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ÚVOD
Tento manuál je základní materiál vizuální prezentace logotypu  

Ženské basketbalové ligy. Jsou zde nadefinována základní pravidla 

pro práci s logotypem, definice barev a písma.

Dodržování pravidel určených v tomto manuálu je základním

předpokladem pro úspěšnou vizuální prezentaci, jejíž cílem  

je jednoznačná identifikace a podpora celkové pozitivní image

logotypu Ženské basketbalové ligy.

Manuál neslouží jako přímá předloha pro tvorbu tištěných

a elektronických materiálů. K tomu jsou určeny digitální předlohy

logotypu, které jsou součástí tohoto manuálu.

V případě nejasností při tvorbě nových aplikací jednotlivých

prvků vizuálního stylu se obraťte na autora logotypu:

Dalibor Borovec, borro@borro.cz

funkce a práce 
s manuálem
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definice logotypu  
a název v psaném textu

1.2

ÚVOD
Logotyp Ženské basketbalové ligy se skládá z písmen  

zkratky ŽBL a grafického symbolu. Grafický symbol lze  

používat také samostatně. Dále je definována varianta  

s použitím názvu generálního partnera a varianta  

s přívlastkem „generální partner Ženské basketbalové ligy“, 

který je doplněn o dobu platnosti partnera.

Nadefinované podoby logotypu jsou neměnné, stejně jako 

vzájemný poměr velikostí jejich částí. Vzhled a pravidla  

používání logotypu jsou popsány v tomto manuálu.



LOGOTYP
Zobrazená provedení logotypu jsou 
základní a preferovanou variantou pro 
veškeré aplikace.

Varianty C a D definují přesnou podobu 
s užitím názvu partnera ŽBL.

V případě, že z grafického nebo 
technologického hlediska by byla 
tato varianta nevyhovující, je možné 
použít některou z variant uvedených 
na dalších stránkách. Pravidla použítí 
logotypu jsou přesně definována a řídí 
se doporučeními uvedenými v tomto 
manuálu.

barevné pozitivní  
provedení

Základní barevné provedení logotypu 
se používá vždy, je-li to možné, a do-
poručuje se umísťovat na kontrastní 
klidný podklad. Aplikace logotypu na 
jiné podkladové plochy je popsaná 
na dalších stranách tohoto manuálu. 
Zároveň se řídí ustálenými grafickými 
pravidly o dobré čitelnosti a barevné 
harmonii.

Logotyp smí být reprodukován pouze 
z digitální předlohy, která je součástí 
tohoto manuálu. Upravovat nebo  
jakkoliv zasahovat do logotypu  
je zakázáno.
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LOGOTYP
Barevná negativní varianta se primárně 
používá na černém podkladu. Aplikace 
logotypu na jiné podkladové plochy 
je popsaná na dalších stranách tohoto 
manuálu. Zároveň se řídí ustálenými 
grafickými pravidly o dobré čitelnosti 
a barevné harmonii.

barevné  
negativní provedení
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LOGOTYP
Černobílá pozitivní varianta logotypu 
se používá tam, kde nelze z objektivních 
nebo technologických důvodů (napří-
klad razítko, černobílá podoba merkan-
tilních tiskovin) použít plnobarevnou 
variantu logotypu. Na bílou podkla-
dovou plochu se aplikuje černobílá 
pozitivní verze logotypu. 

černobílé  
pozitivní provedení
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LOGOTYP
Černobílá negativní varianta logotypu 
se používá tam, kde nelze z objektivních 
nebo technologických důvodů (napří-
klad razítko, černobílá podoba merkan-
tilních tiskovin) použít plnobarevnou 
variantu logotypu. Na černou podkla-
dovou plochu se aplikuje černobílá 
negativní verze logotypu.

černobílé  
negativní provedení
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LOGOTYP
Varianta obsahující dovětek s názem 
generálního partneta (slovo „partner“ je 
zástupné) je jasně proporčně definována. 
Jednotlivé vzájemné proporce vycházejí 
z poměrů kruhové značky logotypu. 

U delších názvů partnera nebo změně 
formulace je nutné kodifikaci poměrů 
revidovat s autorem logotypu.

prostrkání +40 (v tisícinách em)     prostrkání 0 (v tisícinách em)

prostrkání +100 (v tisícinách em)

kodifikace logotypu  
s textovým dovětkem

2.5

PARTNER — generální partner 
Ženské basketbalové ligy 2018–19

1/1 1/10 1/101/3

ŽBL



LOGOTYP
Ochranná zóna je minimální velikost 
plochy v bezprostřední blízkosti  
logotypu, do které by neměl zasaho-
vat text, jiné logo a další rušivé prvky. 
Zároveň určuje minimální vzdálenost 
od okraje plochy, na kterou je logotyp 
umístěn. Tato zóna zaručuje čitelnost 
a dostatečnou působivost logotypu.

ochranná zóna
Ochranná zóna je určena jednotkou  
1/3 délky x, která se rovná šířce  
kružnice logotypu.

x 1/3 x

2.6



LOGOTYP
Minimální velikost logotypu je daná 
jeho celkovou šířkou.

