
LAYOUTY



CO JE TO 
LAYOUT?



LAYOUT (ROZVRŽENÍ)
znamená grafické rozvržení tiskové nebo 
elektronické stránky, případně i jiné plochy.

– formát stránky 
a tiskové zrcadlo,

– rozvržení textu, 
obrázků a prázd-
ných ploch,

– typ, velikost 
a barvy písma,

– záhlaví a nadpisy.

– další grafické 
prvky (logo,linky...)

– výběr barev nebo 
motivů pozadí, 



ROZMĚRY



A
A0 841 × 1189 mm čtyřnásobný arch

A1 594 × 841 mm dvojnásobný arch 

A2 420 × 594 mm arch

A3 297 × 420 mm půlarch

A4 210 × 297 mm čtvrtka 

A5 148 × 210 mm  osmerka 

A6 105 × 148 mm  půllist

A3 297 × 420 mm půlarch

A4 210 × 297 mm čtvrtka 

A0 je papír s obsahem 1m2 a strany jsou 
v poměru 1 : √2



B
B0 1000 × 1414 mm 39.4 × 55.7 in

B1 707 × 1000 mm 27.8 × 39.4 in

B2 500 × 707 mm 19.7 × 27.8 in

B3 353 × 500 mm 13.9 × 19.7 in

B4 250 × 353 mm 9.8 × 13.9 in

B5 176 × 250 mm 6.9 × 9.8 in

B6 125 × 176 mm 4.9 × 6.9 in

B0 je papír s jednou stranou 1000 mm 
a stranami v poměru 1 : √2



POUŽITÍ
A0, A1  technické kresby, plakáty

A2, A3  kresby, diagramy, velké tabulky

A4  dopisy, časopisy, formuláře, katalogy

A5  zápisníky, sešity

A6  pohlednice

B5, A5, B6, A6  knihy

B4, A3  noviny, podporováno i většinou kopírek



VLASTNÍ FORMÁT
SRA3 320 × 450 mm

1 kus 310 × 440 mm

- 5 mm na spád - 5 mm na spád

B1 707 × 1000 mm

1 kus 697 × 990 mm

310 × 220 mm 343 × 240 mm 166 × 240 mm150 × 220 mm



VLASTNÍ FORMÁT

čtvercový formát

úzký formát harmonika

multiformát

skládačka

široký formát



MÉDIA



KNIHA
– hladká sazba

– větší okraje

– jednodušší zrcadlo

– µtypografie(čti mikrotypografie):

    paginace, kapitola, poznámky pod čarou

– pokud je sazba dobrá, oko se nikde nezasekne



src: Martin Pecina, bookdesign.eu



src: Martin Pecina, bookdesign.eu



src: Martin Pecina, bookdesign.eu



ČASOPIS
– komplikovanější sazba

– menší okraje

– složitjší zrcadlo, použití GRIDU

– µtypografie:

    paginace, kapitola, vydání, jméno, poznámky

– větší počet písem, fotografií, ilustrací

– sazba často musí zaujmout (v dobrém slova smyslu)



UKÁZKY ČASOPISŮ









NOVINY
– nejkomplikvanější sazba

– složité zrcadlo, použití GRIDU je nezbytné

– µtypografie:

    paginace, kapitola, vydání, jméno novin

– menší počet písem, více fotografií, ilustrací

– sazba musí být velmi modulární

– rychlost a efektivita je zásadní









WEB
– je to vůbec sazba?

– použití GRIDU je vhodné (programátor vám poděkuje)

– µtypografie tu není, ale je tu UI

– web může být rozvržený do více stránek

    nebo do jedné dlouhé (někonečné)

– musí se dodržovat pravidla UX a UI









KNIHA



O. Obálka
P. Předsádka

je dvojlist těžšího papíru, který v knihách s pevnou vazbou spojuje 
knižní blok a desky.

