
     

Soutěž na návrh vlajky skautského okresu Praha 2 vrcholí.  

Vytvoříte návrh s pomocí doporučených prvků   
 

S cílem rozšíření nástrojů prezentace a propagace skautského 

okresu Praha 2 se grafická soutěž ORJ na návrh „okresní“ vlajky 

Junáka posouvá do druhé – nyní už finální! – fáze. 

Vlajka bude zhotovena ve velikosti 150 x 100 cm v oboustranném 

provedení, tj. na líci a rubu vlajky budou odlišné grafické motivy. 

Líc bude proveden v podobě oficiální vlajky Junáka – českého skauta, 

jak je zobrazena v grafickém manuálu Junáka, tj. zelený podtisk s klínovým lemem v národních barvách, 

znakem a nápisem Junák – český skaut. 

Cílem grafické soutěže je výběr nejlepšího návrhu na provedení rubové „okresní“ strany vlajky. 

Podoba a obsah návrhu (idea, grafická vize, prvky a souhrnná kompozice celku, barevnost apod.) nejsou ani 

v této fázi soutěže nijak určeny či limitovány. Rub vlajky by však měl vyjadřovat, že jde o symbol skautského 

okresu Praha 2! Proto byly jako „stavební prvky“ grafické kompozice vytipovány možné symboly, které 

stylizovaně charakterizují územní oblast, v níž skautský okres Praha 2 působí, nebo se k dané oblasti váže.   

 K využití pro grafickou kompozici a celkové ztvárnění se nabízejí např. tyto prvky: 

- Logo Junáka – českého skauta  

  (možno využít kteroukoliv variantu loga dle grafického manuálu Junáka) 

- Barvy hl. města Praha (resp. městské části Praha 2) 

- Vltava  

- Vyšehrad 

Uvedené stylizované symboly jsou zobrazeny na druhé straně tohoto letáku. Autoři návrhu se ale nemusí 

danými prvky řídit a využít je, naopak do předlohy lze zakomponovat jiné vhodné symboly. 

Vlajka bude vyrobena z kvalitního lehkého textilního materiálu – „vlajkoviny“ (polyesterová tkanina s vnitřní 

neprůhlednou výplňovou vložkou). Obě strany budou provedeny v plnobarevném potisku. Návrh by proto 

měl přiměřeně zohledňovat i tyto technické parametry vlajky. 

Návrhy je třeba předkládat elektronicky – zpracované v některém ze základních obrazových formátů (jpg, 

png, gif, pdf apod.). Pro přihlášení do soutěže není nutno zpracovávat návrhy s převedením do křivek. 

Soutěž je zacílena především na zájemce z řad středisek a oddílů skautského okresu Praha 2. Vyhlašovatel 

však uvítá i případné návrhy dalších soutěžících, bez omezení skautské příslušnosti. 

Předložené práce (návrhy) budou s konečnou platností posouzeny na jednání Okresní rady Junáka Praha 2  

5. listopadu 2019, kdy bude vybrán vítězný návrh. Autor vítězného návrhu bude vyzván obratem k finální 

úpravě podle oběma stranami akceptovatelných připomínek a k definitivnímu zpracování grafické podoby 

„rubové“ strany vlajky. 

Uzávěrka soutěže je v neděli 3. 11. 2019! Do výběru budou přijaty návrhy doručené nejpozději v uvedený 

den do půlnoci. Návrhy zasílejte na e-mailovou adresu: oldskauting@email.cz. Případné další informace          

a upřesnění na telefonu  602 686 725. 



Grafické prvky, které je možno využít jako „stavební kameny“ pro grafický návrh vlajky 

 

    Žiješ skautingem?  

    Máš blízko ke grafice či designu? 

    Zabýváš se tvorbou vizuálních návrhů? 

    Toto je šance šitá na tělo právě Tobě! 

 
    

      

 Barvy hl. města Prahy i MČ Praha 2 

 

 

 

 

 

  

       Silueta Vyšehradu 

Stylizovaný symbol Vltavy 

 

Možná varianta vlajky: Ber ji jen jako inspiraci k možnému využití charakteristických 

symbolů Prahy 2, nebo jako vzor grafické konstrukce – nikoliv jako předlohu!   

 


