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Základním prvkem jednotného vizuálního stylu 
extraligy hokejbalu je logo “STANDART“. Použití 
jednotlivých prvků je možné pouze v souladu 
s tímto manuálem. Jakékoliv jiné změny 
v barevnosti, proporcích nebo písmu, 
jsou nepřípustné.

Logo_ex_hokejbalu_Logo_ex_standart_2D
Logo_ex_hokejbalu_Logo_ex_standart_3D
Logo_ex_hokejbalu_Logo_ex_standart_black_2D
Logo_ex_hokejbalu_Logo_ex_standart_black_3D

3ZÁKLADNÍ VARIANTA



Základní varianta loga bez doplňkového textu
“BASIC“.

Použití zejména při miniaturním užití a tím
způsobené nečitelnosti doplňkového textu. 
Nebo při výrobě výšivek, gravíru a jiných 
výrobních procesů, kde doplňkový text není 
možné zhotovit.

Logo_ex_hokejbalu_Logo_ex_basic_2D
Logo_ex_hokejbalu_Logo_ex_basic_3D
Logo_ex_hokejbalu_Logo_ex_basic_black_2D
Logo_ex_hokejbalu_Logo_ex_basic_black_3D

4 ZÁKLADNÍ VARIANTA BEZ TEXTU



Základní varianta loga s doplněním hlavního 
partnera extraligy hokejbalu pro danou
sezónu “PARTNER“.

Jakékoliv jiné umístění hlavního partnera
je nepřípustné.

Logo_ex_hokejbalu_Logo_ex_partner_2D
Logo_ex_hokejbalu_Logo_ex_partner_3D
Logo_ex_hokejbalu_Logo_ex_partner_black_2D
Logo_ex_hokejbalu_Logo_ex_partner_black_3D

5ZÁKLADNÍ VARIANTA S HLAVNÍM PARTNEREM



Základní dvoubarevná varianta loga pro textilní 
a reklamní značení tam, kde ekonomická 
stránka a technologie výroby lpí na počtu 
barev.

Zejména při výrobě výšivek, potisku textilu 
a reklamních předmětů.

6 ZÁKLADNÍ DVOUBAREVNÁ VARIANTA PRO REKLAMNÍ ZNAČENÍ



Ochranná zóna definuje prostor, ve kterém se 
nesmí nalézat žádné jiné grafické prvky, které 
by zasahovaly do komunikace loga. Logo musí 
být vždy snadno rozeznatelné a čitelné 
na kterémkoliv pozadí.

Prostor ochranné zóny tvoří 50% šíře písmena 
“E“ v logu EXTRALIGY HOKEJBALU.

7OCHRANNÁ ZÓNA
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Minimální rozměry loga zabraňují špatné
čitelnosti a nechtěné deformaci loga.

Minimální velikost loga je definována šířkou 
30 mm pro logo s doplňkovým textem.
V potřebě použití loga menších rozměrů je 
nutné využít verzi bez doplňkového textu a to 
až do minimální šíře 15 mm.

8 MINIMÁLNÍ ROZMĚRY

30 mm

15 mm



Jediné povolené barvy loga jsou tyto
definované. Jiná barevná kombinace, nebo jiné 
odstíny, nejsou povoleny.

Výjimka je dvoubarevná verze loga pro
textilní značení.

9DEFINICE BAREV

ČERNÁ
CMYK 0/0/0/100
RGB 0/0/0

ŠEDÁ
CMYK 0/0/0/5
RGB 241/241/242

ORANŽOVÁ
CMYK 10/90/100/0
RGB 217/66/48

TM. ORANŽOVÁ
CMYK 20/90/100/0
RGB 204/66/54



Jediné povolené barvy loga jsou tyto
definované. Jiná barevná kombinace, nebo jiné 
odstíny, nejsou povoleny.

Výjimka je dvoubarevná verze loga pro
textilní značení.

10 INVERZNÍ VARIANTA



Jediné povolené barvy loga v černobílé variantě 
jsou tyto definované. Jiná barevná kombinace, 
nebo jiné odstíny, nejsou povoleny.

11ČERNOBÍLÁ VARIANTA

ČERNÁ
CMYK 0/0/0/100
RGB 0/0/0

SV. ŠEDÁ
CMYK 0/0/0/5
RGB 241/241/242

ŠEDÁ
CMYK 0/0/0/70
RGB 109/110/112

TM. ŠEDÁ
CMYK 0/0/0/80
RGB 88/88/90



Jediné povolené barvy loga v černobílé variantě 
jsou tyto definované. Jiná barevná kombinace, 
nebo jiné odstíny, nejsou povoleny.

12 ČERNOBÍLÁ INVERZNÍ VARIANTA



Pérová kresba. Při použití tam, kde
z technologických důvodů není možné použít 
barevnou nebo inverzní variantu loga.

13PÉROVÁ KRESBA



Typografie spolu s logem dotváří vzhled 
a funkčnost celého vizuálního stylu. 
Doporučené písmo ke značce je Exo.
Tato rodina písma disponuje širokou
škálou řezů.

EXO Light
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
1234567890

EXO Medium
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
1234567890

EXO Bolt
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
1234567890

14 TYPOGRAFIE



Je zakázáno jakkoliv měnit a deformovat 
jednotlivé části nebo celé logo. Je zakázáno 
jakkoliv měnit barvy v logu použité.

15ZAKÁZANÉ VARIATNY



Příklad aplikace loga na reklamních a tiskových 
předmětech. Je nutné dodržet veškerou
manipulaci loga, která je definována výše.

16 APLIKACE LOGA



Příklad aplikace loga na reklamních a tiskových 
předmětech. Je nutné dodržet veškerou
manipulaci loga, která je definována výše.

17APLIKACE LOGA




