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Úvod

Jako téma mé bakalářské práce jsem si zvolila propagaci hudební kulturní akce. Chtěla jsem 
se  zaměřit na téma, které mi bude nějakým způsobem blízké a bude originální svojí myšlenkou 
či  přidanou hodnotou, kterou do určité akce vnáší. Při výběru konkrétní akce jsem nechtěla být 
 svázána určitým žánrem hudby, ačkoliv tato varianta přicházela v úvahu. V konečném  d ůsledku 
jsem si zvolila známý festival České hrady, který se každoročně koná taktéž nedaleko mého 
 bydliště, u vodního hradu Švihov. Jelikož jsem se této hudební akce několikrát zúčastnila, měla 
jsem  možnost zažít atmosféru festivalu na vlastní kůži a s tímto festivalem mne pojí množství vzpo
mínek. Na tomto festivalu mne zaujala originalita samotného konceptu. Festival České hrady si 
klade za cíl zviditelnění krásných historických památek v regionech a kromě vydatného  hudebního 
zážitku je tak navíc obohacen o další kulturní přesah. Pro návštěvníky festivalu jsou vstupy na 
kulturní pamá tky v ceně zakoupeného lístku a festival tak napomáhá rozvoji českého turisti ckého 
ruchu. Tato idea se pro mne stala rozhodující, při konečném výběru konkrétní hudební akce. 

Festival České hrady je multižánrový festival s dlouholetou tradicí a vysokou  návštěvností, 
 který se koná postupně v různých krajích České republiky, poblíž významných historických 
 pamá tek. Festival je zpravidla dvoudenní. Není zaměřen na určitou věkovou skupinu, či fanoušky 
urči tého hudebního žánru, ale má za cíl oslovit rozlišnou škálu publika. Návštěvníky festivalu 
jsou přes den často i rodiče s dětmi. Program začíná již dopoledne a pokračuje až do pozdních 
 nočních hodin. Cílem mé bakalářské práce tedy bylo vytvořit poutavý jednotný vizuální styl, který 
by  zaujal  širokou veřejnost a dostatečně vystihoval charakter celé akce.

Příprava a proces tvorby
 
Samozřejmostí byla rešerše vizuálních stylů v oblasti českých hudebních festivalů, jež jsem  prováděla 
v podstatě už v samém úvodu při výběru tématu mé bakalářské práce. Na místě bylo taktéž udělat 
zběžný průzkum multižánrových festivalů menšího formátu nebo těch festivalů, které se na určitý 
žánr zaměřují. Neopominula jsem ani rešerši festivalů v zahraničí. 

Více do hloubky jsem se pak zaměřila na řešerši těch českých festivalů, které lze podle  velikosti 
a hude bního zaměření považovat za obdobné. Jsou jimi například festivaly Votvírák, Majáles, 
 Colours of Ostrava nebo Rock For People. Dospěla jsem k závěru, že drtivá většina těchto festivalů 
využívá k vizuální propagaci hlavně prvoplánové líbivosti s využitím grafických efektů jako jsou 
gradienty nebo ozdobné zvýrazňování tahu písma. Častá je také práce s fotografií či podpůrnými 
ilustracemi. Výsledkem jsou často obrazově i obsahově přeplněné formáty. Tomuto přístupu jsem 
se ve své práci chtěla vyhnout a inspirovat se více vizuální stránkou zahraničních festivalů.

Současný vzhled festivalu České hrady je založen na logu, kterým je motiv hradu v  krajině. 
 Tento motiv je rozvinut v ilustraci, která je uplatňována vždy v pozadí. Charakteristické pro tento 
 vizuální styl je užívání barev české trikolóry. 
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Koncept 

České hrady je multižánrový festival, který se koná na různých místech po České republice 
v   blízko sti kulturních památek. Od konkurenčních festivalů se odlišuje nejen tím, že se snaží 
o rozvoj  českého turistického ruchu, ale také tím, že hostí pouze české interprety a podporuje tak 
hlavně domácí hudební scénu. Jelikož se koná přes den a pojí se s návštěvou památek, účastníky 
jsou  často různé věkové skupiny, včetně rodičů s dětmi. Do podvědomí lidí se zapsal právě díky 
místům  konání po českých hradech. Tato myšlenka jej nejvíce odlišuje od konkurence. 

Hlavním cílem tak bylo vytvořit vizuální styl stravitelný pro široké spektrum veřejnosti, 
 která festival navštěvuje a zdůraznit myšlenku zapojení kulturních památek i do konceptu  tohoto 
 festivalu. Hlavní úskalí při tvorbě vizuálního stylu spočívalo ve vytvoření jednotného motivu, 
 který bude možné aplikovat na různé akce, ať se festival zrovna koná u jakékoliv kulturní památky.

