velikost prvku 
při zachování poměru jeho stran. minimální 
šířka prvku při tisku je 30 mm.

Ochranná zóna

minimální ochranná zóna tohoto grafického 
prvku je definovaná průměrem míče 
umístěného v písmeně O. 

Ochranná zóna je vymezena od pomyslené 
hranice prvku (vyznačeno čárkovaně) tvořené 
tečkovanými rohy vlevo nahoře a vpravo dole.



HasHtaG  #HeJaOpava
Barevné varianty

Základní barevné varianty: 

cmYk 100-80-0-0 
rGB 3-78-162 
Hexa #034ea2 
pantone 7455 c

cmYk 0-0-100-0 
rGB 255-242-0 
Hexa #fff200 
pantone 3945 c

cmYk 0-50-100-0 
rGB 255-140-0 
Hexa #fff8c00 
pantone 144 c

alternativní varianty: 

Je preferováno užití jedné ze tří základních 
barevných variant tohoto prvku a to v závislosti 
na barevnosti podkladu. 
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