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Logotyp ČSMS
Základní pojetí loga je dáno jeho charakterem a významem
sportovní autority motocyklového sportu v České republice.
Hlavním prvkem je symbol lva na šachovnici charakterizující
orientaci na oblast motoristického sportu v ČR.
Podklad - pavéza je ohraničující část loga a vymezuje
jeho základní tvar.
Skladba prvků loga byla zvolena na základě působení
organizace zastupujicí motocyklový sport v ČR.
Obsah logotypu v podobě českého lva, tvaru podkladu
a šachovnice mají charakterizovat důstojnou pozici
organizace nejen v ČR, ale i po celém světě v rámci
organizací působících v oblastech motoristického sportu.

Barevnost logotypu
Základní barvou pro logo je tmavě červená barva
doplněna o prvky ve stupních šedi (rastr černé K)

červená

CMYK 15 / 100 / 90 / 10

černá

K 65%

Přechod:

tmavá
světlá

15 / 100 / 90 / 10
4 / 82 / 81 / 0

Přechod:

tmavá
světlá

K 65%
K 5%

červená
přímá

Pantone 187 C

Barevné provedení - zobrazení
PRESS

Řezaná grafika

Černobílé provedení

Barevné provedení pro základnií typ loga
pro tiskové účely PRESS / CMYK
a tiskový plotter - solventní barvy

Barevné provedení pro základnií typ loga
řezaná grafika do fólie ploterem
(červená, šedá, černá), folie Oracal

Černobílé provedení pro reklamní
účely a jednoduché aplikace
a zobrazení, ČB inzerce a pod.

Červená:
Šedá:
Černá:

031 red
072 light grey
070 black

Černobílé provedení
Logotyp v provední černá - bílá a provedení
ve stupních šedi.
Černobílé provedení užijeme jen v případě,
kdy nám nedovolují podmínky užít barevné
podání loga v jeho základní podobě
či jakákoliv technologie, která neumí
zobrazit logo v jeho barvné variantě.
V zásadě užíváme barevné - základní logo.

Ochranná zóna logotypu
Kolem loga je tvořena tzv. ochranná zóna.
Ochranná zóna zajišťuje dostatečný odstup značky od všech
ostatních grafických prvků, které by mohly narušit prostor
kolem logotypu. Slouží také ke správnému
umístění značky např. od okraje formátu papíru.
Logo má v jakémkoliv prostoru vymezenou zónu,
která v žádném případě nesmí být narušena.
Ochranou zónu nám vymezuje čtverec X.
Čtverec X je odvozen od výšky písmene S v nápise
loga ČSMS. Tato výška písmene je tedy dána jako
základní rozměr pro čtverec, který vymezuje ochannou zónu
loga kolem jeho okrajů. Okraje loga tvoří 3 koncové rohy
pavézy a vrchní část korunky lva.

Logotyp na pozadí
a zakázané varianty

Povolené varianty podkladu

Logo jako takové má základní podklad určen barvu bílou.
Povolena je též barva černá a její tmavé odstíny, která neruší
charakter logotypu a barevně nesplývá s prostorem.
Pro zobrazení logotypu na barevném pozadí, obrazovém či
fotografickém je nutné vždy logotyp vložit do prostorus bílým
rámečkem, jehož velikost a vymezení určuje ochranná zóna.

Zakázané varianty podkladu

