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manuál grafi cké úpravy loga KAM
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KAM je křesťanskou organizací zaměřenou na práci s mládeží. Je důležité, aby z jejího 
vizuálního stylu vyzařovaly hodnoty sdružení - víra, úcta, integrita a kvalita.

Od 1. 8. 2015 Křesťanská akademie mladých změnila logo a sjednotila vizuální styl. Připravili jsme pro Vás 
pracovní příručku jednotného vizuálního stylu. Naleznete v ní stručné shrnutí základních grafi ckých pravidel, 

jejichž dodržováním přispějete ke zkvalitnění komunikace Křesťanské akademie mladých. 

Křesťanská akademie mladých, z. s.                       
Emila Pajurka 142, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí                        
E-mail: kam@kam.cz
www.kam.cz
                                      
Bankovní spojení: 
Fio banka, č. účtu: 2200100734/2010
IČ: 66932840 // DIČ: CZ66932840 
(od 1.1.2012 jsme plátci DPH)

KAM
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Jednotný vizuální styl je způsob prezentace organizace KAM, z. s., uvnitř i navenek. Jednotný vizuální styl zdůrazňuje jednotnost 
celého KAM jako celku a zajišťuje jeho individualizaci. Hlavním účelem je orientovat, informovat a upoutat cílovou skupinu, 
zejména veřejnost a obchodní partnery. Síla loga nespočívá pouze v jeho grafi ckém ztvárnění, ale i v jednotném a stylovém 
používání. Základními prvky jednotného vizuálního stylu jsou jméno a grafi cké ztvárnění loga. Prostředky jednotného vizuálního 
stylu jsou písmo, barva a způsob jejich užití.

NÁZEV SPOLEČNOSTI

ZKRATKA

NESKLONNÝ FFFTVAR

VELKÁ PÍSMENA

NA KONCI VĚTY

PSANÍ ČÁRKY

2   Název organizace

Název organizace Křesťanská akademie mladých, z. s. se používá samostatně.

Křesťanská akademie mladých lze zkrátit na výraz KAM, ne však na ofi ciálních dokumentech, 
smlouvách, atd.

Výraz KAM, z. s., se používá samostatně nebo v kontextu vždy v nesklonném tvaru 
rozděleném čárkou nebo mezerami.

Výraz KAM, z. s., je rodu mužského a píše se zásadně velkými písmeny. 
Ve větě se za zkratkou o. s. píše čárka.

Na konci věty se za zkratkou z. s. již čárka nepíše a za tečkou může následovat dvojtečka, 
vykřičník nebo otazník.

Čárka se za zkratkou z. s. také nepíše tehdy, pokud následuje středník nebo spojovník.

Pro komunikace v ČR se používá jen označení KAM, pro komunikaci v USA jen označení 
Josiah Venture. Design JV podléhá schválení kanceláře C-team (Brian Stephens).



Jednotný vizuální styl je způsob prezentace organizace KAM, z. s., uvnitř i navenek. Jednotný vizuální styl zdůrazňuje jednotnost 
celého KAM jako celku a zajišťuje jeho individualizaci. Hlavním účelem je orientovat, informovat a upoutat cílovou skupinu, 
zejména veřejnost a obchodní partnery. Síla loga nespočívá pouze v jeho grafi ckém ztvárnění, ale i v jednotném a stylovém 
používání. Základními prvky jednotného vizuálního stylu jsou jméno a grafi cké ztvárnění loga. Prostředky jednotného vizuálního 
stylu jsou písmo, barva a způsob jejich užití.

Pro komunikace v ČR se používá jen označení KAM, pro komunikaci v USA jen označení 
Josiah Venture. Design JV podléhá schválení kanceláře C-team (Brian Stephens).

3   Jednotný vizuální styl

5





7



Značka sdružení je základním stavebním kamenem celého jednotného vizuálního stylu. 
Logo se může používat ve dvou verzích: 

1. Logo KAM s názvem sdružení. 
Ideální použití např.: tiskoviny, 

webové stránky, facebook, 
ofi ciální a propagační materiály.

2. Logo KAM bez názvu sdružení. 
Ideální použití např.: trička, náramky, 
placky, potisky, čepice a všude, kde je 

text pod logem nečitelný nebo nevhodný.