1. Vydavatelská značka (signet nebo emblém)
první lichá strana knihy, jedná se o značku vydavatelství někdy 
doplněnou rokem a místem vydání či edicí; i když strana nemá 
číslo, jedná se o pomyslnou stranu 1

2. Vakát (prázdná stránka)

ČÁSTI KNIHY



ČÁSTI KNIHY

3. Patitul
někdy se spojuje s vydavatelskou značkou, jedná se o zjednodušený 
titul – většinou jen autor a název díla , bez grafické úpravy

4. Protitul (frontispis)
následuje za patitulem, často navazuje na titul, který tak zabírá 
celou dvoustranu

5. Hlavní titul
Otevírá celou knihu. Má reprezentativní ráz, a tak klade větší 
nárok na výtvarnou úpravu. Musí obsahovat bibliografické údaje. 
Často je to černobílá verze obálky; objevuje se i údaj o nakladatel-
ství, rok a místo vydání



ČÁSTI KNIHY

6. Copyright (autorská tiráž)
sudá strana za titulem, může obsahovat seznam spolupracovníků, 
copyrighty, ISBN, někdy se objevuje věnování či motto

7–N. Text

N+. Doslov, Rejstřík, Obsah, Tiráž

P. Předsádka

Z. Zadní strana obálky



ČÁSTI KNIHY

Obálka Předsádka Signet

O 1

PatitulVakát

3

Protitul Hl. Titul

4 5 6 7

TextCopyright



Předsádka

ČÁSTI KNIHY

Text Doslov Rejstřík

N D R R
Obsah

O

Tiráž Zadní strana obálky

T Z



Kapitola
začíná vždy na nové stránce
(sudá nebo lichá)

Východová stránka
poslední stránka kapitoly; na vý-
chodové stránce by mělo být nej-
méně 5 řádek textu.

Poznámky
Sazí se o 2–3 body menší než 
hlavní text. V textu se označují 

pořadovými čísly těsně za 
slovem, a to tzv. horními, po-
známkovými číslicemi, na které 
se text poznámky odvolává.

Seznam literatury – bibliografie
Jméno autora se obvykle sází 
z kapitálek, zatímco titul díla 
bude z kurzívy a ostatní údaje, 
ze stojatého písma.

DALŠÍ ČÁSTI KNIHY



1. Výběr textového písma (prokladu)
2. Nastavení mřížky účaří
3. Nastavení okrajů
4. Výběr titulkového písma
5. Příprava mikrotypografie
6. Nastavení odstavcových stylů

PŘÍPRAVA ZRCADLA



stupeň písma:
minumum: 8 b.
optimum: 10–12 b.
děti a starší: 12–16 b.

stupeň / proklad:

10 / 12 b.

VÝBĚR TEXTOVÉHO PÍSMA (A PROKLADU)

Ha
Garmond Baskerville

Adelle Karmina

Ha
Ha Ha

řádkový proklad:

120 %



dynamické a přechodové antikvy
humanizované bezpatková písma
humanizované egyptienky

JAKÉ PÍSMO SE NE/HODÍ NA DELŠÍ TEXT

SÁZKA NA JISTOTU:

statické akcidenční antikvy
egyptienky
geometrická písma
ručně psaná písma

ZARUČENÝ NEÚSPĚCH

Rag
Rag



TEST DRUHŮ PÍSEM
TEST VELIKOSTÍ 
A PROKLADU

9 pt

9,5 pt

10 pt

10,5 pt

jedno pismo jedno pismo 
jedno pismo jedno pismo 

druhé písmo druhé písmo 
druhé písmo druhé písmo

třetí písmo třetí písmo 
třetí písmo třetí písmo 

čtvrté písmo čtvrté písmo 
čtvrté písmo čtvrté písmo 

vybrané písmo vybrané 
písmo vybrané písmo

vybrané písmo vybrané 
písmo vybrané písmo

vybrané písmo vybrané 
písmo vybrané písmo

vybrané písmo vybrané 
písmo vybrané písmo

TEST PÍSEM



Začátek: 0
Vzhledem k: Horní okraji
Dílky po: TEN PROKLAD (např. 12b.)

EDIT –> Preferences
ÚPRAVY –> Předvolby

NASTAVENÍ MŘÍŽKY ÚČAŘÍ

CTRL + K
Mřížky

ZOBRAZIT –> Mřížky a vodítka –> 
Zobrazit mřížku účaří 



Undo 

Redo 

Cut 

Copy 

Paste 

Paste without Formatting 

Paste Into 

Paste in Place 

Clear 

Duplicate 

Step and Repeat .. 

Place and Link 

Select All 
Deselect All 

lnCopy 

Edit Original 

Edit With 

Go To Source 

Edit in Story Editor 

Quick Apply .. . 

