
Celostátní setkání mládeže Hradec Králové 2022

Grafický manuál



Význam loga

Boží svědek 21. století, je poznat z dálky 
díky radostné barevnosti, kterou šíří. 

Naděje je na něm vidět, dělá svět 
barevnější.  

BAREVNOST

JEDNOTA

Skutečné poznání Boha nás 
nemůže nechat sedět. 

Musí se projevit v aktivitě 
a pohybu. Vstaň, choď… 

Být Božím svědkem je dynamická věc.

DYNAMIKA

Radost ze setkání není v tom, že se sejdou 
„všichni stejní.“ Ale je o sdílení a „míchání“ 

naší různorodosti – našich jedinečných 
barev. A to nejen diecézních, ale i osobních.



Logo

Logo se smí používat jenom v podobě, jaká je vidět na obrázcích.

Žádné jiné varianty nejsou možné. 

Kolem loga je ochranná zóna (viz. Obrázky).

U loga je možné mít nápis Hradec Králové 2022, tomu se ale nesmí 
měnit pozice, font ani barva. Povolené jsou pouze 2 barevné varianty 
uvedené v tomto manuálu.

NESMÍ SE MĚNIT BARVY ANI FONT!



Ochranná zóna



Barvy fontu u loga

„HRADEC KRÁLOVÉ“ - možné 2 varianty (#FFFFFF a #353635), vždy 
musí kontrastovat z podkladem, aby bylo logo správně čitelné – tj. 
povolená pozadí jsou pouze bílá a to, které je uvedeno v sekci 
„Pozadí.“ 

„2022“ – jediná možná varianta (#4F9CD5)



Font 

„HRADEC KRÁLOVÉ“ a „2022“ – Myriad Pro, velikost 12

V textové podobě (např. při prezentaci, dokumentu apod.) – Poppins
v barvách loga, velikost podle citu.

NA NÁZEV „CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE“ SE VZTAHUJÍ JINÉ 
PODMÍNKY, NESMÍ BÝT POUŽIT VÝŠE UVEDENÝ STYL. Více viz. 
„Typografie.“ 



Barvy loga

#FFFFFF

#E42126 #FCC012 

#F08230 

#57BBM 

#0C90A3 

#4F9CD5 

#283A76 

#9E4390 

#F0879D 

C69/M27 /Y0/K0 

R79/G156/B213 

C0/M99/Y98/K0 

R22/G33/B38 

C0/M59/Y90/K0 
R240/G130/B48 

C0/M27/Y96/K0

R252/G192/B18 

C0/M60/Y21/K0
R240/G135/B157 

C46/M87/Y0/K0 
R159/G67/B144 

C100/M84/Y5/K25 
R40/G58/B118 

C78/M12/Y25/K19 
R12/G144/B163 

C65/M0/Y41/K0
R87/G187/B170 



Šablony

⎼ Pro zjednodušení práce s příspěvky, je možnost využít šablony 
(viz. obrázky)

⎼ U šablon s barevnými elementy používat písmo THORN, na 
„minimalistickou“ verzi Poppins

⎼ Velikost podle citu



Název „Celostátní setkání 
mládeže“



Pozadí

Gradient, 45°, #101b6b, #351543  + noise (soft light, 60%) 

+ +



Typografie
THORN font, 80% výšky, náklon 5% + color texture (normal, 100%)

Při dlouhém textu ‘color’ a ‘noise’ aplikovat na celou vrstvu. Ideálně 
smart object s diakritikou. Ta není součástí fontu, je třeba ji doplnit 
ručně.

U textu na větší print formáty (A3 a víc) na ‘color’ texturu aplikovat 
filter: Filters > Filter Gallery > Artistic > Paint Daubs

Písmo se NESMÍ používat na bílém podkladu!



Elementy 

Stejný postup jako typografie.

Jednotlivé elementy umisťovat 
podle citu (lepší míň, než víc).



Barva 

Podle potřeby kopírovat (Clone
Stamp Tool), nebo doplnit barvy 
pomocí Brush toolu.



Tento manuál byl vytvořen pro všechny, kteří chtějí nějakým způsobem 
pracovat s logem setkání nebo vytvářet různé materiály k této události. 

Jakákoliv vlastní grafická tvorba je vítána, avšak prosíme, abyste se snažili držet 
se co nejvíce výše uvedených pravidel. 

Dodržování manuálu vede k jednotnosti setkání a jeho jednoduché 
identifikaci. 

Děkujeme.

Při jakémkoliv dotazu pište na e-mail pr@celostatnisetkanimladeze.cz.
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