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ABSTRAKT

Teoretická část bakalářské práce popisuje historický vývoj loga, klubů a věnuje se rešerši a kon-

strukci klubových fotbalových log u nás i ve světě. Dále popisuje vliv sponzora na výslednou 

vizuální podobu loga. Praktická část je věnována redesignu vizuální identity fotbalového klubu 

FK Fotbal Třinec na základě rešerší z předchozí teoretické části. Výsledkem je návrh nové podoby 

loga a jeho následné možnosti aplikování.     

Klíčová slova: fotbal, fotbalové kluby, fotbalová loga, redesign, logo, vizuální identita. 

ABSTRACT

he theoretical part of the bachelor thesis describes the historical development of logos, clubs and 

is dedicated to research and construction of football club logos in our country and in the world. 

It also describes the sponsor‘s inluence on the resulting visual form of the logo. he practical 

part present the redesign of corporate identity of the football club FK Fotbal Třinec based on the 

researches from the previous theoretical part. he result is a new form of the logo and following 

possibilities of application.
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MOTTO

Já přece nemůžu pořád sedět v kavárně? Doktor mě doporučil, ať dělám nějakej sport, a tak chodím 

na fotbal. (úryvek z knihy Muži v ofsidu – Karel Poláček)
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ÚVOD

Alespoň jednou v životě držel ve svých rukou míč snad každý z nás. O fotbale neboli kopané se 

pak můžeme dovídat téměř denně, ať už jsme zapálenými fanoušky a nebo pouze letmými poslu-

chači či diváky. Někoho hra oslovuje, jiného už tolik ne. Faktem ale zůstává, že tento kolektivní 

sport je již po dlouhá léta celosvětovým fenoménem.

Jako dlouholetý aktivní příznivce a fanoušek již léta sleduji, kam se fotbal a s ním spojené prostředí 

vyvíjí. Osobně jsem vždy pozoroval loga fotbalových klubů a pátral po jejich hlubším významu. 

Některá loga si svou ustálenou podobu zachovávají desítky let, jiná se upravují relativně často.

Předmětem mé práce je redesign loga slezského fotbalového klubu FK Fotbal Třinec. Jakožto 

bývalý hráč klubu, a také jeho dlouholetý příznivce jsem se nad logem třineckého klubu zamýšlel 

již delší dobu. V souvislosti s bakalářskou prací jsem s klubem navázal kontakt a zjišťoval si in-

formace, které by mne mohly směrovat při vývoji a tvorbě nové značky. V průběhu rešerše jsem 

nabyl dojmu, že by si klub zasloužil autentičtějíš podobu loga, která však ve svém základu nebude 

odpoutána od dřívějšího odkazu. Snažil jsem se tak primárně pracovat s fragmenty z  dřívější 

podoby, od kterých jsem se dále posouval při tvorbě redesignované a upravované verze. Redesig-

novaná podoba by tak stále mohla navazovat na dřívější variantu, což bylo mým hlavním cílem. 

Po rešerši a průzkumu v rámci klubové historie jsem v dalším ucelování si své představy nového 

systému loga rešil otázku, jakým konkrétním způsobem by nová podoba mohla navazovat na 

dřívější linii. V tomto případě mi byla východiskem podoba orlice z městského znaku. V praktické 

části své práce se tak snažím prezentovat redesignovanou podobu loga, která svými náležitosmi 

tvoří nový a autentický celek. Na straně druhé si však zachováná určitou kontinuitu. 

Za jednu z důležitých náležitostí v rámci dnešní propagace moderně stavěného fotbalového 

klubu považuji různorodé aplikování loga, na nejrůznějších předmětech, které jsou dostupné 

příznivcům klubu. Tato forma širšího spektra aplikování klubové značky v současnosit chybí.

V procesu samotné tvorby značky mi velkým základem byly rešerše klubového prostředí a dále  

zmiňovaná komunikace s klubem. Ve sportovním prostředí je do vizuální podoby v rámci značky 

relektován často silný a časem budovaný historický odkaz, který je v určitém ohledu potřeba 

respektovat. Toto jsem si uvědomoval a snažil se brát v potaz také ve své práci.    
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I TEORETICKÁ ČÁST



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 14

1 HISTORIE KOPANÉ A JEJÍ DŮLEŽITÉ MILNÍKY

Od východu na západ zná tento sport snad každý. Řadu let je oblíbenou aktivitou po celém světě  

od malých dětí po dospělé. Kopaná jako taková má jedno zvláštní kouzlo v podobě sjednocení 

kolektivu, davu, lidu apod. O tomto faktu se zmiňují Horák a Halada (1992) v knize Fotbalové 

kluby světa, kde je v úvodu zmíněno povědomí veřejnosti o kopané během významných udá-

lostí, jako je kupříkladu mistroství světa ve fotbale, kdy se na jednom místě setkává obrovské 

množství lidí z různých koutů světa. Akce tohoto typu mohou lidi sbližovat, a navíc je zde také 

možnost poznávat novou kulturu a nabývat nových informací. Lidé tyto světové akce často vní-

mají i v případě, že nejsou celoživotně zapálenými fanoušky. Nebojím se říci, že po celém světě 

denně do míče kope několik tisíc lidí. Každý však tuto hru vnímá z jiného úhlu pohledu. Jeden 

je profesionál, pro druhého je to jen vyplnění volného času, pro dalšího srdcová záležitost, bez 

které si svůj den nedokáže představit. Jiný hrát ani nemusí, je prostě celoživotním fanouškem 

svého klubu, země. Kopaná má spoustu podob a barevnost tohoto sportu je opravdu rozmanitá. 

Jak se ve své knize zmiňuje Jiří Sommer (2003), prvotní zmínky o novodobé kopané se obje-

vují na počátku 19. století. Ucelenější podoby se tomuto sportu dostává koncem téhož století 

v Anglii, kde se nynější podoba této hry formuje významnou měrou - kopaná získává oblibu na 

univerzitách a školách. O přesném vzniku a místě této kolektivní míčové hry můžeme jen dlouze 

spekulovat. Hlavní je, že v krátké době se stala velice populární a začala se šířit po celé Evropě, 

Jižní Americe a zbylých částí světa. Následně však do určité míry můžeme označit za pravdivé, 

že kopání samotné je zde s lidstvem samotným již od pradávna. Prvotní souvislosti se vznikem 

mohou být spjaty s pobytem římských vojáků na území dnešní Velké Británie. Vojáci se v této 

době s oblibou oddávali různým soutěživým dovednostem. Další z možností je, že tomuto sportu 

vtiskli původ Dánové, lépe řečeno Vikingové, kteří se v dobách prvního tisíciletí před Kristem 

pohybovali v oblastech Francie a Británie. 

Kopaná se během své historie stala oblíbenou v rámci různých skupin – hráli jí kupříkladu 

rytíři na svých dvorech, mniši a řeholníci v klášterech. V knize Jiřího Sommera (2013) čteme 

také o studentské kopané, která měla své místo například v Oxfordu v  již zmíněné Anglii. 

Velmi oblíbenou se stala kopaná také v italských městských republikách. Známé je dodnes 

tzv. „calcio iorentino“ hrané v italském městě Florencie v období na počátku 15. století. V cal-

ciu, hře podobné dnešnímu fotbalu proti sobě zápolily týmy z různých měst. Nutno podotk-

nout, že přesný počet hráčů této italské hry není dochován (hovoří se však o dvaceti až pade-

sáti hráčích na každé straně). Hrávalo se na různých městkých prostranstvích a plochách, bez 

přesně udané výseče. Cílem zde bylo skórovat do branky soupeře.V této době se hrály zápasy  

i v dalších italských městech jako Miláně či Veroně. V roce 1862 jsou v Anglii sepsána první 

pravidla kopané. Další rok zde posléze vzniká Football Association – anglická fotbalová asociace. 

Na začátku 20. století je ve Francii založena FIFA (Mezinárodní Federace Fotbalových Asociací). 
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2 NEJSTARŠÍ FOTBALOVÝ KLUB SHEFFIELD FC 

Okolo roku 1857 se v Anglii objevují dva průkopnící ve spojení s kopanou. Jsou jimi Nathaniel 

Creswick a Wiliam Prest. Tito muži sepsali první pravidla kopané a byli taktéž u vzniku prv-

ního fotbalového klubu na světě – klub Sheield FC byl založen 24. října roku 1857. Základy 

dnešní podoby hry se formovaly během druhé poloviny 19. století na britských ostrovech. 

Ve zmíněném období 19. století se hra začala rozšiřovat na veřejných školách a univerzitách  

(Sheield FC, © 2018). 

