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Při práci s logem ČBaS, prosím respektujte následující pravidla:

Logo je majetkem ČBaS a při jeho použití prosím vždy požádejte odpovědného pracovníka ČBaS o schválení jeho aplikace nebo 

vyobrazení.

Je zakázáno v logu měnit proporce, barvy, zalomení nebo font, jakkoliv ho otáčet či přidávat další prvky. 

Minimální rozměr definuje minimální možné zmenšení loga, aby se uchovala jeho čitelnost.

Černobílou variantu je možné použít jen, když není možné (technologicky, esteticky) použít základní barevnou variantu loga. Preferujeme ale 

použití barevné verze.

Grafický MINI manuál je nezaměnitelný návod pro používání logotypu. V tomto smyslu je tento manuál výchozím a závazným předpisem pro 

tvorbu, výrobu a užívání uvedených prostředků. Respektování uvedených pravidel je žádoucí a zodpovídá za něj pracovník, který se svazovými 

prvky pracuje. Vyobrazení v tomto manuálu slouží pouze jako návod, nikoli jako podklad pro tvorbu tiskových a jiných materiálů. 

Grafické podklady v elektronické podobě si prosím, vždy vyžádejte u odpovědného pracovníka ČBaS.

Kontakty:

urbanek@czechbadminton.cz

info@czechbadmiton.cz 

mailto:urbanek@czechbadminton.cz
mailto:info@czechbadmiton.cz


Logo
Primární varianta



Barevnost

Minimální velikost a
ochranná zóna



Propozice na turnaje, pozvánky na semináře, školení, bannery, roll upy, 

letáky.

Pro světlý podklad je určena červená verze/tmavý podklad – bílá verze.

Aplikace loga na tištěných formátech

Ukotvení na levé straně Pokud se levé zalomení nehodí, 
můžeme využít svislé použití.



Šortky

Aplikace loga na textilu

Pro aplikaci loga na textil klubů a oddílů je určena primární verze loga ve dvou barevných variantách.
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Tričko

Minimální 
výška 14 mm
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Aplikace loga na sociálních sítích



Aplikace loga pro spojení s logem klubu/oddílu



Jejich použití je dovoleno pouze klubům/oddílům nesoucí některý z níže uvedených svazových statutů.

Loga středisek a center jsou vytvořena propojením svazového loga a doprovodného textu.

Tato loga jsou určena k samostatnému zobrazení a nejsou určena pro kombinování nebo propojování s logy klubů.

Logo musí být umístěno na bílém pozadí.

Loga ČBaS středisek a center



Použití loga Extraliga je dovoleno pouze subjektu, který je pořadatelem nadcházejícího Extraligového turnaje.

Pro oficiální dokumenty je určené logo s míčkem, které vychází ze svazového loga a je upravené - CZECH BADMINTON EXTRALIGA. 

Pro prezentace spojené s marketingovými účely – letáky, bannery, web (všude mimo oficiální dokumenty) s bílým pozadím je určené „červené – 

kolečko“.

Pro stejný účel jako bod 2, ale červené pozadí je určena bílá varianta s červeným pozadím. 

Pro stejný účel jako bod 2, ale jiné pozadí než bílé a červené, použijte červenou variantu. 

Logo ČBaS Extraliga




