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Graphic manualGraphic manual
grafické prvky
barvy loga       …..1. st.
logo (barecné logo, monochromatické logo)  …..2. st.
fonty (Roboto, Skaut Bold, The Mix C5)   …..3. st.
gra�cké elementy: dvojité lístky    …..4. st.
pozadí - textura      .....5. st.

použití
logo (barecné logo, monochromatické l logo)  …..6. st.
fonty (Roboto, Skaut Bold, The Mix C5)   …..7. st.
gra�cké elementy: dvojité lístky    …..8. st.

Motivace
název IRIS
logo
gra�cké elementy: dvojité lístky
pozadí - textura 
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4C3021 white

Barva fontu



barecné Logo

monochromatické Logo ochranná zóna
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Tuto variantu
používejte pouze
pokud to materiál
nebo technologie 
nedovoluje.
(Není určena 
pro digitální
podobu.) 

Logo se skládá
z barevného 
květu a názvu.

V logu jsou
použity oba
skautské fonty.



grafické elementy: dvojité lístky

Spodní lístek má barvu z loga, lístek 
na něm má barvu následující v logu
ve smeru hodinových rucicek.
Vrchní lístek má stín.
Pořadí barev lístků
v gra�ce je určené logem.
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fonts
Hlavní font pro kontingenty

Roboto 
 Italic…………………..
 Regular……………..
 Bold…………………..

Upozornení: následující fonty jsou
zakoupeny organizací Junák – český skaut,
a použití mimo ni není možné.

Nadpisový font: Skaut Bold

font pro běžný text: The Mix C5
 SemiLight Italic……
 SemiLight……………..
 Bold……………………….

Text
Text

Text

Text

Text
Text
Text
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pozadí - textura
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Použití varinat loga
Barevná varianta loga je primární a používá všude, 
kde je to možné. Barevná varianta se používá na bílém pozadí
nebo na bílém pozadí s jemnou texturou.
Všude jinde se používá monochromatické logo.

Velikosti
Velikost loga musí být dostatecná, aby byl text čitelný.

Pozadí pod logem
Pod logem nesmí byt zlom , výrazný přechod barev, 
či výrazná nestlumená fotko, která by narušoval logo.

Ochranná zóna
Kolem loga je ochranná zóna, v které nesmí
být žádný jiný objekt.

Toto není logo
Toto je zástupný symbol. Poblíž něj musí být
uveden název akce.  

Logo - použití
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Fonty - použití

Skaut Bold
Tento font je nadpisový. Používá se maximálně do svou řádku.

The Mix C5
Font pro dlouhý text (věty, ostavce, stránky).

RoBOto
Font pro doplňkové použití zejména pro digitální gra�ku
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grafické elementy:
dvojité lístky - použití
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• (str. 4.) Dvojité lístky se nesmí překrývat.
V gra�ce se všechny musí točit po směru hodinových
ručiček a barvy mají stejné pořadí jako v logu.

• Pokud je fotogra�e přes celou gra�ku,
barva spodního lístku nesmí být shodná s barvou
fotogra�e. (str.13.)

• Přes fotky se můžou vkládat bílé částečně
průhledné lístky (do 30% krytí).

• V některých případech se může použít trojitý lístek. 
Dodvojitého lístku se vloží fotogra�e ve tvaru lístku nebo bílý
lístek s logem. (str. 12., str.14.)



Motivation

Význam názvu IRIS: 
•  Řecká bohyně duhy, která pro nás znamená zastoupení 
různých vzájemně se obohacujících kultur.

•  Clona zajišťuje správné množství světla, to znamená
vyváženost a pestrost programu.

•  Duhovka je součástí oka a znamená nazírání světa
z různých pohledů.

• Rod rostlin kosatec, který má velké množství barev, přes
600 druhů a najdeme ho na téměř všech kontinentech,
podobnost se skauty je čistě náhodná
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Motivation

Logo: 
•  Všechny tyto významy jsou v logu obsaženy, přičemž
jeho kompozice je tvořena zlatým řezem vyjadřující přírodní
řád a harmonii.

dvojité lístky:
•  Počet lístků a jejich barvy vyjadřují jednotlivé programové dny.
•  tvar připomíná rozné veci: lístek, kapku, plamínek, paprsek
a to v závisloti na barvě s použití.

pozadí - textura: 
•  je tvořena přírodním motivem 
kamene jedním z důležitých součástí skautingu (str. 5.)
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Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis 

nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit 

lobortis nisl ut aliquip ex ea 
aliquam erat volutpat. Ut 

wisi enim ad minim tation 
lobortis nisl ut aliquip ex ea 
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