2.1 První fotbalová pravidla

Kopaná si žádala v průběhu svého rozvoje také persony a jednotlivce, kteří by hře vtiskli řád 

a jasně daná pravidla. Přesně toto se stalo v Sheieldu. Stejně jako je důležitým historickým 

faktem, že Sheield FC byl prvním oiciálně založeným klubem, je jistě důležité říct, že s klubem 

se taktéž pojí rozvoj moderního pojetí této hry. Jak uvádí klubový web (Sheield FC, © 2018), 

v roce 1859 pánové Creswick a William vytvořili tradičně známá pravidla kopané. Pravidla byla 

nazvána „Sheield Rules“ (volně přeloženo jako Sheieldská pravidla). Pravidla hrála klíčovou 

roli v následném formování FA (he Football Association), což je dodnes nejvyšší řídící orgán 

v anglickém fotbale. V pravidlech z té doby nacházíme řadu inovací jako příčné břevno na kon-

strukci brány, zahrávání rohového kopu, vhazování míče ze zámezí (tzv. aut) či utkání při osvětlení.

2.2 První derby

S vytvořenými a ustálenými pravidly vznikl prostor pro první utkání. Podle informace z ka-

pitoly he world’s irst derby na klubového webu (Sheield FC, © 2018) se v zápase hraném 

26. prosince roku 1860 utkal Sheield FC v prvním meziměstském zápase s Hallam FC 

založeném téhož roku. Toto utkání, nazýváno též z anglického jazyka jako „Rules Derby“ je 

považováno za nejstarší odehrané derby ve světě. Pravděpodobně je také nejstarším derby 

v týmovém sportu, kromě těch, které byly odehrány v rámci kriketu. Utkání bylo odehráno 

na údajně nejstarším fotbalovém hřišti na Hallam Pitch at Sandygate Lane ve městě Sheield.

2.3  Sheieldský odkaz

Nathaniel Creswick a William Prest položili základní hodnoty novodobému pojetí fotbalu. 

Jejich životním odkazem je formování hry, která je nejrozšířenějším sportem na celém světě. 

Pro celkový přínos do světa fotbalu byl v roce 2004 Sheield FC společně s klubem Real Madrid 

oceněn řádem za zásluhy organizací FIFA, o čemž pojednává kapitola he Values na webu klubu 

(Sheield FC, © 2018). 
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2.4 Kopaná u nás

Počátky fotbalu se u nás formují ke konci 19. století. Ondřej Fuczik (2017) ve své knize píše, 

že tehdejší časopis Cyklista informuje v květnu 1885 o fotbalovém zápase, který byl sehrán na 

zahradě hraběte Buquoye na pražském Smíchově. Avšak za první a zcela oiciální zápas u nás 

je považován ten, který byl odehrán v srpnu 1892 v Roudnici nad Labem. V tomto zápase se 

utkaly celky zdejších veslařů a Sokolů. Tentýž rok byly u nás vydány první fotbalová pravidla. 

Soupisu těchto pravidel se chopil profesor Josef Klenka. S tehdejšími anglickými pravidly se však 

Klenkovy v některých bodech liší a jsou odlišná. 

V 90. letech 19. století u nás vznikají první kluby, na pražské Letné působící Slavia Praha a její 

dlouholetý rival Sparta Praha. V knize Ondřeje Fuczika se dovídáme také o dalším známém klubu 

z Letné. Jde o dnes již nexistující seskupení pražských Němců DFC (Deutscher Fußball-Club 

Prag). Věhlasné derby pražských „S“ (zápas Slavie Praha vs. Sparta Praha) se poprvé sehrálo 

v roce 1896. Zájem o fotbal v tomto období stále postupně roste a situace tak spěje k prvnímu 

fotbalového turnaji u nás – ten vzniká v roce 1896 a šlo o Mistrovství českých footbalistů. Obdobná 

soutěž následně pokračuje i v dalších letech. S dnešní dobou srovnatelná a pravidelná soutěž 

vzniká však až za dvacet let.

3 FOTBAL V ČÍSLECH 

Současný zájem o fotbal jako takový je obrovský. Každoročně narůstá počet diváků, kteří v průběhu 

kalendářního roku vyhledávají atraktivní zápasy jak na stadionech, tak u televizních obrazovek. 

V posledních letech také přibývá čím dál více aktivních hráčů, což mapuje magazín FIFA ve svém 

průzkumu (BIG COUNT, © 2007). Podle magazínu FIFA z roku 2007 čítá fotbalová základna 

aktivně působících hráčů přibližně 265 miliónů členů po celém světě (což jsou cca 4 % světové 

populace). Zajistit však v tomto ohledu zcela přesné statistické údaje v globálním měřítku je 

poměrně složitý úkol. Musíme tak brát v úvahu, že v celosvětovém počtu igurují také tzv. příle-

žitostní hráči, kteří nejsou oiciálně registrováni nebo zapsáni ve spolcích či asociácích. Ve světě 

je dnes více než 300 tisíc registrovaných fotbalových klubů. Dalším zajímavým zjištěním je také 

fakt, že rok od roku nárůstá počet žen ve světovém fotbale. 

V průzkumu (BIG COUNT, © 2007) se na horních patrech objevují evropské státy. V rámci Ev-

ropy má jednu z největších fotbalových základen Německo. V tomto státě se u celkového počtu 

hráčů dostáváme k číslu přes 16 miliónů, což je přibližně 20 % populace státu. Oiciálně regis-

trovaných hráčů je pak v Německu (Deutscher Fussball-Bund) nejvíce na světě – přes 6  miliónů 

členů. V závěsu se pak objevuje Francie (Fédération Française de Football) s necelými dvěma 

milióny registrovaných členů, dále pak Itálie (Federazione Italiana Giuoco Calcio) s 1,5 milió-

nem členů, Anglie (he Football Association) s necelým 1,5 miliónem členů a světový žebříček 

pak z evropských států uzavírá Nizozemsko (Koninklijke Nederlandse Voetbalbond) s jedním 

miliónem registrovaných.



17UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací

Světovému měřítku pak podle průzkumu (BIG COUNT, © 2007) v celkovém počtu hráčů vévodí 

Čína (Chinese Football Association), kde je počet aktivních členů asi 26 miliónů. Co se týká zájmu 

o ženský fotbal, ve světovém žebříčku vedou poměrně jednoznačně Spojené státy americké (US 

Soccer Federation) s více než 1,5 milónem registrovaných hráček. Na druhém místě se s necelým 

miliónem hráček umístilo Německo.V návaznosti na tyto fakta se nejspíše nabízí otázka, kde je 

fotbal národním sportem. Odpovědět na tuto otázku je však poměrně složité. Jsou známy evropské 

i světové státy, ve kterých můžeme vnímat fotbal jako národní sport. Toto však může být názor 

jednotlivce či zainteresované skupiny a fakt jako takový je dle mého názoru jen těžko ověřitelný.

4 KLUB

Fotbalové kluby nebo sportovní organizace jako takové reprezentují sebe, jakožto svébytnou 

organizaci, celek. Je zřejmé, že ať už klub pochází z velkoměsta, města nebo obce má za sebou 

určitý historický vývoj. Ten může být spjat s místem, historickými okolnostmi kolem vzniku 

apod. Zmíněné faktory se následně promítají do vizuálního ztvárnění značky klubu. Značka 

může být v rámci sportovního prostředí interpretována také jako klubové logo. Sportovních 

organizací, spolků a klubů je dnes nejen ve fotbalovém prostředí nepřeberné množství. Každá 

z těchto organizací má své vlastní logo, pomocí kterého se odlišuje od ostatních, prezentuje 

a komunikuje s okolím. 

Cílem takové sportovního (fotbalového) klubu by mělo být utvoření pevného, jasně deinova-

ného celku, nejen na základě výkonostního měřítka. Jestliže se klub interpretuje na veřejnosti, 

musí, nebo by měl mít nastavenou nějakou ilozoii – tato určená linie je dle mého názoru jeho 

důležitou součástí. Klub si tímto jasně deinuje vlastní styl či cestu, kterou zároveň vytváří svou 

značku. V evropském i světovém měřítku najdeme množství kvalitních příkladů, kde je práce 

s tvorbou klubové identity na vysoké úrovni. S tím je zcela jistě spojena tvorba ustálené corporate 

identity, tedy jednotného vizuálního stylu, který má klubu, spolku, organizaci či irmě pomoci 

k jasnému a předem deinovanému vyjádření se.

Jak již bylo předesláno v předchozím odstavci, každý klub od svého oiciálního vzniku vytváří svou 

historii. Historický vývoj klubu můžeme počítat častokrát v řádech dlouhých dekád. V opačném 

případě se jedná o tzv. „mladé kluby“ založené v uplynulých deseti, dvaceti letech. V každém 

případě však historie odkazuje na nějaké souvislosti a fakta, která se do určité míry projevují 

právě ve vizuální podobě loga. Kluby tedy prezentují také oblast, ve které ve svém počátku 

vznikaly. Ať už se jedná o městskou část, město jako celek, nebo obec, klub z tohoto pohledu 

častokrát odkazuje svou historií právě i na souvilosti s místem spojené. Tyto historické prameny 

jsou následně zakomponovány do klubového loga a symbolizují onen fakt či souvislost, která je 

s klubem neodmyslitelně spjata. Jistou návaznost v tvorbě loga spatřuji do určité míry v heraldice.
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5 CESTA K LOGU

Jak se ve své knize zmiňuje Milan Buben (1986), setkat se i v dnešní době s heraldikou je možné 

hned v několika ohledech. Takřka denně jsme v kontaktu se státními symboly v podobě banko-

vek, mincí či poštovních známek. Dále si můžeme při pohybu v městech povšimnou plastických 

erbů na štítech budov. Znaky najdeme dále na vozech hromadné dopravy a výjimkou v tomto 

případě nejsou ani poklopy městké kanalizace či mobiliáře, které jsou městkými znaky označeny. 