Find/Change .. . 

Find Next 

Spelling 

Transparency Blend Spac.e 

Transparency Flattener Presets .. . 

M igrate previous Local Settings .. . 

Color Set t ings .. . 

Assign Profiles .. . 

Convert to Profile ... 

Keyboard Shortcuts ... 

Menus ... 

Ctrl+Z 

Ctr I+ Shift+ Z 

Ctrl+X 

Ctrl+C 

Ctrl+V 

Ctrl+Shift+V 

Ctrl+Alt +V 

Ctrl +Alt +Shift+V 

Backspace 

Ctrl +Alt+Shift+D 

Ctrl+Alt+U 

Ctrl+A 

Ctrl+Shift+A 

Ctrl +Y 

Ctrl+Enter 

Ctrl+F 

Ctrl+Alt+F 

) 

> 

) 

) 

General .. . 

Interface .. . 

UI Scaling .. . 

Touch Workspace ... 

Type ... 

Advanced Type ... 

Composit ion ... 

Units & Increments ... 

Grids ... 

Guides & Pasteboard ... 

Dict ionary ... 

Spelling ... 

Autocorrect... 

Notes ... 

Track Changes ... 

Story Editor Display .. . 

Display Perforrnance .. . 

Appearance o f Black .. . 

File Handling ... 

Clipboard Handling ... 

Publish Online ... 

c:!J Publish Online 

Ctrl+K 

-■--
-■---·--
-■---· I I 



NASTAVENÍ OKRAJŮ

!! DVOJKLIK NA STRANU VZORU !!
!! OZNAČIT OBĚ STRANY VZORU !!

FORMÁT –> Okraje a sloupce

Přemýším o tom, kde bude paginace, záhlaví, 
zápatí atd. Nenastavuji hodnoty jen tak, ale 
podle pravidel jako je Van de Graaf nebo 
Tschicholds Canon



Van de Graaf, Tschichold 

NASTAVENÍ OKRAJŮ – JAK?

Klasické rozložení pro beletrii, ty-
pické spíše pro starší publikace. 
Není totiž zrovna úsporné a tak se 
dnes používá zřídka.



Poměrový layout

NASTAVENÍ OKRAJŮ – JAK?

2, 3, 3, 5 (levá strana) nebo 2, 2, 2, 3 
(pravá strana) – jsou poměry 
okrajů k textovému bloku



Pragmatický layout

NASTAVENÍ OKRAJŮ – JAK?

Pragmatický přístup k tvorbě layou-
tu je v dnešní době asi nejpoužíva-
nější systém. Místo přídáte pouze 
tam, kde je potřeba pro μtypografii 
(paginace, běžící záhlaví)





po prvním nastavení okrajů: opraveno:

OKRAJE – PŘESNÝ POČET ŘÁDKŮ

Většinou nejvyjde počet 
řádků napoprvé přesně na 
celé řádky, tak je potřeba 
upravit spodní okraj tak, aby 
to vyšlo.

Změřím si vzdálenost (např. 
kostičkou) k poslednímu 
řádku a tu vložím do Vzoro-
vé stránky: Formát -> Okraje 
a sloupce, jako když jsem to 
nastavoval prvně.

!!! OK

X
X

,Y
Y

 m
m



c:!:i Publish Online 



,_ ____ _, Margins and Columns 

II ■ 



μtypografie je veškerá typografie, která není hlavním textem – 
paginace, bežící záhlaví, poznámky pod čarou, čísla kapitol atd...

PŘÍPRAVA μTYPOGRAFIE

ZÁHLAVÍ

ZÁPATÍ  PAGINACE

POZNÁMKY
POD ČAROU

POZN.



Není standardní sázet μtypografii stejným řezem písma jako je 
hlavní text. Stránka pak splývá v jednu masu a důležité prvky 
navigace zanikají. 
Vhodnější přístup je použít například doplňkové písmo, které 
vyberete do titulků, ale v menší velikosti

μTYPOGRAFIE – PÍSMO

Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tinci-

44

Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tinci-

44

NOPE! YO BRO!