Motiv hradu je pro festival natolik příznačný, že se stal nakonec i pro mne, stejně jako pro 
 stávající brand hlavním východiskem systému celého vizuálního stylu. S tímto motivem jsem se 
však rozhodla zacházet kreativnější formou a hrad zakódovat do grafického motivu. Vytvořila jsem 
uskupení graficky stylizovaných objektů, které jsou tvarově pojaty jako architektonické elementy, 
nebo části hradů a společně slovo hrady vytváří. Dominantním prvkem je pak písmeno H, které 
je využíváno jako zástupný symbol celého motivu a plní tak zároveň funkci loga. Toto písmeno 
napří klad představuje vstupní bránu s věžemi. Písmeno R znázorňuje opěrný oblouk, A nese  prvky 
 gotické brány, oproti tomu D je pouze volně pojatým kusem bloku kamene. Písmeno Y představuje 
hradní věž. V rámci respon zivity celého motivu, který bylo v konečném důsledku nutné usadit do 
vícero rozličných formátů, není tento text vždy čitelný a působí tak i na představivost diváka. 

Aplikace zvoleného motivu

Po finálním stanovení konceptu vizuálního stylu a navržení jeho hlavního motivu jsem se  věnovala 
určení principů aplikace motivu v rámci formátu. Nejprve jsem vztah motivu s textem určovala 
pouze na základě citu. K finálnímu návrhu jsem však použila matematických principů ve formě 
aplikované mřížky, aby kompozice působila více vyváženě a na pohled příjemně. K úvaze také  
připadaly návrhy, kdy jsem s motivem zacházela velkoryseji a usadila jej i pod hlavní nápis. Tento 
návrh jsem se však rozhodla opustit z důvodu čitelnosti celého motivu a jít cestou graficky čistější 
s využítím čistého prostoru.

Volba písma

Písmo a barevnost jsou neméně důležitými prvky vizuálního stylu. Nalezení vhodného  písma 
k vzhledově údernému ústřednímu motivu nebylo zcela jednoduché. Od prvního návrhu s vyu
žitím tradičních serifových  písem jsem se nakonec dostala k potřebě užití písma více současného, 
 které bude působit více uvolněným, festivalovým dojmem. Zapotřebí bylo užití písma  výra zného 
a podo bně úderného jako samotný motiv. Rozhodla jsem se tedy použít písmo se silným  duktem. 
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 Písmo Agrandir navržené písmo lijnou  Pangram Pangram se nakonec osvědčilo jako nejlépe fungu
jící vůči hlavnímu motivu a svým lehce hravým výrazem odpovídalo povaze hudebního  festi valu. 
Agrandir je moderní bezpatková rodina, která oslavuje krásu nedokonalosti. Byl  navržen jako pro
tipól k neutrálním modernistickým písmům. V drtivé většině používám písmo v tučném řezu 
pro jeho údernost a schopnosti zaujmout na první pohled. V malém měřítku však tento tučný řez 
neobstojí, jelikož zaniká jeho čitelnost. K sazbě drobnějších tiskovin jsem použila slabší řez písma.

Barevnost

Původně jsem taktéž rozmýšlela nad užitím barev ve znamení české trikolóry, jež mi přislo 
 příhodné. Tato varianta pro mne byla emocionálně strohá v rámci navození festivalové nálady. 
Mnohem více se nabízelo využití širšího spektra barev, které by v návštěvníkovi probudily  pozitivní 
emoce a korespon dovaly s atmosférou léta. Využití širší škály barev se taktéž nabízelo k rozlišení 
jednotlivých akcí na různých místech. Ve výsledku jsem se rozhodla inspirovat barevností erbů. 
Používám tedy barvy syté a čisté, co nejméně zatónované do jiných odstínů, stejně jako používali 
 heraldikové1. Zde jsem však narazila na komplikace při výstupu v tištěné formě. Vytištěné barvy 
byly příliš tmavé a docházelo tak ke kolizi v místech, kde se text kreje s barevným motivem. Kvůli 
tomu bylo tedy zapotřebí lehce barvy ubrat na sytosti.
 