V dřívějších dobách byla heraldika hojně užívána k reprezentaci rodů, šlechticů, rytířů a dal-

ších osob. Heraldika byla užívána také jako jeden z rozpoznávacích a identiikačních nástrojů, 

například ve válkách a bitvách. 

5.1 Návaznost na heraldiku

Milan Buben (1986) se zmiňuje také o současném stavu heraldiky. Z pohledu graického designu 

se loga (značky) či logotypy řadí mezi nejmladší součást heraldiky. Logo se jako prezentační prvek 

společností, klubů, oraganizací, úřadů, měst apod. identiikuje a zároveň odlišují od ostatních. 

Loga sportovních týmů a dalších organizací se rozvíjí se zánikem feudálních privilegií, kdy se 

následně nabízí svobodně podnikat. Jakoby náhodou, v návaznosti na rozvoj  kopané v Anglie 

se toto novodobé pojetí heraldiky formuje taktéž na britských ostrovech. Ve zmíněné oblasti 

britských ostrovů je tradiční, že své znaky mají nejen heroldie, ale také další instituce a spolky. 

Všechny tyto značky musí být řádně registrovány. V našich končinách se bohužel heraldika 

v rámci institucí nijak nerozšířila. U nás je znám spíše termín emblematiky, kdy jako příklad 

můžeme uvést okřídlený šíp Škodových závodů. Se vznikem první republiky se u nás postupně 

forma odznaků a znaků rozšiřuje v plné míře.

Obr. 1. Příklady rodových erbů     

(Harantové,  Páni z Lomnice,  Švábenčtí,  Jan Žižka z Trocnova,  Černínové z Chudenic,  Páni ze Zástřizl)

5.2 Znak

Z předchozí kapitoly vyplývá, že fotbalová loga jsou v mnoha případech odrazem městských či 

obecních znaků, případně jejich prvků. Kluby po dlouhá léta užívají pro svou prezentaci logo, ve 

kterém je často prvek štítu či jiného fragmentu z erbu, který svou podstatou navazuje na heral-
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diku. Proto v této kapitole zmiňuji základní teorii samotného znaku. Jak píše ve své knize Buben 

(1986, s. 24) – „Jde o trvalé znamení ve štítě, vytvořené podle ustálených heraldických pravidel, 

které určuje fyzickou či právnickou osobu na základě vžitého nebo uděleného práva. České slovo erb 

(polské herb, ruské gerb) je původu německého (Erbe) a znamená ve staročeštině zděděný statek, 

dědic, ale také předek. Již samo slovo tedy označuje dědičnost erbu.“

Myslím si, že se z pohledu heraldiky dostáváme k důležitému faktu a informaci. V popisu znaku, 

nebo spíše ve významové deinici se dočítáme o dědičnosti erbu. Zpravidla, kluby historicky začí-

naly s logem (znakem), které se v průběhu dalších let měnilo nebo obměňovalo, což je z pohledu 

vizuálního vývoje logické. Loga klubů se tak v různých historických obdobích mohou vizuálně 

lišit nebo v jejich podobě zaznamenáváme určité změny. Tento fakt je spojen často s určitým 

trendem, který bylo možno zporovat také u vývoje heraldiky, kdy se v erbech a jeho zpracování 

odrážel charakter doby (např. slohový, umělecký). V některém z případů změny loga, se klub 

rozhodl, že původní logo např. stylizuje, popřípadě decentně pozmění původní verzi – úprava 

některé z části, změny fragmentů. Tyto, někdy jen malé změny měly však udržet jasný ráz loga 

a zároveň vizuálně korespondovat v době, kdy daná změna byla provedena. Jedna z dalších variant 

je taková, že klub se v určitém období své historie například přejmenuje nebo se spolčí s jiným 

klubem, popřípadě naváže spolupráci s novým sponzorem. V dnešním světě fotbalu jsme toho 

u posledního zmíněného příkladu svědky v nejednom případě. V jiném případě se logo historicky 

sice vyvíjí, ale dějová a vizuální linie zůstává stále stejná. Klub v tomto případě logo například jen 

více stylizuje, upravuje barevnost, provede změny ve tvaru, upraví typogaii. Z velké části se však 

v prvních verzích log objevuje nějaký prvotní historický pojem, scéna, předmět, místo, objekt, 

osoba apod. Tyto identy jsou ve většině případů významným charakteristickým prvkem samot-

ného klubu – klub je s nimi spojen. V heraldických textech se dočítáme, že ve znaku se zpravidla 

vždy odráží historický vývoj rodu, města, země či panství. Z tohoto tvrzení můžeme dle mého 

názoru vycházet i dnes v rámci klubové historie a hierarchie – objevují se zde podobné principy.

6 FOTBALOVÁ LOGA

Každá organizace či spolek se při svém založení zabývá také svou propagací. Nejinak je tomu 

v případě založení fotbalového klubu. Proto je nedílnou součástí klubové prezentace a komu-

nikace samotné logo (značka). Je pochopitelné, že v průběhu 19. století, kdy se první fotbalové 

kluby začaly teprve formovat se loga tvořila odlišným způsobem, než na co jsme běžně zvyklí 

dnes. Jinak se nahlíželo na tvorbu klubové corporate identity – termín ve sportovním prostředí 

pravděpodobně nebyl rozšířen do takové podoby, jak jej známe dnes. Primárním využitím loga 

bylo jeho umístění na úborech hráčů, například v podobě nášivky. V dalším případě se logo obje-

vovalo např. v tisku. Na přelomu 19.-20. století můžeme jen ztěží počítat s digitálními médii, kde 

by loga byla umístěna na webu, v televizních animacích apod. Samozřejmě musíme zmínit fakt, 

že možnosti dané doby se pojí také s aktuálními technologickými možnostmi - tato souvislost 

se dle mého názoru pojí právě s tehdejší prezentací klubů. 
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Jen na evropském kontinentu bychom napočítali stovky až tisíce fotbalových klubů a s nimi také 

jejich loga. Kluby si tak s sebou nesou určitý odkaz, který se snaží do loga promítnout. Často si 

můžeme povšimnout, že loga mají do určité míry podobné symboly či prvky, které se nezávazně 

na sebe mohou objevit u různých klubů, v odlišných zemích. Tento fakt je pravděpodobně spojen 

s tím, že jde stále o jednu a tu samou aktivitu a tedy kopanou.  

První klubová loga, která vznikala na britských ostrovech si dle mého názoru nesou určitý rys 

vznešenosti erbu. Ona zmíněná vznešenost se následně promítne i do dalších nově vznikají-

cích log, které se budou objevovat s příchodem dalších týmů na počátku 20. století. Tato loga 

pravděpodobně navazují na vizuální linii prvních anglických klubů. Zde vidím důvod v jakémsi 

napodobení či přiblížení se samotné kolébce a historickému počátku hry. 

Při vzniku nejen prvních log osobně spatřuji opravdu velkou návaznost v heraldice. V samotném 

odvětví heraldiky se po staletí pracuje se štítem, který je nedílnou součástí erbu. Štítová část erbu 

se po staletí tvarově lišila. Podle ilustrací z knihy Milana Bubna (2007) jsou známy tvary štítů jako 

např. gotický, renesanční, barokový, empírový, italský, francouzský, španělský a další. U těchto 

diferencí si můžeme povšimnout rozličných tvarových charakterů jako jsou např. zkosené hrany, 

zapuštěné vlisy, oválnost, ostré hrany atd. Ve světě kopané se od počátků objevuje právě zmíněný 

prvek štítu, který si kluby postupně přizpůsobovaly k obrazu svému. Ve štítu, který následně 

tvoří ono klubové logo můžeme spatřit v průběhu historie opakující se prvky jako například míč, 

hvězda, zvířecí popř. přírodní motivy, typograie (rok vzniku, iniciály, zkratky), stavby, vlajky, 

stuhy, koruny, pracovní popř. zbrojní nástroje. V průběhu historie se však loga vyvíjí a objevují 

se i nejrůznější tvarové variace.

Obr. 2. Příklady štítů      

 (gotický, renesanční, barokový, empírový, italský, španělský, francouzský)

Obr. 3. Ukázky tvarové diference štítů u fotbalových log 
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Již dříve se v jedné z kapitol zmiňuji o faktu, že loga klubů napříč soutěžemi obsahují zakompo-

novaný podobný symbol či prvek. Dále jsem však zpozoroval, že se u fotbalových log v konkrétní 

zemi objevuje častokrát podobný fragment a nebo jsou si loga něčím podobná. Uvádím zde 

příklady. První z nich je Něměcko. Loga, jenž se vyskytují u klubů hrajících německou Bundes-

ligu na mne působí do značné míry stylizovaně, čistě a některá mají dle mého názorů jasný 

motiv, který je interpretován pomocí jednoduchého tvaru, dále např. v kombinaci s typograií. 

