
ČESKÁ TRIATLONOVÁ ASOCIACE
Finální zpracování loga

Prezentace č. 10

Pro předsedu České triatlonové asociace Antonína Bauera připravil Lumír Kajnar 25. 5. 2020



Barvy české vlajky Tvar erbovního štítu Tvar zdravého srdce Dynamická stylizace 3 sportů. 
Inspirace britským atletickým 

svazem a olympiádou v Naganu.

Jednotlivé disciplíny do sebe
zapadají jako skládačka.

Zdůraznění technické stránky sportu.

Inspirace loga
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Poměr stran 3:4
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Základní tvar inspirovaný srdcem
a příčně pruhovaným svalstvem
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Do tvaru se prokreslily 3 postavy zastupující
jednotlivé sporty. Plavání-kolo-běh jdou za sebou
proti směru hodinových ručiček.
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Každá postava se skládá ze tří částí: 
hlava + tělo + charakteristický prvek (vlna,
přední kolo a noha běžce).

Poměr hlavy k tělu 1:8
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Poměry jednotlivých částí jsou
pečlivě dodržované.

Soustava 72 pomocných kruhů, 
které udržují stejnou tloušťku tahů 
a vzdáleností mezi jednotlivými 
prvky. Posun jedné části automaticky 
mění velikost nebo kompozici jiné. 
Rovnováha a poměry vzájemných 
vztahů jsou základem symbolu.

Hvězdičkou označené kruhy jsou 
v poměru zlatého řezu 1:1,618.
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5 typů křivek zajišťuje finální sladění celého symbolu



Symbol v černobílé verzi



RGB 17-70-125 RGB 128-187-215 RGB 215-20-25

Voda Kov Krev

Barevná verze symbolu vychází ze svisle
věšené české vlajky



Logo se skládá ze symbolu a textové části.



Logo na šířku

Logo v pruhu
(Když text je důležitější
než symbol.)

Základní varianta
loga na výšku

Preferované umístění textové části je nad symbolem. 
Doplňkovou variantou je text napravo od symbolu. 
Umístění loga v pruhu a v malých velikostech
vyžaduje speciální variantu.



Základní barevnost loga na světlém pozadí



Inverzní loga na tmavém pozadí



Inverzní loga na tmavém pozadí



Jednobarevné logo



Kulaté profilové logo a favicon
na záložce prohlížeče
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