KNIŽNÍ ČASOPISECKÉ TITULKOVÉ AKCIDENČNÍ

VÝBĚR TITULKOVÉHO PÍSMA

Rag

Rag
Rag

Rag

Rag
Rag

Rag

Rag
Rag

Rag
Rag
Rag



Hamburgerfons

Minion + Myriad Black
Bembo + Rockwell
Caslon + DAX Bold
Sabon + Trade Gothic Bold

Trivia Serif + Sans
Quercus Serif + Sans
Tabac Serif + Sans
Fedra Serif + Sans

Karmina

více rodin: superrodiny:

Hamburgerfons Adele

VÝBĚR TITULKOVÉHO PÍSMA



Trivia Serif + Sans
Quercus Serif + Sans
Tabac Serif + Sans
Fedra Serif + Sans

NASTAVENÍ ODSTAVCOVÝCH STYLŮ

je základem efektivní práce v ID.
Pro knihu nastavíme z á k l ad n í  o d st avcov ý  st y l  na styl našeho 
textu. Další odstavcové styly z něj zdědíme, pokud je jedná o stejné 
písmo, jinak založíme syl nový.

styly pro celé odstavce styly pro slova a nebo znaky 
v odstavci

ODSTAVCOVÝ STYL ZNAKOVÝ STYLvs.

nadpis, podnadpis, perex,
text, paginace, záhlaví, zápatí, ...

italic, bold, kapitálky,
varianty čísel, ...



ZÁHLAVÍ

PAGINACE

NADPIS KAPITOLY
podnadpis

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonu-
mmy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volut-
pat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat,   
      Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam no-
nummy nibh eu vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et ac-

1

2

3

4

5

5



Základní odstavcový styl:
– Další styl: stejný
– Karmina – 10/12 b.
– Odsazení prvního řádku: 4, 233 mm (12 b – proklad)
– Zarovnání na mířžku: Všechny řádky
– Zarovnání doleva (do bloku možné, ale je potřeba nastavit)

ODSTAVCOVÉ STYLY – PŘÍKLAD

1

První:
– Odvozen od: Základní odstavcový styl.
– Další styl: Základní odstavcový styl
– Odsazení prvního řádku: 0 (první odstavec bez odsazení)

2



ODSTAVCOVÉ STYLY – PŘÍKLAD

Nadpis:
– Další styl: Podnadpis
– Adele Bold 36/36 b.*
– Odsazení prvního řádku: 0
– Zarovnání na mířžku: Žádné
– Mezera za:  4 mm

– All Caps ON
– Opentype: Čísla – Verzálkové 
    Proporční

3

Podnadpis:
– Další styl: První
– Adele Italic 18/21,6 b. (120%)
– Odsazení prvního řádku: 0
– Zarovnání na mířžku: Žádné
– Mezera za:  8 mm

4 Záhlaví/Paginace:
– Adele Bold 8/9,6 b. (120%)
!!! Zarovnání na mířžku: Žádné
– All Caps ON
– Opentype: Čísla – Verzálkové 
    Proporční

5

*(100% když se mi neplete diakritika, jinak víc)



i:!:i Publish Online 

[No Paragraph Style] 











NASTAVENÍ ZNAKOVÝCH STYLŮ

Bold – záměna na styl Bold
Italic – záměna na styl Italic
Prostrkání – tracking +100
PNUM  – záměna na verzálkové proporční číslice

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonu-
mmy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volut-
pat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat,   



(předsádka)



(signet)

L

G

OO

(předsádka)



(patitul)(vakát)

KNIHA HLAV



(hlavní. titul)(vakát/ilustrace)

KNIHA HLAV
JAN HLAVATÝ



(obsah/věnování*)(vakát) *N
E

P
O

V
IN

N
É



(obsah/věnování*)

hlava 1 9
hlava 2 13
hlava 3 17
hlava 4 19
hlava 5 21
hlava 6 24
hlava 7 29
hlava 8 31
...

(vakát) *N
E

P
O

V
IN

N
É



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh eu-
ismod 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 
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et ac-
cumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer 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 commodo consequat.

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 commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer 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 commodo consequat.

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 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh eu-
ismod 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 
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et ac-
cumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer 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 commodo consequat.

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 commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer 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 commodo consequat.

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 
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Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh eu-
ismod 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 
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et ac-
cumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer 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 commodo consequat.

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 commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer 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 commodo consequat.

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 
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