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KLUBOVÁ IDENTITA 
Modrý dres. Ten prostý modrý dres. Je dědictvím hráčských generací. Každá vteřina v tomto dresu znamená mnoho. Hraj v něm vždy s pokorou a respektem. Dres, stejně 
jako znak, jsou nejdůležitějšími symboly našeho klubu. Jsou identitou a oficiálním pojmenování příběhu, který trvá již více než 23 let. Současný znak v sobě kombinuje motivy 
florbalového míčku a písmena “S“ z názvu Spartak Pelhřimov v podobě florbalové hole a čepele. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

  

od roku 2019 dosud 
Do jubilejní dvacáté sezóny získal oddíl florbalu 
Spartak Pelhřimov upgrade znaku. Jeho podoba 
vychází z toho předchozího, kde zůstalo písmeno “S“. 
Pelhřimovská firma 1Pozice vytvořila řadu variant loga 
i znaku včetně kompletního grafického manuálu. 
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2009-2019 
K desátému výročí založení oddílu byl Liborem Dederou z pelhřimovské 
grafické firmy Reklamka vytvořen nový znak. Hlavním symbolem se stalo 
písmeno “S“. Tento znak je od té doby na všech domácích utkání v 
podobě největšího znaku florbalového oddílu v ČR. Písmeno “S“ je od roku 
2009 nedílnou součástí naší identity. 
 

1999-2009 
První znak vznikl v průběhu první sezóny oddílu v oficiálních soutěžích 
tehdy České florbalové unie. Modrá a žlutá barva již byla jeho součástí. 
Uprostřed znaku byl symbol vaječného likéru „V“, který byl s ohledem na 
věk prvních hráčů áčka oblíbeným nejen při oslavách vítězství, ale také 
se nosil místo pokut. 

1999-2002 
První dresy byly 

půjčené. Ano, Spartak 
skutečně hrál v 

zapůjčených dresech 
týmu Marná snaha, 

který působil v 
Cerekvické florbalové 

lize, stejně jako všichni 
tehdejší hráči áčka. 
Klubové barvy byly 

modrá a žlutá. V těchto 
dresech následně hrálo 

play off nejvyšší 
soutěže v ČR družstvo 

pelhřimovských 
veteránů. 

2002-2006 
Žluto modré dresy 

značky Jadgerg byly 
těmi váhově 

nejtěžšími, se 
kterými, kdy kdo ve 
Spartaku nastoupil. 

Legendární jsou také 
štulpny, které byly 

pletené a stejně jako 
dresy byly určeny 
spíše pro venkovní 

podzimní utkání 
fotbalu. 

2004-2007 
Bíle dresy značky 

Alea poprvé s 
partnerem klubu 

firmou Kana se do 
historie oddílu 
nesmazatelně 

zapsaly postupovou 
euforií do 2. nejvyšší 
soutěže. Další řadu 
sezón sloužily také 

jako dresy zejména v 
regionu úspěšného 

B-týmu mužů. 

2007-2012 
Dresy firmy Salming 

jsou spojené s 
prvním pětiletým 

účinkováním v 1. lize 
mužů a návratu do 

této soutěže po 
jediné sezóně 

strávené o patro 
níže. Byly svědky 

největšího ligového 
úspěchu Spartaku v 
podobě semifinále 1. 
ligy. Po dvou letech 

byla dokoupena i 
žlutá verze těchto 

dresů. 

2012-2017 
Druhá sada od firmy 
Salming, se kterou 
áčko odehrálo další 
3 prvoligové sezóny. 

Potisk dresů na 
konci jejich 

životnosti byl u těch 
nejpoužívanějších 

takřka nulový. 

2017-2020 
První sublimačně 
vyrobená a první 

cíleně dvoubarevná 
sada dresů od firmy 

Burrik spojená 
s novou grafickou 
identitou klubu. 

Stejný design byl 
použit i dresů 
kategorie žen, 
dorostenek a 
dorostenců. 

od roku 2020 dosud 
Druhá sublimačně 

vyrobená sada dresů 
od firmy Burrik. Noví 
partneři oddílu, nový 
znak. Tato varianta 

dresů nebyla určena 
jen pro mužské áčko, 

ale je určena pro 
všechny kategorie 

počínaje 
přípravkami.  Poprvé 
v historii budou mít 
všechny kategorie 

jednotný design 
dresů. 

2009-2017 
Po dvou letech 

působení v 1. lize byla 
dokoupena i žlutá 
verze dresů firmy 
Salming. Dresy si 

získali velkou oblibu 
zejména pro svoji 
lehkost a na dvě 
sezóny byly velmi 

využívané. 