Zde jako příklad uvádím kluby – Bayern Mnichov, Schalke 04, Werder Brémy, Rot Weiss Essen, 

Hanover 96, Hamburger SV, Borussia Dortmund FC Kaiserslautern, VFL Wolfsburg.

Obr. 4. Příklady fotbalových log z Německa

 

U francouzských klubů jsem si povšiml podobnosti v zobrazení zvířete, dravce či bájného ptáka.   

Jako příklady uvádím – FC Mety, Le Havre AC, Lille LOSC, FC Sochaux-Montbéliard, Olympique 

Lyon, AS Cannes, OGC Nice, Le Mans FC. 

Obr. 5. Příklady fotbalových log z Francie
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Kluby z belgické Jupiler league užívají v logu častokrát motivu koruny v nejrůznější podobě. 

Vyskytující se prvek koruny je pravděpodobně odkazem na federativní konstituční monarchii 

– tedy systém belgického království (král – koruna). Zde jako příklady uvádím kluby – RSC An-

derlecht, Cercle Brugge, Club Brugge, Union Saint-Gilloise,   KV Mechelen, Lierse SK, Standard 

Lutych, RAEC Mons.

Obr. 6. Příklady fotbalových log z Belgie

Na Apeninském poloostrově v lize s názvem Seria A jsem objevil znaky podobnosti v podobě 

vertikálních pruhů (linií) u různých log napříč italskými týmy. Jako příklad – AC Milán, Calcio 

Catania, Hellas Verona, Parma AC, AC Cesena, Ternana Calcio, AC Siena, Bologna FC 1909 

Juventus Turín (logo do roku 2017), Cosenza Calcio.

Obr. 7. Příklady fotbalových log z Itálie

Ve Španělské lize jsem zpozoroval obdobného faktu jako v lize belgické a to vyskytujího se 

symbolu koruny napříč různými logy – zde je opět pravděpodobná návaznost na španělské 

království. Jako příklady uvádím kluby – RC Celta Vigo, RC Deportivo La Coruña, CA Osasuna 
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Pamplona, Real Zaragoza, Real Betis, RCD Español, Real Sociedad de Futból, Real Madrid CF, 

Villareal CF, RCD Mallorca.

Obr. 8. Příklady fotbalových log ze Španělska

V průběhu pozorování portugalských log jsem zjsitil, že je v nich často vyobrazen nějaký světec 

či světice popř. patron, patronka a nebo je v logu kříž. Symbolika se zřejmě pojí s odkazem na 

katolické základy země. Příkladem jsou loga týmů – FC Arouca, CF OS Belenenses, CD Feirense, 

Sporting Clube de Braga, Vitória Guimarães SC, FC Paços Ferreira, FC Porto, UD Oliveirense.

Obr. 9. Příklady fotbalových log z Portugalska

U rešerše log ve Velké Británii, Severním Irsku a dále pak okolních zemích jako Skotsko či Irsko, 

jsem si povšimnul, že se v logu objevují častokrát symboly zvířete (lva, tygra, ptáka) následně 

i přírodní symboly. Zde bych jmenovitě uvedl příklady klubů – Liverpool FC, Norwich City FC, 

Shamrock Rovers, Patrick histle FC, Newcastle United, AFC Wimbledon, Aston Villa, Cardif 

City FC, Crystal Palace, Blackburn Rovers FC, Glentoran FC, Inverness Caledonian histle FC, 

Clitonville FAC, Derby Country FC, Celtic FC, Dundalk FC, Kilmarnock FC, Chelsea FC, Lei-

cester City FC, Glasgow Rangers FC, Tottenham Hotspur, West Bromwich Albion, Watford FC, 

Coventry City FC, Swansea City ACF. 
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Obr. 10. Příklady fotbalových log z Velké Británie, Irska, Skotska a Severního Irska

Během rešerše jiných než jen evropských klubů jsem se zaměřil na vizuální podobu log z ame-

ricko-kanadské fotbalové MLS (Major League Soccer – nejvyšší profesionální liga v USA a Ka-

nadě). Zde jsem nabyl dojmu, že jsou si loga do jisté míry podobná, mají speciický ráz. Pokud 

by bylo možné označit tuto podobnost, dovolil bych si použít termínu„americký styl“, který je 

následně patrný také u vizuálního ztvárnění log v zámořské hokejové lize NHL, basketbalové 

lize NBA  baseballové MLB nebo lize amerického fotbalu NFL. 
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V posledním případě bych rád zmínil jihoamerický kontinent a s ním spojené prvky ve vizuální 

podobě loga. U jihoamerických týmů jsem si povšiml prvku aniciály popř. ligatury – ve znacích 

se často objevují různé podoby propojených znaků, které utvaří samostatný a ucelený prvek.  

Následně se v logu objevuje typograický znak (písmeno). Jako příklad uvádím týmy – America 

FC, Atlético Paranaense, CA Lanús, CD EL Nacional, CA Chacarita Juniors, Club Atlas, Club 

Universitario De Deportes, Clube de Regatas do Flamengo, Fluminense FC, LDU Quito, CF 

Monterrey, CA River Plate, SC Internacional, Esporte Clube Vitória.

Obr. 12. Příklady fotbalových log z Jižní Ameriky

7 PŘÍKLADY KLUBŮ ZALOŽENÝCH V 19. STOLETÍ

7.1 Sheield FC

Sheield je uváděn dle klubového webu (Sheield FC, © 2018) jako nejstarší fotbalový klub. 

Vzniká v roce 1857 v Anglii. U prvotního loga vidíme dominantní, podkladový tmavý štít, do 

kterého jsou vsazeny další prvky, jenž by měly charakterizovat tento anglický klub. Ve střední 

části loga se nachází další, odlišně tvarovaný štít, ve kterém jsou určité symboly – na spodní 

zelené části se nachází snopy, na horní modré části jsou jakési hroty či šípy. V dolní části celku 

(štítu) se objevuje zdobná stuha, ve které je zkratka s názvem klubu – v tomto případě jeden 

z častých fragmentů fotbalových log. V horní části celku se nachází fotbalový míč. Ten zde ještě 

není stylizován do takové míry, jako tomu bude v pozdějších verzích loga. 

Obr. 11. Příklady fotbalových log z MLS

















UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 33

také na hráčské dresy, střídají se zde žluté a černé pruhy. V návaznosti na samotný klub Atlético 

Peñarol mne zaujalo logo (ikona), které si klub nechal vypracovat pro identitu a komunikaci 

ke svému stadionu, který nese název Estadio Campeón del Siglo. Z mého pohledu není zcela 

běžným faktem, aby měl klub ke svému stadionu vytvořeno logo a samostatnou identitu. Tento 

nápad oceňuji a připadá mi jako velmi zajímavý. 

7.8 FC Barcelona

Katalánský klub byl založen v roce 1899 (FCBarcelona, © 2018). Na založení mají podíl zahra-

niční cizinci žijící v Barceloně. Založení klubu bylo vyústěním stále se rozšiřujícího povědomí 

o kopané, která se rozšiřovala z britských ostrovů do dalších zemí. Zakladatelem a významnou 

osobností při zrodu se stal Joan Gamper, který je s klubem úzce spjat v jeho prvním čtvrtstoletí. 

Gamper zde vytvořil zajímavý systém, který byl založen na demokratickém názoru každého 

z členů a členství bylo přístupné zcela každému bez ohledu na původ, vyznání apod. Barcelonský 

klub se s odstupem času stal jedním ze symbolů katalánské sounáležitosti. 

U zrodu klubu v roce 1899 bylo logo, které ve stejném období užívalo také město Barcelona 

(FCBarcelona, © 2018). Klub si na počátku zvolil jako své klubové barvy modrou v kombinaci 

s vínovou bordó. Zmiňuje se a traduje, že klubové barvy navazují na barevnost švýcarského 

klubu FC Basilej, v kterém Gamper působil před příchodem do Španělska. Od roku 1910 klub 

užívá nové logo, do kterého se již promítnou také původní klubové barvy. Vizuální podoba loga 

z roku 1910 se v dalších letech mírně obměňuje, základ však zůstvává. Rokem 2002 začíná klub 

užívat redesignované logo, které se však stále drží ustálené formy a svou podobou navazuje na 

logo užívané od roku 1910.  Samotné logo je pomyslně rozděleno do tří samostatných polí. Levý 

horní roh zaujímá červený kříž s bílým podkladem – v tomto případě se jedná o stejného patrona 

Anglie a Katalánska – Svatý Jordi. V pravém horním rohu jsou katalánské barvy. Spodní část 

pak reprezentují klubové barvy, které doplňuje symbol fotbalové míče. Středová část je vyplněna 

textovou zkratkou s názvem klubu. Logo je v plnobarevné a základní variantě užíváno na dre-

sech a dále na klubových předmětech. Aplikovatelná ja také jednobarevná varianta loga, která 

je funkční a plně navazuje za základní značku. 

Obr. 28. Vývoj loga španělského klubu FC Barcelona
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zkvalitnit obecnou komunikaci o povědomí a důležitosti v budování značky.  

