
Zveřejněno 19. 5. 2023

Základní prvky Skautského vizuálního stylu

Při tvorbě jakýchkoliv skautských materiálů je důležité držet jednotný

vizuální styl. Jde o naši vizitku, o první dojem, který má sílu ukázat

profesionalitu našeho působení a zdůraznit naši jednotu. Kromě

výchovy dětí organizujeme různorodé akce, dobrovolničíme

a pomáháme, a i když je nás opravdu hodně, sdílíme stejné hodnoty.

Chceme, aby nás tak vnímala i veřejnost. Vystupovat pod stejnými

atributy pomáhá budovat silnou a atraktivní značku. Lidé nás tak

budou vnímat a s důvěrou nám svěřovat to nejcennější, svoje děti.

Aktuální skautský gra�cký manuál najdeš zde  .

Sdílená složka s gra�ckými prvky ke stažení na Google Disku. 

Plakát s rychlým přehledem SVS.

Prvky Skautského vizuálního stylu

Název

V o�ciální komunikaci používáme plný název organizace Junák – český

skaut, v běžném hovoru pak slovní značku SKAUT (případně malými

písmeny skaut) a hovoříme o skautech a skautkách. Můžeme také

používat různé rozumné modi�kace, jako třeba hashtag #SKAUT a adresu

SKAUT.CZ. Není ale možné použít nápis SKAUT jako náhradu za logo:

proto u něj vždy musí být i gra�cký symbol.

Více o názvu najdeš v kapitole 1 Skautského gra�ckého manuálu

Logo

Logo je základním gra�ckým symbolem pro identi�kaci Junáka – českého

skauta. V naprosté většině případů používáme doporučenou základní

verzi loga se slovní značkou SKAUT, a to středovou – zdůrazňuje

symbol, nebo horizontální – zdůrazňuje slovní značku.

https://drive.google.com/file/d/1jOoQDU9wbhDjQKjU0k-j6osnRsXkIm1G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-ZdKULLTFY7Cb4SXBFsZ9FmAuEA4srr1?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0HLp9pptKtnVEdOTUFHM01mRVk/view?usp=sharing&resourcekey=0-18gf3H2aMaS5dqwk0rTKcQ
https://drive.google.com/uc?export=view&id=1jOoQDU9wbhDjQKjU0k-j6osnRsXkIm1G#page=4


Kromě této verze jsou k dispozici také alternativní verze loga (se slovní

značkou JUNÁK nebo bez slovní značky). Tyto verze lze využít ve stejné

míře jako verzi základní, je však třeba pamatovat na skutečnost, že jejím

využitím hrozí riziko nedostatečné iden�tikace skautingu neznalým

divákem. Tento nedostatek je vhodné vyvážit např. využitím slova

s kořenem „skaut-“. Vysvětlení alternativních verzí loga nabízí kapitola

3 SGM.

Pozor na pozadí. Každá verze loga je připravena v několika variantách

pro většinu použití. Problém čitelnosti loga na členitém pozadí jednoduše

vyřeší vložení světlého podkladu pod logo. Pokud chceme použít

jednobarevnou variantu, kterou lze přebarvit dle potřeby, pamatujeme na

pravidlo tmavého psa: symbol chodského psa by měl být vždy tmavší než

jeho podklad. I proto jsou jednobarevné varianty dvě, jedna pro světlé

pozadí (se psem v barvě loga), druhá pro tmavé pozadí (se štítem pod

symbolem psa). Všechny varianty log a použití na různých typech pozadí

jsou podrobně popsány na stranách 2.3–2.6 SGM.

Pozor na velikost a ochrannou zónu. Skautské logo nezmenšujeme

méně, než je dovoleno. Snižujeme tím čitelnost loga a schopnost správné

identi�kace výstupu. Stejně tak logo nepřekrýváme jinými prvky

a dodržujeme ochrannou zónu – tedy prostor kolem loga, ve kterém by se

nemělo nic objevit.

Úpravy loga – logo má svou pevně danou podobu. Je zakázano do něj

zasahovat: měnit barvy vícebarevných variant, přidávat prvky, upravovat

kompozici atd. Pro vytvoření vlastního loga skautské jednotky/ akce je

možné doplnění popisky na základě pravidel ze strany 5.4 SGM nebo

prostřednictvím generátoru skautských log s popiskou.



