Generátor log
pro skautské jednotky
Slouží pro organizační jednotky ( nebo projekty / akce ) Junáka – českého skauta.
Je možné do něj zadat text druhého a třetího řádku pod logem a snadno tak získat
profesionální grafické podklady. Zde shrnujeme několik zásad jeho použití.

Co generátor vytvoří?
Tvorba log oddílů a dalších jednotek
se skautským logem

Základní velikost

Menší velikost písma
pro psaní mírně delšího názvu

Základní velikost
názvu na dvou řádcích

Menší velikost písma
pro psaní extrémně dlouhého názvu

Delší název oddílu

Dlouhý název oddílu
na dvou řádcích

Ještě delší název oddílu
na dvou řádcích

Základní logo
s popiskami
arovnanými na střed

Název oddílu

Horizontální logo
s popiskami
arovnanými nalevo

n

a začíná
y (např.:
řístav,
o apod.),
písmenem.

Pro další informace o použití loga
a vizuálním stylu navštiv stránku
logo.skaut.cz. Najdeš zde kompletní
grafický manuál, prostor pro
zpětnou vazbu, i další návody
a pomůcky.

Název oddílu

Delší název oddílu

Dlouhý název oddílu
na dvou řádcích

Ještě delší název oddílu
na dvou řádcích

Pro horizontální a vertikální variantu loga generátor
vytvoří tři barevné varianty: plnobarevnou, černou
a bílou. Soubory jsou ve dvou standardních
grafických formátech: bitmapový png a vektorový
pdf. Všechny soubory mají průhledné pozadí,
Skautské logo s popiskou
plnobarevná
verze loga je navíc podložená
si můžeš
vytvořit zde:
oblým
bílým
podkladem.
Černou verzi je možné
generator.skaut.cz
přebarvením
použít
i
pro
jednobarevné použití,
Vygenerované logo můžeš
používat místo skautského loga
ražbu
apod. Pro jiné varianty loga je nutné se
v situacích,
které jsou popsány
na straně 5.3.
obrátit na grafika.

Několik tipů, jak vytvořit lepší logo a vyhnout se typografickým chybám

Co do generátoru zadat?

Co ještě generátor umí?

Do generátoru zadej jméno organizační jednotky
(nebo projektu). Pro krátké jméno stačí použít pouze
první řádek. Pokud je velmi krátké, doporučujeme
jej rozepsat: například místo „Hora“ napíšeme „oddíl
Hora“. Pro delší názvy slouží dva řádky textu, které
by měly mít podobnou délku. Příliš dlouhé názvy je
naopak možné zkracovat, například místo „středisko
Černý havran“ napíšeme „Černý Havran“. Generátor
zvládne pouze omezený počet znaků, aby byly jeho
výstupy vždy hezké. V případě delších textů je nutné
obrátit se na grafika ( v nejnutnějších případech
na logo@skaut.cz ).
Šík

oddíl Šík

Pro optické zvětšení
příliš krátké popisky přidej
na její začátek úroveň jednotky
(např. oddíl).

středisko Černého havrana
Chlumec nad Cidlinou

Černý havran
Chlumec nad Cidlinou

Když vynecháš označení
úrovně jednotky (např. středisko),
získáš kratší přehlednější název.

středisko Jana Roháče z Dubé
a na Sioně Uhlířské Janovice

Pokud píšeš popisku
na dva řádky, nikdy nenechávej
na konci prvního řádku spojku,
předložku nebo pomlčku
(např. „a“, „na“, „ve“ apod.).
Přesuň je na začátek
druhého řádku.

1. oddíl vodních skautů a skautek
Luleč – „Severní hvězda“

1. koedukovaný oddíl
Bukovinka-Rousínov

Vždy piš správné tvary
uvozovek „dole a nahoře“.
V popiskách používej střední
délku pomlčky ( – ) s mezerami
před a za. Krátký rozdělovník (-)
slouží k dělení slov na konci řádku.
A v názvech se slova nedělí!

Pokud se místní
název píše s rozdělovníkem,
nenahrazuj ho pomlčkou
ani nepřidávej mezery
(např. Frýdek-Místek).

Výčet několika detailů, které se vztahují k fungování
Generátoru. Pokud zadáš text pouze do horizontální
nebo vertikální varianty loga, vygeneruje se pouze
ta. Generátor automaticky nahrazuje spojovník „-“
pomlčkou „–“ , pokud je oddělený mezerami.
Jiná typografická a gramatická pravidla ( správné
uvozovky nebo velká písmena ) však musíš hlídat
sám. Vygenerovany text loga se uloží na server a je
pro přehled dostupné administrátorům systému.