Dnešní fotbalové prostředí je často spojováno s extrémními a nadsazenými inančními prostředky, 

které jsou kluby schopny vynákladat na přestupy a získávání velkých jmen v podobě hráčů. 

V určitém ohledu se to nyní jeví jako morální problém, který vygradoval v to, že je sport vnímán  

pouze jako prostředí velkých inančních obnosů, nehledě na základní princip samotného odvětví. 

Někteří jsou taktéž názoru, že krása hry samotné upadla kdesi do pozadí. Toto je však  kapitola 

sama o sobě a dalo by se o ní sepsat mnoho v samostaném oddílu. Za zmínku stojí uvést jeden 

z příkladu, který se z mého pohledu vyskytuje v dnešním fotbalovém prostředí poměrně výji-

mečně, avšak příklad samotný je ukázkou, jak se sponzor (patron) sportovního celku objevuje 

v logu samotném. V tomto ohledu bych chtěl zmínit původem rakouskou irmu s názvem Red 

Bull GmbH.

Tento dnes již po celém světě rozšířený brand je znám tím, že podporuje sportovce, talenty, 

osobnosti, které se věnují sportovním či kulturním aktivitám napříč odvětvím popř. lidem, kteří 

provozují nevšední a dobrodružné aktivity – (společnost Red Bull je mimochodem výrobcem 

energetického nápoje se stejným názvem). Rakouská irma se v minulých letech svým patronátem 

spojila také s několika fotbalovými týmy. Do tohoto výběru spadá rakouský Red Bull Salzburg, 

německý tým Red Bull Lipsko, tým z americké fotbalové ligy MLS Red Bull New York a brazil-

ský tým Red Bull Brasil. Fakt, že irma Red Bull podporuje tyto týmy se projevil i u samotného 

loga. U každého z nich si můžeme povšimnout, že obsahuje prvek z loga rakouské irmy Red 

Bull. V případě newyorského, salzburského a brazilského týmu jde o totožné logo, ve kterém je 

pozměněna pouze textová část s názvem klubu. Barevnost v logu je úzce spjata a navazuje také na 

logo samotného Red Bullu. Charakteristickým prvekem je v tomto případě symbol býka a taktéž 

originální typograie. Logo německého Lipska obsahuje dynamičtější podobu symbolu zvířete, 

fotbalový míč je zde zobrazen ve větší velikost a součástí loga již není nápis Red Bull. Loga však 

svou podstatou a formou zaujímájí podobný ráz, který jde v jednotném odkazu. Prolnutí sponzora 

v rámci klubové identity (pouze logo, klubová značka) vnímám jako fakt, který není ve fotba-

lovém prostředí zcela běžným, ale plně respektuji kombinaci, která se v tomto duchu prolíná.

Dle mého názoru je v tomto příkladu důležitým faktorem patronát, který na nejvyšší klubové 

úrovni sehrává významnou roli. Kluby jsou dnes inancovány sponzory z nejrůznějších odvětí. 

Zcela jistě zde dále záleží na smlouvách a podmínkách, které si kluby se sponzory sjednají. V zá-

kladní podobě se běžně může jednat o prezentaci sponzora na dresech, klubových předmětech 

popř. dalších formách komunikace a prezentace. V případě dříve zmíněných klubů ve spolupráci 

se značkou Red Bull jde o ještě rozměrnější podobu zviditelnění a to jak v samotném logu, tak 

i názvu sportovního celku – jedná se však o speciický vzorec v záštitě, kdy se irma Red Bull 

stává zároveň zakladatelem a tvůrcem nového klubu. Z mého pohledu zde můžeme zpozorovat, 

že významný sponzor, pokud je to v jeho silách může výrazně ovlivnit chování a prezentaci třeba 

již ustáleného spolku, klubu. Dále je nutno dodat, že zmíněné kluby vznikaly v odlišném období 
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Na image je možné nahlédnout z různých úhlů. Teoreticky ji lze rozlišovat na základě určitých 

znaků na různé kategorie: druhová – značková – iremní, vnitřní – vnější, žádoucí – nežádoucí 

apod., pro veřejnost je však podstatné pouze rozlišení pozitivní – negativní.

9.2 Corporate identity jako nástroj budování image

Podle Kaky a Kotyzy (2014) je pro snadnější prosazení se z pohledu subjektu nezbytné, aby se 

důsledně zabýval způsobem své prezentace. A to nikoliv pouze marketingovou komunikací, 

ale i atraktivními a pasivními formami komunikace s vnějšími i vnitřním prostředím. Subjekt, 

který si přeje odlišit se od ostatních a mít další výhody vyplývající z pozitivní image, musí, na 

základě předem deinované ilozoie, vystupovat na veřejnosti předem promyšleným a jednot-

ným způsobem. Díky tomu veřejnost považuje komuniakci (v širším slova smyslu) za řízenou 

a koordinovanou, čímž o sobě subjekt vytváří důvěryhodný a perspektivní obraz. Corporate 

identity je komplexní obraz subjektu - výsledek koordinovaného chování. Toto chování vychází 

z předem jasně deinované a všemi sdílené ilozoie a stanovených cílů. Dá se říci, že jakýkoliv 

projev existence subjektu je součástí budování jeho vlastní identity. Ať se jedná o chování vlastních 

zaměstanců, úroveň vnitroiremní kultury, principy řízení, styl marketingové komunikace, kvalitu 

produktu či vizuální úroveň  jakékoliv vizuální prezentace – počínaje značkou a barevností, přes 

iremní tiskoviny až po uniformy zaměstanců a architektonické řešení budov. Corporate Identity 

není nástroj marketingových komunikací. Naopak marketingové komunikace slouží jako jedna 

z možností naplňování Corporate Identity. Nicméně existují názory (často i v organizačních 

strukturách irem), které oblast CI do marketingových komunikací včleňují. Otázka Corporate 

Identity subjektu je však příliš široká, než aby mohla podléhat taktickým cílům a potřebám mar-

ketingových komunikací. Corporate identity vychází z deinované ilozoie, musí vbýt nejvyšší 

podnikovou normou, kterou se řídí téměř všechny kroky v organizaci směrem k veřejnosti. 

Identita by měla být promyšlená, nadčasová, akceptovatelná a aplikovatelná.

Corporate identity lze rozdělit na čtyři subsystémy. Ty jsou charakteristické určitými speciickými 

projevy – v mnoha případech se však prolínají. Z obecného hlediska je však důležité je rozdělit. 

9.3 Subsystémy Corporate Identity

Autoři Kaka a Kotyza (2014) ve své knize Logo & corporate identity dělí subsystémy následovně: 

Corporate Communications, Corporate Culture, Product, Corporate Design

Koordinovaným působením všech čtyř subsystémů buduje subjekt Corporate Identity – svou 

identitu. Veřejnost potom vnímá tento obraz a interpretuje si jej na základě svých informací, 

zkušeností, představ a postojů. Tomuto interpretovanému systému říkáme Corporate Image.

Subjekt, který chce být úspěšný a dosáhnout pozitivní image, nesmí zanedbávat žádnou z činností 

v subsystému Corporate Identity. Uvedené aktivity musí být vykonávány v souladu a současně, 
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neboť se vzájemně podporují a prolínají.Jde o činnost dlouhodobou, jijíž výsledky se nedostavují 

okamžitě a na jejímž výsledku se podílí každý zaměstnanec irmy. 

10 KLUB JUVENTUS TURÍN

Základy italského klubu Juventus Turín se formují okolo roku 1897. Prvotní myšlenka vzniká 

na Corso Re Umberto, což je jedna z nejznámnějších ulic v Turíně. Skupina tamních přátel zde 

sdílí nadšení a zápal pro kopanou, která se v těchto dobách, tedy na přelomu 19. a 20. století 

rozšiřuje postupně z Anglie také do dalších zemí Evropy. Vzniká tak idea o založení fotbalo-

vého klubu. Chlapci z již zmiňované skupiny se v tomto období rozhodli pro informovanost 

navštívit Massimo D‘Azeglio, což byla turínská škola věnující se klasickým studiím. Problém 

v tomto ohledu nebyl ve vzdělání zakládajících členů, ale v jejich věku – nejstaršímu bylo teprve 

sedmnáct let. Posloupnost těchto událostí je důležitá pro následné pojmenování klubu. Slovo 

Juventus totiž v latině znamená mládí, mladý či mládež. Co se týče klubové identity, Juventus 

si na počátku svého vzniku vybral dresy v růžové barvě. O tři roky později začíná klub využívat 

barvy tzv. „Bianconeri“, což je kombinace bílé a černé (bianco e nero znamená v italštině bílá 

a černá). Tato kombinace navazuje na tehdejší styl Nottighamu Forrest, jednoho z prvních klubů 

světa. Juventusu Turín se dodnes říká „Juve“ nebo právě „Bianconeri“. Klub z Turína je druhým 

nejstarším fotbalovým klubem v Itálii (Juventus, © 2018).

