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Základní varianty loga

Logo je navrženo v několika variantách.

Základní varianta loga je barevná pozitivní. Preferujeme použití této varianty. 

Černobílá varianta loga zmíněná dále v dokumentu se používá pro tisk.
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Ochranná zóna loga

Logo je umístěno v ochranné zóně. Ochranná zóna jednoznačně odděluje logo 

od ostatního textu a grafických prvků, které by narušovaly jeho čitelnost. Nic 

jiného kromě samotného loga by němělo zasahovat do této zóny. 

Ochranná zóna je definována výškou kruhů obsažených v logu.

Týká se všech variant loga.
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Použité barvy loga

  

  

PANTONE  7524C

CMYK   0 / 71 / 74 / 15    

RGB   210 / 96 / 66

HEX        #D26042

PANTONE  Cool Gray 4C

CMYK  0 / 0 / 0 / 24     

RGB   201 / 202 / 204      

HEX   #C9CACC

PANTONE  2738C 

CMYK  92 / 75 / 0 / 0    

RGB   41 / 85 / 166      

HEX   #2955A6

Doporučená škála sekundárních barev

Základní použité barvy
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Varianty loga pro černobílý tisk

Czech Triathlon Series - Pozitivní varianta pro černobílý tisk. Rámeček pod pozitivní 
variantou je pouze ilustrativní a není součástí loga

Czech Triathlon Series - Negativní varianta pro černobílý tisk. Rámeček pod negativní 
variantou je pouze ilustrativní a není součástí loga.
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Varianty loga pro černobílý tisk

Czech Triathlon Association - Pozitivní varianta pro černobílý tisk. Rámeček pod 
pozitivní variantou je pouze ilustrativní a není součástí loga

Czech Triathlon Association - Negativní varianta pro černobílý tisk. Rámeček pod 
negativní variantou je pouze ilustrativní a není součástí loga.
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Varianty loga pro černobílý tisk

Česká Triatlonová Asociace - Pozitivní varianta pro černobílý tisk. Rámeček pod 
pozitivní variantou je pouze ilustrativní a není součástí loga

Česká Triatlonová Asociace - Negativní varianta pro černobílý tisk. Rámeček pod 
negativní variantou je pouze ilustrativní a není součástí loga.
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Varianty loga pro černobílý tisk

Česká Triatlonová Společnost - Pozitivní varianta pro černobílý tisk. Rámeček pod 
pozitivní variantou je pouze ilustrativní a není součástí loga

Česká Triatlonová Společnost - Negativní varianta pro černobílý tisk. Rámeček pod 
negativní variantou je pouze ilustrativní a není součástí loga.
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Font pro tisk Helvetica 45 Light

Font pro elektronické použití Arial

Písmo

ABab
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST 
UVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789 //

ABab
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST 
UVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789 //
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 Zákaz jakékoliv deformace !    Zakáz obarvování!

 Zákáz otáčení a jakékoliv jiné rotace!  Zákaz změny pořadí textu a 
         grafického prvku 

 Zákaz změny poměru velikosti   Zákaz použití loga bez 
 jednotlivých prvků loga     doprovodného textu

Zakázané varianty loga
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