Při použití s jinými logy má být logo jednotky nebo skautské akce

umístěné odděleně od skautského loga. Logo organizace může být jak

v pozici dominantní (ve významu pořádající organizace), nebo druhořadé

(ve významu zastřešující organizace), nesmí však být vedle loga jednotky

(ve významu rovnocenného partnera). Naproti tomu v případě

spolupráce s jinou organizací nebo mezi více sponzory lze umístit logo

rovnocenně vedle jiných, partnerských.

Speciální podmínky platí např. pro tvorbu tapety pro fotogra�cké pozadí

nebo pro umístění loga na dárkové a upomínkové předměty. I zde je

vhodné využívat další prvky vizuálního stylu. Příklady takových použití

nabízí kapitola 12 Skautského gra�ckého manuálu.

Více o logu najdeš v kapitole 2 Skautského gra�ckého manuálu

Více o práci se skautskými logy najdeš v kapitole 5 Skautského gra�ckého

manuálu

Loga na Disku SGM

Generátor skautského loga s popiskou

Skautský znak

Znak vyčleňujeme pro slavnostní příležitosti: pro použití na vlajkách,

vyznamenáních, pamětních deskách a dalších niterných a citově silných

výstupech. Není k němu připojený žádný text, a existuje pouze

v plnobarevné a liniové variantě. Liniovou variantu lze přebarvovat dle

potřeby za dodržení pravidel pro práci s barvami, plnobarevnou variantu

je přebarvovat zakázáno.

Více o skautském znaku najdeš v kapitole 4 SGM

Skautský znak na Disku SGM

https://drive.google.com/uc?export=view&id=1jOoQDU9wbhDjQKjU0k-j6osnRsXkIm1G#page=8
https://drive.google.com/uc?export=view&id=1jOoQDU9wbhDjQKjU0k-j6osnRsXkIm1G#page=29
https://skaut.cz/SGM/Logo
https://generator.skaut.cz/logo
https://drive.google.com/uc?export=view&id=1jOoQDU9wbhDjQKjU0k-j6osnRsXkIm1G#page=24
https://skaut.cz/SGM/Znak


Písmo

Používáme dva druhy písma, která k sobě ladí a pomáhají k jasné

identi�kaci naší gra�ky, a to na všech dokumentech i webových stránkách:

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/skaut-gov-contember-prod/gov/e423e598-d705-42d3-92e5-d5b398237751.png
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/skaut-gov-contember-prod/gov/5d5aa30e-b082-489c-8d3e-f9b20e45859c.png


Písmo SKAUT Bold vzniklo speciálně pro skauty, má pouze velká písmena

a hodí se na nadpisy, loga a názvy a jiná výrazná sdělení (je ostatně

použité i v logu). Obsahuje navíc několik speciálních znaků (třeba lilii či

skautský pozdrav), které lze použít i jako dekorativní prvky. Silně

nedoporučujeme jej využívat pro odstavce a delší texty.

Písmo TheMix navazuje na dřívější vizuální styl, a svými čtyřmi řezy

(normální, tučný, kurziva a tučná kurziva) je vhodné pro celé odstavce

a podnadpisy.

Obě písma je možné použít i na všechny skautské weby, k dispozici jsou

ve většině používaných formátů.

Jestliže to umělecká stylizace vyžaduje, je možné skautská písma nahradit

jinými, např. dekorativními písmy. Pamatujme, že písma se v souborech

kancelářských aplikací zobrazují jen tam, kde jsou nainstalovaná.

Pokud zasíláme např. tiskový dokument úřadům, je nutné jej pro správné

zobrazení převést do formátu PDF nebo využít systémová či

administrativní písma. Pro tyto účely využíváme např. písma Calibri, Times

New Roman nebo Open Sans.