10.1 Vývoj loga Juventusu Turín

Klubové logo z roku 1905 se v dalších letech obměňuje, ale vizuální návaznost je víceméně zacho-

vána. Základem je oválný štít, ve kterém je významným charakteristickým prvkem kombinace 

černobílých pruhů. V logu se vždy taktéž objevuje stylizace zvířete (povětšinou býk, v roce 1929 

je v logu zebra) a koruny. Pozvávacím prvkem se v tomto případě stavá také samotný nápis s ná-

zvem klubu. V roce 1979 Juventus užívá pouze symbolu v podobě stylizovaného zvířete, které se 

objevu jako fragment již dříve. Zmíněný rok 1979 tedy znamenal oprostění se od zbylých prvků. 

V následujících letech se klub opět vrací k logu, které navazuje na predešlá období před rokem 

1979. Předposlední verzí do zmiňovaného redesignu je logo, které začal Juventus využívat od 

roku 2004. Na začátku roku 2017 je tedy prezentováno nové logo a vizuální identita.

10.2 Nová vizuální identita Juventusu Turín

Jak už tomu v průběhu historie často bývá, irmy, společnosti, ale také fotbalové a sportovní kluby 

či organizace obměnují svá loga nebo přetvářejí vizuální identity. K tomuto, v tomto případě 

dosti odvážnému kroku se na začátku roku 2017 rozhodl také italský fotbalový velikán Juventus 

Turín. Klub tento úkol předal milánskému studiu Interbrand (Stripped Stripes, © 2017). Studio 

se tak chopilo nelehkého úkolu - redesignu stávajícího loga a s ním spojenou tvorbu nové vizuální 
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identity. Juventus Turín spadá do kategorie klubů s dlouholetou historií, ale také především mezi 

kluby s dlouholetou tradicí na poli kopané. V rámci italské klubové hierarchie je druhým nej-

starším. V evropském srovnání je Juventus jedním z nejstarších. Změna loga, korporátní identity 

a identiikace u spolků a organizací s bohatou a dlouholetou tradicí může být poměrně náročná. 

Obr. 32. Historický vývoj loga Juventusu Turín     

(pořadí zleva doprava: rok 1905, 1921, 1929, 1931, 1940, 1971, 1979, 1990, 2004)

Obr. 33. Ideový postup u nové verze loga Juventusu Turín     

(symbolika štítu, černobílé pruhy, písmeno „J“ odkazující na název klubu)
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V případě fotbalového klubu jde častokrát o zásah do letitých tradic a do jisté míry i vizuálního 

vjemu z pohledu fanoušků. Zmíněné tradice či úspěchy jsou do určité míry zakotveny právě 

v klubovém logu, které si klub s sebou během své historie nese. Historický vývoj je na klubovém 

poli důležitým faktem. Kluby, jejichž historie sahá do počátků 20. století (dále i starší kluby) 

povětšinou reprezentuje logo, které se v průběhu let obměňovalo, vyvíjelo. Vývoj je často spojen 

s určitou kontinuitou na prvotní klubové logo – shledáváme zde určité návaznosti, nemusí to 

však být podmínkou. Klub se často nechce vzdát určitých prvků v logu a odklonit se tak zcela od 

původního vizuálního ztvárnění. Logo, které bývá u zrodu jakéhokoliv historicky významného 

klubu (irmy, společnosti) je z mého pohledu následně důležitým artefaktem v celé jeho historii. 

Spojeny jsou s ním počátky, často z loga vypozorujeme spojitosti se vznikem. Samozřejmě jsou 

zde případy, kde klub od svého založení využívá logo, které má jen pár let a následně se od pr-

votní linie zcela odkloní – zvolí kupříkladu nový název, odlišný symbol v návaznosti na období, 

vlastnické vztahy apod. Juventus Turín je jedním z předních evropských klubů, který počas svého 

působení využíval během historie do roku 2017 devití variant loga – od roku 1905 do roku 2004 

se logo v tomto případě decentně upravovalo a vyvíjelo.

10.3 Nová etapa klubu 

Juventus se se svou historií, ale i úspěchy řadí mezi nejúspěšnější a největší kluby fotbalové Evropy. 

S tím, jak se klub rozrůstal a přicházely úspěchy a trofeje, rozšiřovala se postupně také fanouš-

kovská základna, která je dnes již po celém světě. Kluby jako Juventus mají své stálé příznivce 

v rámci města, ve kterém působí – jsou to tzv. skalní fanoušci, kteří jsou v kontaktu s klubem 

povětšinu kalendářního roku. Navštěvují pravidelně zápasy týmu (soutěžní, pohárové), cestují 

za klubem, zúčastňují se nejrůznějších klubových akcí apod. Juventus můžeme také zařadit do 

skupiny týmů, které jsou během fotbalové sezóny navštěvovány opravdu početně. O zápasy 

turínského týmy je velký zájem. 

Juventus si uvědomil, že dnes je poměrně důležité budovat silnou značku také v rámci globálního 

měřítka viz. předsezonní výjezdy mimo kontinent, při kterých kluby absolvují cesty např. do 

Asie či USA. Kluby se počas svého vývoje mění, stanovují si různé cíle jak v projevu sportovním, 

tak co se týče působení v rámci veřejnosti, marketingu, marketingových kom. apod. Juventus se 

odhodlal k vybudování nové identity, která je úzce spjata právě s myšlenkou dalšího růstu klubu 

a jeho nové kapitoly. Záměrem je tak do dalších let oslovit ještě větší množství publika. Klub si 

je vědom, že by měl oslovovat nejen v rámci stadionu, který je se samotnou hrou úzce propojen, 

ale chce komunikovat se svými příznivci výrazně i mimo toto prostředí. V Turíně tak pomyslně 

novou identitou chtějí položit základy nové moderní ideologie klubu.

10.4 Osobní názor na změnu loga a identity

Z pohledu nezaujatého fanouška Juventusu Turín a zároveň studenta graického designu se na 
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Obr. 68. Vývoj loga Českého (Českomoravského) fotbalového svazu

Obr. 69. Vývoj loga Slovenského fotbalového svazu (Slovenský futbalový zväz)

Obr. 70. Vývoj loga Polského fotbalového svazu (Polski Związek Piłki Nożnej)

Obr. 71. Vývoj loga Rakouského fotbalového svazu (Österreichischer Fußball-Bund)

Obr. 72. Vývoj loga Německého fotbalového svazu (Deutscher Fußball-Bund)
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II PRAKTICKÁ ČÁST



60UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací

13 FK FOTBAL TŘINEC 

Historicky první zmínky o kopané v Třinci se datují k letům 1919–1920. Roku 1921 vzniká v Třinci 

klub s názvem SK Siła Třinec, který z velké části sdružoval sportovce polské národnosti. O rok 

později, v roce 1922 vzniká německý klub DSV Třinec. Prvním samostatným českým klubem 

v Třinci je roku 1923 SK Třinec. V roce 1934 následně vzniká další polský klub s názvem PKS 

Polonia Trzyniec. Kluby na začátku své existence trpěly z důvodu špatné ekonomické situace.  

V roce 1937 se patronátu ujala Báňská hutní společnost a třinecký klub s názvem SK Třinec je 

přejmenován na SK Železárny Třinec. Klub se stává nejbohatším v rámci Těšínského slezska. 

V letech 1938–1939 vzhledem k hustější předválečné atmosféře se klub rozpadá. Po válce se sport 

opět postupně dostává ke slovu a kluby se začínají účastnit soutěží.

V poválečném období se vedení třineckých klubů (SK Železárny a SK Siła) dohodly na sloučení. 

Bohužel ani po sjednocení se celku moc nedaří a pohybuje se spíše v nižších soutěžích. 

V 60. letech 20. století se trenérského postu v klubu ujímá Rudolf Labaj. Klub následně histo-

ricky v sezóně 1962–1963 postupuje do nejvyšší I. ligy. Následující léta jsou v režimu postupů 

a  sestupů mezi druhou a první nejvyšší ligou. Od začátků 90. let 20. století se datují „chudá“ léta 

třinecké kopané. V současnosti působí klub FK Fotbal Třinec ve druhé nejvyšší české fotbalové 

soutěži Fortuna národní lize. 

Již v průběhu rešerší k teoretické části bakalářské práce jsem se rozhodl kontaktovat marketin-

govou sekci klubu FK Fotbal Třinec. V této souvislosti se mi ve věci ohledně tématu bakalářské 

práce jednalo především o kontakt se zainteresovanou osobou, která mi bude schopna poskyt-

nout základní informace v rámci základních klubových hodnot. Podle informací z klubu a dále 

také z  poskytnutého klubového almanachu je současné logo užíváno od roku 1994. V dalších 

letech bylo logo po stránce vizuální mírně upravováno, jeho základ ale zůstal víceméně zacho-

ván.V  průběhu novodobé historie si však klub nedeinoval jasnou a ucelenou vizuální identitu. 