Užití na propagačních předmětech

Plakát byl při mé tvorbě jedním z klíčových prvků celého vizuálního stylu, jelikož je jedním 
z  nejdůležitějších tištěných materiálů při propagaci celého festivalu. Právě plakát je často prvním 
komunikačním kanálem, s nímž se potencionální zájemce o festival potká. Prvním krokem při 
tvorbě plakátu bylo vymyslet princip umisťování informací do formátu a jejich následný vztah vůči 
hlavnímu motivu, kterým je výše popsaný, tvarově modifikovaný nápis hrady. Pro vzhled festivalo
vých plakátů je mnohdy určující množství obsahu informací, které musí plakát sdělit.  Typicky je to 
dlouhosáhlý seznam obsazených kapel a interpretů, se kterým se musí grafický  designer poprat. 
Časté a velmi typické, alespoň pro české festivaly je řešení, které pracuje s hiearchií informací 
na principu zvětšování a zmenšování textu obsahově stejné roviny. V důsledku to tedy znamená, 
že někteří interpreti jsou zdůrazňováni na úkor dalších. Tento princip jsem se  rozhodla  nezachovat 
a  jít rozdílnou cestou, která zájemci nabízí výčet interpretů graficky rovnoceným  způsobem. 
S typo grafíí jsem u plakátů zacházela úderně, na středovou osu. 

Plakáty však nejsou jedinou obvyklou formou propagace hudebních akcí. Od potřeby vyřešit 
 umístění jedlotlivých prvků do formátu B1 jsem se dostala k potřebě zacházet s motivem taktéž 
v podlouhlém formátu, který je potřebný při užití na billboardech a bannerech, jež jsou taktéž 
obvy klou součástí vizuální komunikace s potencionálními návštěvníky. Zde se vyskytlo první 
 úskalí, kde jsem musela řešit vyrovnání jednotlivých tvarů tak, aby byla čitelnost motivu zacho
vána. Jednou ze zásadních tiskovin pro hudební festival je samozřejmě program. V rámci  návrhu 
jsem zpracovávala různé formáty s odlišnými proporcemi a velikostmi. Zvažovala jsem například 
i  formát čtvercový nebo větší skládané formáty. V konečném důsledku jsem se však rozhodla 
1 Heraldikové — lidé zabívající se studiem souhrnu pravidel a zvyklostí, podle nichž se tvoří erby
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opustit  hledání kreativnějších řešení a méně tradičních forem a zvolila jsem menší formát, který se 
 jevil jako nejvíce praktický. V rámci  zachování jednotného vizuálního stylu jsem i zde  pracovala 
s  písmem na principu monumentality. Do programu je taktéž zařazen i krátký popis kulturní 
 památky a informace o možnosti navštívit památku zdarma. U tiskovin menšího formátu, jako 
jsou vstupenky nebo identifikační pásky, nebylo potřeba  doslovně opakovat celý motiv a využila 
jsem tedy pouze písmene H. Menší tiskoviny tak působí graficky čistěji a úderněji.

Popis výsledného díla

Výsledkem mé bakalářské práce je návrh vizuálního stylu multižánrové kulturní   události, 
 festi valu České hrady. Ústředním motivem jsou grafické prvky tvořící text hrady, který se 
 vyskytuje v  názvu akce a koresponduje s myšlenkou, jež odlišuje festival od konkurence. Touto 
myšlenkou je  zviditel nění krásných historických památek v regionech. Motiv zceluje celý vizuální 
systém  festivalu. Domina ntním prvkem celého motivu je písmeno H, které symbolizuje hradní 
bránu s   věžemi. Toto písmeno zároveň plní funkci loga a je tudíž užíváno i samostatně. Vzniklý 
 vizuální styl je  aplikován na sérii plakátů propagující akci na různých místech po České republice. 
 Různá  místa jsou  rozlišena jednotlivými barvami. Hlavní plakát, jehož hlavním sdělením jsou 
místa  konání akcí, je navíc rozlišen negativním pozadím. Dále je vizuální styl aplikován například 
na  bannery,  vstupenky na festival, identifikační pásky na ruku, program, kelímky a podpůrné 
 reklamní předměty, jako jsou placky, trička nebo plátěné tašky. 
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Resumé

Festival České hrady je multižánrový festival s kulturním přesahem, který napomáhá rozvoji 
 Českého turistického ruchu. Pro tento festival byl vytvořen grafický element, který odkazuje na 
 slovo hrady. Cílem tohoto motivu je zdůraznit myšlenku zapojení kulturních památek do idei 
 festivalu. Dominantním prvkem celého vizuálního stylu je písmeno H, které zároveň plní funkci 
loga. Toto písmeno představuje vstupní bránu s věžemi. 

The festival České hrady is a multigenre festival with cultural overlap called České hrady, that helps 
the Czech tourism to grow. For this festival the graphic element was made, which refers to a word 
castles. The aim of this theme is to emphasize the idea of integrating the historic sights into the idea 
of festival. The main element of the whole visual style is the letter H, which holds the post of a logo 
at the same time. This letter H represents the gateway with the towers.
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