Více o písmech a typogra�i najdeš v kapitole 6 Skautského gra�ckého

manuálu

Písma na Disku SGM

Tvary a barvy

Organické tvarosloví

https://drive.google.com/uc?export=view&id=1jOoQDU9wbhDjQKjU0k-j6osnRsXkIm1G#page=39
https://skaut.cz/SGM/Pisma


Hlavním gra�ckým principem jsou: zaoblené a organické tvary,

(zdánlivě) nahodilé uspořádání, mozaika složená z různých prvků. Jako

podklady pro texty a jiné objekty tak zřídka používáme obdélníky a jiné

ostré geometrické tvary: dáváme přednost oblým tvarům (připomínajícím

brambory, kameny, sněhové koule...). I uspořádání objektů volíme

„nahodilé“, spíše připomínající rozházené listí než tabulku.

Tyto tvary bychom přes sebe neměli překrývat a vytvářet tak vizuální

kon�ikty. Zanechejme jim i jejich případnému obsahu dostatek prostoru.

Protože jsou oblé tvary náročné na prostor, je v některých případech

(např. větší textové bloky) vhodnější uzavřít text do pravidelnějšího tvaru,

který je prostorově méně náročný. Snažme se, aby použité pravidelné (či

téměř pravidelné) tvary zůstaly s oblými rohy a měly okolo sebe dostatek

prostoru.

Tlumíme barevné kontrasty

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/skaut-gov-contember-prod/gov/8a655d49-9b7b-421a-8ebf-4d5ac02ee6e5.png


Gra�cký manuál uvádí hned čtyři palety barev, které se vyznačují malou

kontrastností a prací „tón v tónu“. Jsou mezi nimi palety pro různé

nálady: přírodní a zemité, vzdušné a lehké, i pestré a živé. Jistotou je

volba jedné barvy v odstínech napříč paletami, například pro zvýšení

kontrastu nebo ozvláštnění výstupu. Osvědčenou volbou je využití barev

z jedné palety, je ale potřeba vyhnout se příliš ostrým rozdílům.

Také proto téměř nikdy nepoužíváme černou barvu a pokud to situace

umožňuje, mnohem lepším řešením je nahradit černou tmavými odstíny

použitých barev. To také znamená, že barvy z barevných palet nejsou ty

jediné, které můžeme používat. Zkušenější gra�ci často využijí palety

jako základ pro hledání nových odstínů a kombinací. V tomto případě

postupujeme s citem a využíváme přístupu „tón v tónu“.

Kromě jich popsaných palet najdeme v manuálu také paletu barev

skautského loga. Zatímco pro logo je výraznost a kontrastnost obvykle

žádaná, pro ostatní gra�cké prvky tuto paletu spíše nepoužíváme, právě

z důvodu velkého kontrastu mezi modrou a oranžovou.

Více o organickém tvarosloví najdeš v kapitole 7 SGM

Organické tvary na Disku SGM

Více o barvách najdeš v kapitole 8 SGM

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/skaut-gov-contember-prod/gov/2d541df3-b9fd-4adf-baf8-7422effd1b55.png
https://drive.google.com/uc?export=view&id=1jOoQDU9wbhDjQKjU0k-j6osnRsXkIm1G#page=47
https://skaut.cz/SGM/Tvary
https://drive.google.com/uc?export=view&id=1jOoQDU9wbhDjQKjU0k-j6osnRsXkIm1G#page=53


Doplňkové gra�cké prvky a značky

Bez těchto prvků se při běžné tvorbě lze obejít, ale slouží pro ozvláštnění

výstupů i jinak než barvami a tvary.

Doplňkové symboly

Pozdrav, skautská lilie, nebo třeba podsadový stan a turbánek mohou

sloužit jako drobná dekorace i stěžejní výtvarný prvek. A některé z nich

jsou obsažené i v písmu SKAUT Bold, takže se dají umístit přímo do textu.

Symboly z nové šátkové řady

Dobrodružství, charakter, příroda, kamarádi. Skautské hodnoty a zážitky,

které nás provází celým životem, lze stručně shrnout do čtveřice slov

a s nimi spojených symbolů. Přesně ty jsou i na nové šátkové řadě, ale

také tam, kde se zrovna hodí je použít.

Tapety

Poslouží hlavně jako dekorativní pozadí. Pozor na kon�ikty s ostatními

prvky, snažíme se jim vyhnout.