Během teoretické práce jsem sledoval množství klubových značek. V návaznosti na redesign 

třineckého klubového loga mi vyvstala otázka, jakým způsobem zpracovat novou podobu značky 

tak, aby navazovala na dřívější linii v rámci klubové prezentace – viz barevnost, stežejní prvky 

apod. Zcela jistě si v této souvislosti uvědomuji, že loga sportovních celků jsou často záležitostí 

historického odkazu. Při tvorbě nové značky jsem se snažil do práce dostat vlastní rukopis, avšak 

důležitá pro mne před samotnou tvorbou byla již zmíněná komunikace s klubem, v jejímž prů-

běhu se mi podařilo si ujasnit cestu, kterou bych se mohl během tvorby dále ubírat. Respektuji, 

že jsem do redesignu promítl svůj osobní, subjektivní rukopis. Na druhou stranu jsem v průběhu 

redesignu myslel na principy tvorby, kterými by se podařilo udržet kontinuitu s dřívější podobou 

a respektovat tak nejen tvarový a kompoziční, ale i historický a patronátní odkaz.
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13.1 LOGO FK FOTBAL TŘINEC

13.1.1  Redesign loga FK Fotbal Třinec 

Hlavním prezentačním prvkem fotbalového klubu je klubové logo. Od vzniku klubu ve 30. le-

tech minulého století je součásné logo již jedenácté v pořadí. V počátcích kopané na třinecku, 

kdy ještě nebyl zcela jasně zformován jednotný, samostatný třinecký klub se samotná loga celků 

obměňovala poměrně často. Rozličné podoby loga si s sebou však nesou pododné rysy, které na 

sebe s odstupem času navazují. Za jednu z charakterových vlastností v rámci podobnosti mů-

žeme považovat barevnost – v případě třineckého fotbalu se ze základu jedná o kombinaci bílé 

a červené barvy, která se v tvarovém celku vždy objevuje. Dále bych se chtěl zmínit o tvarovém 

charakteru – od 30. let (až na lehké odchylky) jde v rámci loga o kruhový tvar. 

V neposlední řadě je třeba se zmínit o velmi důležitém prvku, který hraje významou roli v rámci 

třineckého regionu. Jedná se o ochranou známku Třineckých železáren (dále jen TŽ), která se 

ve fotbalovém logu objevuje poprvé v roce 1937. Ochranná známka (trojúhelníkový středový 

základ se třemi kladivy (buchary) po stranách) je s třineckým regionem neodmyslitelně spjata. 

Obr. 73. Vývoj třineckého klubového loga
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Po svém vzniku v roce 1929 jí TŽ aplikují jako cejch na svých výrobcích a dalších předmětech 

(obaly, tiskoviny apod.). Dále pak ochr. známku po roce 1929 ve svých značkách užívaly i jiné 

než jen sportovní celky, které byly pod patronátem TŽ. Ochrannou známku je dodnes možné 

vidět také v plastické podobě např. ve městě Třinec či v areálu TŽ, kdy se objevuje např. na 

továrních budovách. 

Co se týče současně užívaného klubového loga, vizuálně blízká podoba se začala užívat v roce 

1994 – logo je kruhového základu. Ve středové části se nachází oiciální městský znak. V měst-

ském znaku je orlice umístěna do štítu. Orlice z městského znaku má ve své středové části 

zakomponovanou zmiňovanou ochr. známku TŽ. Celek fotbalového loga následně obsahuje 

textovou část s názvem klubu, který dále doplňuje rok vzniku. V okruží jsou umístěny také dva 

fotbalové míče. Pod městským znakem se i v tomto případě objevuje kombinace červené a bílé 

barvy, která navazuje na dřívější barevný kód. 

Před samotnou tvorbou (skicováním, ideovými myšlenkami) jsem si chtěl v rámci komunikace 

s  klubem ujasnit, co je pro klub ve směru prezentace v podobě značky důlěžité. Jednou ze stěžej-

ních informací je odkaz na patronát a záštitu ze strany TŽ – tento fakt by se v nové značce měl 

projevit zachováním ochranné známky železárenského podniku, jako tomu bylo i v dřívějších 

letech. Ochranná známka se u redesignované podoby loga nemusí objevovat ve zcela dominantním 

postavení (viz dřívější podoba), ale v celku se s ní musí počítat. Další pro mne důležitou informací 

je kontinuita k dřívější podobě loga (systém užívaný od roku 1994) – barevnost, textová část, 

tvarový charakter, prvek ochr. známky TŽ. Po následné debatě s marketingovým oddílem jsem 

dále oslovil také osoby z řad fanouškovské základny, osoby sledující třinecké sportovní prostředí 

a dále také nezaujaté osoby. V tomto směru jsem si chtěl zjistit především základní informace 

o  tom, jak nejen fanoušci vnímají klubovou prezentaci, jakým způsobem je nahlíženo na dřívější 

podobu loga a jakým způsobem se logo chová při různém aplikování.

Po rešerši a rozhovorech je pro mne v tomto ohledu logickým vyústěním v rámci klubové pre-

zentace redesign loga, konkrétně varianty, která je principiálně užívána od roku 1994. Když 

se pozastavíme u dřívějších podob, logo se od 40. let 20. století zásadně nemění a jeho princip 

zůstává v zásadě po dlouhá léta zachováván.V kruhovém celku se od roku 1937 objevuje ochr. 

známka TŽ, která ve tvaru zaujímá výhradní postavení. Od roku 1994 se systém po dlouhých 

letech mění a klub začíná užívat novou podobu loga. V souvislosti s redesignem loga jsem se po 

Obr. 74. Ochranná známka Třineckých železáren
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všech zjištěných informacích rozhodl, že bych chtěl ve své práci vycházet primárně ze systému 

užívaného od roku 1994, z toho důvodu, že tato varianta loga si v sobě nese prvky, které je možné 

do určité míry využívat tak, aby si s sebou stále nesly dřívější odkaz a zároveň je s nimi možnost 

dále pracovat a značku dostat do nové podoby. 

Následně jsem se začal více a zevrubně zabývat současným logem a jeho náležitostmi. V této 

souvislosti mi došlo, že důležitými fragmenty z celku jsou městský znak a ochranná známka TŽ 

ve středové části loga. V návaznosti na podobu městského znaku jsem v průběhu rešerše objevil 

knihu Karla Müllera – Pečeti a znaky obcí Českého Těšínska. Ve zmíněné publikaci je zmínka 

o prvním městském znaku města Třinec z roku 1969. Podoba štítu z prvního znaku se pak objevuje 

také ve variantě fotbalového loga užívaného od roku 1994. Uvědomil jsem si dále, že tvar zmíně-

ného štítu bude korespondovat s kruhovým tvarem celku, se kterým jsem měl záměr pracovat.

Ve spojitosti s městským znakem pracuji dále s orlicí. Začal jsem si uvědomovat, že cestu k dřívější 

kontinuitě mohu dodržet i v případě, že se budu snažit prvek stylizovat dle vlastního rukopisu, 

ale zároveň budu schopen v rámci barevnosti a tvarových principů udržet linii v odkazu na dří-

vější podobu. První kroky při tvorbě vedly ke sledování tvarových charakterů městského znaku. 

Stanovil jsem si cestu navazujících skic – zde pro mne bylo velmi důležité pochopit princip 

tvarosloví orlice z městského znaku. Skicy pro mne byly vývojovu oporou při dalším uvažování 

a pozdějším převádění kreslených tvarů do digitální podoby.

Obr. 75. Skicování a hledání tvarového systému orlice
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Při tvorbě orlice, studování tvarosloví, sledování železárenského prostředí a s ním spojeného ob-

razového materiálů mne napadlo, že bych orlici mohl vést ve tvaru liníí – návaznost na tvarování 

materiálu v rámci železárenského odvětví. Hlavním záměrem bylo orlici dovést ke stylizovanému 

tvaru. Zpracovaná a stylizovaná orlice by měla principem (zvířecí motiv) navazovat na podobu 

z městského znaku, ale zároveň se stává novým autentickým prvkem redesignované podoby 

loga. Orlice, je tak ve spojitosti se štítem jednou z identit, která svým systémem zachovává od-

kaz na městskou návaznost (znak) – zároveň však vzniká autentický celek v rámci fotbalového 

klubu. Ve středové části těla orlice jsem záměrně vytvořil tvarový zlom ve tvaru štítu, který však 

primárně (tvarově) odkazuje na tzv. fanu, která se v železárenském prostředí využívá pro pře-

vážení, uchovávání roztaveného železa). Perutě orlice pak vycházejí jednotně ze zaoblené části, 

která se vyvíjí směrem od hlavy do obou stran. – další části orlice jsem se následně snažil tvarově 

přizpůsobit do jednotného celku. 

Tvarový celek, který jsem vytvořil tak nakonec sestává z kruhového tvaru, který navazuje na 

předchozí varianty. Středový prostor následně vyplňuje další kruhová část, ve které se nachazí 

bíločervené barevné pole, odkazující na klubové barvy. Tvarově jsem volil štít, který jde v duchu 

historicky prvního městského znaku. Ve štítu se nachází stylizovaná orlice, pod kterou je dále 

také stěžejní prvek celého loga a to ochranná známka TŽ. Tento symbolistní prvek je umístěn 

v dolní části štítu. V případě konečného výstupu jsem vytvořil také variantu loga, ve které se ochr. 