Menší velikosti je možné použít jen ve 
výjimečných případech při zachování 
dobré čitelnosti loga. Při každé aplikaci 
minimální velikosti loga je vždy nutné 
dbát na použitou technologii zpraco-
vání s ohledem na zachování čitelnosti 
všech prvků logotypu.

Užitím menší velikosti logotypu není 
zaručena jeho dostatečná čitelnost 
a působivost.

minimální velikost

2.7

4 mm 11 mm 18 mm 28 mm



LOGOTYP
Při umístění logotypu na šedou plochu 
jsou dána tato pravidla: základní  
barevná varianta logotypu se umísťuje 
na podkladovou plochu od bílé  
do 40 % sytosti černé, od 41 % do 100 % 
sytosti černé se používá barevná  
negativní varianta.

0–10 %

51–60 %

21–30 %

71–80 %

11–20 %

61–70 %

31–40 %

81–90 %

41–50 %

91–100 %

použití na podkladové  
ploše ve stupních šedi
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LOGOTYP
Na podkladech, které svou světlostí 
vizuálně odpovídají 49% sytosti černé 
a světlejší, se používá základní barevná 
varianta logotypu.

Na podkladech, které svou světlostí 
vizuálně odpovídají 50% sytosti černé 
a tmavší, se používá barevná negativní 
varianta logotypu nebo černobílé verze .

použití na jednobarevné 
podkladové ploše

Zakázanou vyjímkou jsou případy, kdy 
odstíny splývají nebo vytváří barevný 
nesoulad viz přeškrtnuté ukázky.

2.9

25 %

50 %

80 %



LOGOTYP
Logotyp je grafický celek a smí se 
zobrazovat pouze v originální podobě, 
definované v tomto grafickém manuálu.

Na této stránce jsou uvedeny příklady 
nepřípustných variant logotypu.  
Logotyp nesmí být jakýmkoliv způso-
bem barevně upravována, nesmí se 
měnit font textové části, nesmí se ja-
kýmkoliv způsobem stínovat, používat 
vytažení pro zvýraznění obrysu, nesmí 

nepřípustné varianty  
logotypu

2.10

se deformovat ani natáčet. Nesmí se 
měnit poměry velikosti jednotlivých 
částí, ani nesmí být jeho jednotlivé 
části přemísťovány.

Logotyp smí být reprodukována pouze 
z digitální předlohy, který je součástí 
tohoto manuálu. Upravovat nebo jak-
koliv zasahovat do logotypu je zaká-
záno.



BAREVNOST
Barvy jsou velmi důležitým prvkem při 
identifikaci logotypu. Logotyp má dvě 
základní barvy – černou a oranžovou. 
Při práci s barevností je nutné respek-
tovat jejich přesný odstín.

definice barev logotypu
Barvy jsou definované pomocí barevné 
škály PANTONE. Výběr barev ve škále 
CMYK, RGB, RAL (nátěrové barvy) a ve 
vzornících plotrových fólií vychází 
z definované barvy PANTONE.

PANTONE Pro. Black C

CMYK 0/0/0/100

RGB 0/0/0

HTML #000000

RAL 9005 Jet Black

FÓLIE Avery 700 Premium Films 701 Gloss Black
Avery 500 Premium Films 502 Black

PANTONE 172 C

CMYK 0/80/100/0

RGB 249/70/28

HTML #f9461c

RAL 2004

FÓLIE Avery 700 Premium Films 743 PF Deep Red
Avery 500 Event Films 514 EG Deep Red
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TYPOGRAFIE
Písmem jednotného vizuálního stylu 
logotypu ŽBL je Colette, které navrhl  
Grek Lindy pro písmolijnu Village.  
Písmo lze používat ve všech  
navržených řezech.

Písmo Colette se nesmí používat  
bez platné licence.

COLETTE Regular
AÁBCČDEĚÉFGHCHIÍJKLM
NOPQRŘSŠTUÚŮVWXY
ÝZŽaábcčdeěéfghchiíj
klmnopqrřsštuúůvwxyýzž
0123456789.,;@ ©?!()%&§„”

COLETTE Bold
AÁBCČDEĚÉFGHCHIÍJKLM
NOPQRŘSŠTUÚŮVWXY
ÝZŽaábcčdeěéfghchiíj
klmnopqrřsštuúůvwxyýzž
0123456789.,;@ ©?!()%&§„”

COLETTE Black
AÁBCČDEĚÉFGHCHIÍJKLM
NOPQRŘSŠTUÚŮVWXY
ÝZŽaábcčdeěéfghchiíj
klmnopqrřsštuúůvwxyýzž
0123456789.,;@ ©?!()%&§„”

základní písmo
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