Členitá lilie

Pokud chceme vytvořit dekorativní tapetu, výřez nebo jiným způsobem

aplikovat dekorativní symbol podobný logu, můžeme použít členitou lilii.

Vynikne hlavně ve větších velikostech a nezastupuje skautské logo, ale

jinak je zcela k službám. U jednobarevné varianty dáváme pozor na

pravidlo tmavého psa.

Doplňkové značky

Využijeme je zejména v případě, když chceme výstup jasně identi�kovat

pro konkrétní věkovou skupinu. Patří sem kromě znaku vlčat, světlušek,

roverů a rangers také znak vodních skautů a skautek (o tom dále níže),

znaky lesních škol a kurzů nebo celosvětových skautských organizací.

Jejich použití je čistě dekorativní a nenahrazuje použití skautského loga.

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/skaut-gov-contember-prod/gov/ade2b81c-3890-40de-81c3-c4424100dac9.png


https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/skaut-gov-contember-prod/gov/ade2b81c-3890-40de-81c3-c4424100dac9.png
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/skaut-gov-contember-prod/gov/ce4a7fa0-6622-41bc-919f-ffa9b63dfdde.png
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/skaut-gov-contember-prod/gov/c0c35479-7156-4f03-9c94-dac48b8f8f7d.png


Více o doplňkových gra�ckých prvcích najdeš v kapitole 9 SGM

Doplňkové gra�cké prvky na Disku SGM

Více o doplňkových značkách najdeš na straně 5.5 SGM

Doplňkové gra�cké značky na Disku SGM

Informace ke skautskému kroji

Znak a gra�cké prvky pro vodní skauting

Vodní skauti a skautky tvoří nezanedbatelnou součást českého skautingu

a byla by škoda, aby se na vodní dobrodružství vizuálně zapomnělo. Pro

tvorbu vodácké gra�ky doporučujeme využít tyto prvky:

Slovní identi�kace ve skautském logu

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/skaut-gov-contember-prod/gov/c0c35479-7156-4f03-9c94-dac48b8f8f7d.png
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/skaut-gov-contember-prod/gov/b2dff4b7-185d-4307-b32c-7b95012cca69.png
https://drive.google.com/uc?export=view&id=1jOoQDU9wbhDjQKjU0k-j6osnRsXkIm1G#page=64
https://skaut.cz/SGM/DoplnkovePrvky
https://drive.google.com/uc?export=view&id=1jOoQDU9wbhDjQKjU0k-j6osnRsXkIm1G#page=34
https://skaut.cz/SGM/DoplnkoveZnacky
https://krizovatka.skaut.cz/vedu-oddil/skautsky-kroj?documentSeriesId=500d48d8-d8b3-4062-bf5e-e714565eabfc


Neváhejte si do skautského loga napsat, že jste vodní skauti a skautky.

Generátor loga  s tím pomůže. Ale pozor na délku!

Znak vodních skautů a skautek

Kresebně vyladěný znak, pro svou vrstevnatost přezdívaný „sendvič“, je

hlavním dekorativním symbolem vodních skautů a skautek. Nezastupuje

skautské logo, ale dá se pohodlně využít jako dekorace gra�ckých

výstupů. K dispozici je v plnobarevné variantě i v liniové jednobarevné.

Pracujeme s ním stejně jako s ostatními doplňkovými značkami.

Odstíny modré (a žluté) barvy

Modrá uklidňuje, dobře se čte i používá a hodí se pro práci tón v tónu

s vodáckými fotkami. Drobné akcenty oranžové mohou gra�ce přidat

hloubku, ale pozor na přílišné kontrasty

Fotogra�e z činnosti

Nic nepopíše vaše dobrodružství jako dobré fotky.

Předpřipravené šablony

Více o gra�cké tvorbě pro vodní skauting najdeš v samostatném přehledu

https://generator.skaut.cz/logo
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/skaut-gov-contember-prod/gov/759ebdd0-8350-4ab7-8e74-ff5372bdcff7.png
https://skaut.cz/SGM/VodniPrehled


Znak vodních skautů a skautek na Disku SGM

https://skaut.cz/SGM/VodniZnak