Obr. 76. Původní znak města Třinec (r.1969), současná podoba

Obr. 77. Štít, stylizovaná podoba orlice, orlice ve štítu 
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známka nenachází – jednalo by se tak o podobu, kterou by bylo možné užívat v doprovodu se se-

kundárním zobrazením patronátu TŽ – v současné podobě se např. na klubových dresech nachází 

samotný sponzor ve vymezeném prostoru. Z mého pohledu by se tak dalo pracovat i s variantou 

bez ochr. známky, s tím, že její aplikace by byla dodržena v rámci celého názvu sponzora a dále 

by by možné pracovat se zobrazením samotného symbolu na dresu, např. v postranní části od 

aplikace loga a vytvořit tak jakousi doplňující emblémovou část, která by na patronát odkazovala. 

Okružní část kruhu doplňuje text s názvem klubu a oiciálním rokem založení. Finální výstup 

redesignovaného loga (značky) je ve své základní variantě v barevné podobě. Základní barevnou 

podobu následně doplňují další varianty např. jednobarevná varianta, popř. verze s okrajem, 

kupříkladu k využití na fotograii pro lepší ohraničení celku apod. 

Důležitou součástí v systému loga (značky), viz. identity je také barevnost. V případě barevné 

varianty loga jsem vycházel z barev, které se v základním principu objevují i v současném klu-

bovém logu. U liniových částí v okruží jsem volil modrou barvu, která tak navazuje na barevný 

tón, který se objevuje i v případě štítu z městského znaku. Podkladovou barvou tvarového celku 

v části okruží je bílá. Ve středové části pod štítem se pak nachází klubové barvy v podobě bílé 

a  červené. Barva samotné orlice je laděná do žluta – návaznost na barvu, která je užívána po 

celou dobu, již od vzniku městského znaku, jehož je orlice součástí.

CMYK 0-0-0-0

RGB 255-255-255

CMYK 0-29-92-0

RGB 252-189-22

CMYK 0-93-77-27

RGB 182-37-40

CMYK 100-78-38-42

RGB 17-48-79

Obr. 79. Barevnost
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Obr. 78. Varianty loga
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13.2 VIZUÁLNÍ IDENTITA

Ve spojitosti s novým logem (značkou) se dále pracuje také s principem jednotné vizuální ko-

munikace. Vizuální identita si s sebou nese určitá jednotná a ucelená pravidla, která se následně 

promítají do aplikací a výstupů v rámci značky. Za stěžejní náležitosti v tomto ohledu můžeme 

považovat – logo, barvy, typograii a layout tiskovin. 

13.2.1  Typograie

Redesignované klubové logo obsahuje dva textové oddíly  – název Fotbal Třinec v horní části 

a  rok založení 1921 v dolní části. Vzhledem k principu fotbalového loga je textový díl v okružní 

části celku neměnný. Ve výběru fontu byl pro mě zásadní kresebný charakter písma, který by 

mohl korespondovat se sportovním prostředím. Zároveň pro mne bylo důležité, aby bylo písmo 

moderního rázu a vzhledem k názvu města obsahovalo úplnou sadu české diakritiky. Zvolené 

písmo s názvem Brutal Type pochází z platformy fontshop.com a jeho autory jsou Gayaneh 

Bagdasaryan and Dmitry Rastvort z písmolijny Brownfox. Písmo Brutal Type je v logu užíváno 

v řezu Black. Po stránce kompoziční jsem se textem v horní části pracoval v rozvržení do kruhu. 

Spodní část s letopočtem je v kontrastu a text je zakomponován do klasické horizontální podoby. 

Jako doplňkové písmo vizuálního stylu a jeho přidružených části jsem volil písmo Work Sans. 

Písmo jsem zvolil v návaznosti na početnou škálu řezů a dále také z důvodu, že celá sada písma 

Work Sans obsahuje českou diakritiku. Písmo Work Sans je moderně stavěné, osobně se mi za-

mlouvá taktéž kresebná stavba písma a z mého pohledu je dobře čitelné jak na tiskovinách (hla-

vičkový papír, vizitky, plakát apod.), tak je možné písmo užívat také na digitálních platformách. 

Z pohledu užití je důležitým faktem, že písmo je volně dostupné ve všech řezech na Google Fonts.

Brutal Type    Black

Work Sans

Work Sans    Black Work Sans    Extra Bold Work Sans    Bold

Work Sans   Semi Bold Work Sans    Medium

Work Sans    Light Work Sans    ThinWork Sans    Extra Light

Work Sans    Regular

Obr. 80. Užívaná písma (Brutal Type, Work Sans)
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13.2.2  Tiskoviny

Tiskový výstup (např. hlavičkový papír) určený ke korespondenci je vytvořen v ustáleném celku, 

který je rozdělen a obsahuje několik částí. Hlavním prvkem, v tomto případě formálního dopisu 

je logo v levé horní části formátu. Pravá část obsahuje základní kontaktní informace jako adresu, 

telefonní číslo a email. Nad středovou částí s hlavním sdělením se nachází adresát, odesílatel 

a  oiciální datum zpracování. Pod textovou částí je místo pro podpis.V takto zpracovaném do-

kumentu je užíváno písmo Work Sans. Pro tučnější zvýrazněné části je užíváno řezu Work Sans 

Semibold, na zbylé části je použitý řez Work Sans Regular.

Obr. 81. Varianty tiskovin
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13.2.3  Příklady vizuálního stylu

Redesignovaná podoba loga, jakožto primární výstupní značka klubu je ve své hlavní podstatě 

prezentována na klubových dresech (reprezentativní uniforma – platforma). Logo je však dále 

aplikováno i na další nosiče, především pak na klubové (fanouškovské) předměty. 

Na samotné dresy je logo aplikováno v barevném provedení ve variantě s ochr. známkou TŽ, ale 

také bez ochr. známky. V případě neaplikování ochr. známky v celku loga se samotný symbol 

objevuje v jeho postranní části, jakožto samostatně fungující emblém. Dále je ochr. známka 

obsažena ve sponzorském odkazu ve středovém poli dresu (Třinecké železárny, Moravia Steel). 

Z  mého pohledu se nabízí aplikovat logo ve dvojím způsobu, přičemž  základní systém je zachován.

Obr. 82. Zápasové sady dresů

Obr. 83. Červený dres – varianta loga s ochr. známkou TŽ
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Obr. 84. Červený dres – varianta loga bez ochr. známky TŽ

Obr. 85. Bílý dres – varianta loga s ochr. známkou TŽ

Obr. 86. Bílý dres – varianta loga bez ochr. známky TŽ
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Obr. 87. Červený dres – alternativní varianta
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Obr. 88. Bílý dres – alternativní varianta

Obr. 89. Fanouškovské vlajky
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Obr. 90. Vaky

Obr. 91. Polštáře
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Obr. 92. Šály

Obr. 93. Hrníčky
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Obr. 94. Tašky

Obr. 95. Diář

Obr. 96. Trička
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ZÁVĚR

V rámci teoretické části bakalářské práce byla cílem především rešerše, studování fotbalového 

(klubového) prostředí a s ním spojené vizuální interpretování značky (loga). Důležité pro mne 

bylo pochopit tvarové odlišnosti a dřívější formování prvních značek. Cenné studijní informace 

jsem mohl načerpat z publikace věnované heraldice, která se dá určitým způsobem považovat 

za předchůdce systému ve vizuální prezentaci (identitě). Napříč rešerší klubovými logy jsem 

zpozoroval určité podobnosti, které se prolínají a objevují nezávazně v odlišném prostředí. 

Zabýval jsem se taktéž speciickou podobou loga, do které je včleněn sponzor daného klubu. 

Tento princip souvisí následně také se systémem, který jsem musel respektovat v průběhu tvorby 

ve své praktické části bakalářské práce – odkaz na ochrannou známku Třineckých železáren. 

V samotné praktické části bakalářské práce jsem následně vytvořil redesign fotbalového loga, 

které je dále aplikováno na nejrůznější nosiče – od dresů po klubové vlajky, tiskoviny, klubové 

předměty jako jsou hrníčky, vaky, tašky, diáře, trička apod. Zastávám názor, že uplatnění loga 

na klubových předmětech je ve spojitosti s redesignem potřebné a ukazuje tak, že je s novou 

podobou možnost pracovat v široké škále uplatnění. 

V průběhu celého procesu tvorby jsem pochopil a uvědomil si, že se v projektech redesignu 

vyskutují určitá kritéria, s kterými je potřeba počítat při tvorbě nové podoby značky. Do nové 

podoby loga je včleněná ochranná známka, což je jedno ze stěžejních kritérií celého projektu. 

Zároveň jsem však vypracoval také alternativní podobu loga bez ochranné známky, která funguje 

na stejném principu.

U bakalářského projektu jsem pochopil mnohá úskalí, která si s sebou tvorba nové značky při-

náší. Vyzkoušel jsem si reálnou komunikaci s klientem, což považuji u práce podobného typu 

za jeden z podstatných aspektů ve spojitosti s dalšími kroky a následnou tvorbou. Uvědomuji si, 

že zpracovaná podoba loga je ve svém základním principu koncepčním rešením, avšak nabízí se 

také další komunikace s klubem a následné možné rozpracování do oiciálně užívaného režimu.  
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