
LOGOMANUÁL
Jak správně používat logo OSTRAVA CHAMPIONSHIP



Základní varianta loga | černá varianta

 Tato černá základní verze je hlavní a určená pro většinu světlých pozadí. 



Základní varianta loga | bílá varianta

 Tato bílá základní verze je hlavní a určená pro většinu tmavých pozadí. 



Logo GRANDFINÁLE | Světlé i tmavé pozadí

 Logo GRANDFINÁLE je vhodné na světlé i tmavé pozadí



Ochranná zóna loga | černá varianta

 Ochranná zóna vyznačuje prostor, ve kterém by neměla zasahovat jiná grafika. 

Ochranná zóna vyznačuje i minimální vzdálenost, kterou musí být logo odsazené.

Šířka a výška ochranné zóny je alespoň 10% rozměru celého loga.



Ochranná zóna loga | bílá varianta

 Ochranná zóna vyznačuje prostor, ve kterém by neměla zasahovat jiná grafika. 

Ochranná zóna vyznačuje i minimální vzdálenost, kterou musí být logo odsazené.

Šířka a výška ochranné zóny je alespoň 10% rozměru celého loga.



Ochranná zóna loga GRANDFINÁLE | světlé i tmavé pozadí

 Ochranná zóna vyznačuje prostor, ve kterém by neměla zasahovat jiná grafika. 

Ochranná zóna vyznačuje i minimální vzdálenost, kterou musí být logo odsazené.

Šířka a výška ochranné zóny je alespoň 10% rozměru celého loga.



Zakázaná použití loga | OSTRAVA CHAMPIONSHIP

 Loga není možné libovolně měnit dle svého uvážení (změna bravy, natáčení, deformace, …)

Změna barvy Natáčení Deformace Malá a nečitelná velikost

Ztracení loga v pozadíOdstranění části logaJiné loga a texty příliš blízko Překrytí loga



Barevnost | černá varianta

Černá

R:0 G:0 B:0

#000000

C:0 M:0 Y:0 K:100



Barevnost | bílá varianta

Bílá

R:255 G:255 B:255

#FFFFFF

C:0 M:0 Y:0 K:100



Barevnost | logo GRANDFINÁLE

Černá

R:0 G:0 B:0

#000000

C:0 M:0 Y:0 K:100

Bílá

R:0 G:0 B:0

#000000

C:0 M:0 Y:0 K:100

Oranžová (tmavší)

R:238 G:79 B:36

#ee4f24

C:1 M:84 Y:98 K:0

Oranžová (světlejší)

R:255 G:114 B:0

#ff7200

C:0 M:68 Y:100 K:0

Modrá (hodně světlá)

R:189 G:201 B:211

#bdc9d3

C:25 M:15 Y:11 K:0



Font základní varianta loga | Písma

 V logu projektu OSTRAVA CHAMPIONSHIP jsou použity fonty Eurostar Black Extended

a Impact. Oba fonty si můžete zdarma stáhnout na: https://www.dafontfree.net 

 1. Písmo | Eurostar Black Extended

Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Áčďéěíóřšťúůž

1234567890

 2. Písmo | Impact

Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

áčďéěíóřšťúůž

1234567890

https://www.dafontfree.net/


Font logo GRANDFINÁLE| Písma

 V logu GRANDFINÁLE projektu OSTRAVA CHAMPIONSHIP jsou použity fonty ARS 

Maquette a Eurostar Black Extended . Oba fonty si můžete zdarma stáhnout na: 

https://www.dafontfree.net 

 1. Písmo | 

 2. Písmo | Eurostar Black Extended

Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

áčďéěíóřšťúůž

1234567890

https://www.dafontfree.net/


Logomanuál | Děkujeme za dodržování

 Všichni, kteří použijí loga projektu OSTRAVA CHAMPIONSHIP, jsou 

povinni se řídit tímto manuálem.