3.1   Logo



3.2   Používání loga

Logo se nesmí použít příliš malé. Volba velikosti 
závisí na účelu a způsobu použití. Rozhodně 
neplatí pravidlo, že čím větší logo použijeme, 
tím vkusnější dokument vytvoříme.

x x

x
x

x x

Miminální povolná velikost 
varianty loga bez názvu sdružení

Miminální povolná velikost 
varianty loga s názvem sdružení

28 mm 10 mm

Logo se nesmí dotýkat jiných grafi ckých prvků nebo s nimi kolidovat. Proto je kolem loga defi nována tzv. ochranná zóna. 
Je to minimální vzdálenost loga od ostatních grafi ckých prvků jako je text, jiné logo nebo třeba graf. 

„X“ vzdálenost označena modrou barvou.
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Logo KAM se může použít v některých případech i v kolečku.
 Verze bez názvu sdružení nebo s webovou adresou „www.kam.cz“. 

Kolečko je buď bílé a nebo černé. Velikost i barva je daná.

Základní logo je v černé barvě s červenou šipkou. V případě tmavého pozadí se použije logo bílé s červenou šipkou.

3.3   Možnosti použití loga



Logo KAM se může použít v některých případech i v kolečku.
 Verze bez názvu sdružení nebo s webovou adresou „www.kam.cz“. 

Kolečko je buď bílé a nebo černé. Velikost i barva je daná.

Základní logo je v černé barvě s červenou šipkou. V případě tmavého pozadí se použije logo bílé s červenou šipkou.

Verze loga s web. adresou„www.kam.cz“.
Vhodné pro propagaci webových stránek.

Verze loga s průhlednou výplní. 
Použití pouze výjimečně.

Logo KAM se může použít také v jednobarevném provedení, kdy šipka 
není červená. Barvu je možné vybrat podle vlastní potřeby. Vždy je nutné, 
aby logo bylo jasně čitelné.  Pro představu jak se může nesprávně použít 

logo KAM zjistíte na následující straně.
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Logotyp by se neměl nikdy přetvářet nebo upravovat. Vždy používejte dodanou originální grafi ku.
Jakýkoliv zásah do vzhledu loga rozmělňuje jeho působivost a vyvolává grafi cký chaos.

3.4   Nesprávné použití loga
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3.5   Správné použití loga 3.6   Barvy

3.5   Správné použití loga



PMS 1797 C
CMYK 15/100/100/0
sRGB 192/8/31
HEX ce1929

PMS P 179-16 C
CMYK 0/0/0/100
sRGB 26/24/24
231f20

3.6   Barvy

PMS 1797 C
CMYK 15/100/100/0
sRGB 192/8/31
HEX ce1929

PMS P 114-6 C
CMYK 15/100/100/0
sRGB 0/121/155
HEX 00799b

PMS P 161-14 U
CMYK 56/13/91/0
sRGB 135/177/77
HEX 88b14d

PMS P 179-16 C
CMYK 0/0/0/100
sRGB 26/24/24
231f20

Používejte vždy jen stanovené barvy z barevné palety. 
Odstíny u základního loga se používat nesmějí.

3.6   Barvy
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Hlavní typ písma

slabé obyčejné tučné

Vedlejší typ písma

Arial
obyčejné tučné

Interní komunikace v programech
PowerPoint nebo Microsoft Word.

Verdana
obyčejné tučné

Používá se v online komunikaci, např.:
na webových stránkách, e-mailu apod.

3.7   Písmo



Symbol  vychází z loga KAM, viz obrázek nad textem. 
Jedná se o vyzobrazení šipky, která ukazuje směr (obrácení) 

mladých lidí ke Kristu.

3.8   Symbol
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MLADI LIDE
KRISTUS

VEDENI MLADYCH LIDI
KE KRISTU

Jednoduché geometrické provedení ve spojení s výraznou barevností evokuje základní poslání sdružení. 
Červená šipka, která je otočená směrem od písmene „m“ k písmenu „k“, znázorňuje vedení mladých lidí ke Kristu. 

Význam loga je naší touhou, vizí a snem: „Vedeme mladé lidi ke Kristu“.

„Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, 
křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.“ MT 28:19

3.9  Význam loga



MLADI LIDE

Jednoduché geometrické provedení ve spojení s výraznou barevností evokuje základní poslání sdružení. 
Červená šipka, která je otočená směrem od písmene „m“ k písmenu „k“, znázorňuje vedení mladých lidí ke Kristu. 

Význam loga je naší touhou, vizí a snem: „Vedeme mladé lidi ke Kristu“.

„Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, 
křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.“ MT 28:19
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Autor: Václav Efraim Müller // websnadno.info // efraim@websnadno.info


