METODIKA UŽÍVÁNÍ
LOGA CZECH SKI AND SNOWBOARD
ZÁKLANÍ VARIANTY LOGA
Toto jsou dvě základní varianty loga – obdélníková a čtvercová. Skládají se
ze symbolu vlajky a Czech Ski & Snowboard (since 1903), napsaného základním
písmem Pepi. Dané poměry velikostí a kompozice prvků značky jsou závazné a není
dovoleno je měnit.

Logo varianta 1

Logo varianta 2
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BAREVNÉ VARIANTY LOGA
V pozitivním provedení je možné použít logo v těchto barvách: Dark Sky Blue, Imperial
Red a Black. V negativním pak ve White.
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OCHRANNÁ ZÓNA
Ochranná zóna je minimální velikost plochy v bezprostřední blízkosti značky nebo symbolu,
do které nesmí zasahovat text, jiná značka ani další grafické prvky. Je však doporučeno
nechávat okolo značky vždy více prostoru. Ochranná zóna zároveň určuje nejmenš í
vzdálenost od okraje formátu, na které je značka aplikována. Je definována hodnotou "x",
která vychází z výšky symbolu.

ZAKÁZANÉ VARIANTY LOGA
Jakékoliv úpravy celku i jednotlivých částí loga jsou nepřípustné. Není dovoleno
značku deformovat, stínovat, ani zasahovat do textu, nebo kompozice. Tato pravidla platí
pro všechny varianty loga.
Příklady zakázaných variant :
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LOGO NA PODKLADOVÝCH PLOCHÁCH
Uvedené aplikace značky na podkladových plochách v základních barvách Czech Ski &
Snowboard jsou závazné. V případě aplikace značky na jinak barevné plochy nebo
fotografie je zásadní čitelnost značky. Na světlé podkladové plochy a fotografie se aplikuje
pozitivní značka, na tmavé podkladové plochy pak negativní.
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UMÍSTĚNÍ LOGA NA FOTOGRAFIÍCH
Pokud logo nebo symbol umisťujeme na fotografii, musí být ta část fotografie, na které je
logo, dostatečně klidná, aby nebyla narušena čitelnost. Je také zakázáno logo na fotografii
podkládat barevnou plochou.

Příklady správného použití:

Příklady nesprávného použití:
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MINIMÁLNÍ VELIKOST LOGA
Dodržení minimální velikosti zaručuje bezchybnou reprodukci značky. Použití v menších
velikostech může být na úkor její čitelnosti a je zakázáno. Pro použití v tištěné podobě jsou
hodnoty uvedeny v milimetrech (mm). Pro použití v elektronické podobě jsou hodnoty
uvedeny v pixelech (px).

FORMÁTY A STAŽENÍ LOGA
Logo ve vektorech ve formátu PDF se používá pro tištěné materiály, bitmapový
formát PNG pro zobrazení na monitorech a formát EPS obsahuje zdrojová vektorová data .
Barevný model RGB, neboli červená-zelená-modrá je aditivní způsob míchání barev
používaný v barevných monitorech a projektorech. Toto nastavení barev se používá
pro online komunikaci. CMYK je barevný model založený na subtraktivním míchání barev
a používá se pro tisk. Systém Pantone využívají výrobci barev, vláken a textilií, a plastů,
nebo pokud je žádané použít v tisku sytější přímé barvy.
Logo ve všech výše zmíněných variantách, barevnostech a formátech můžete stáhnout zde.
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