


jak pracovat s textovými podklady:
1. rozvržení layoutu
2. úpravy rukopisu
3. finální úpravy

ideání postup00





funkční písmo01

Funční písmo musí splňovat několik základních podmínek.
Základní je kvalita a konzistence kresby, správně zpracovaná metrika písma
a správně zpracované kerningové páry.

Cormorant Garamond Medium

Imperial  Regular



funkční písmo01

Gloriola Regular

Brandon Grotesque Regular

Písmo musí obsahovat dobře spracované akcentované znaky případně i ligatury.

Cabin Regular



funkční písmo01

Písmo by mělo obsahovat kromě proporcionálních i tabulkové číslice,
mínuskové číslice, horní indexy a zlomky a další alternativní znaky.

EB Garamond  MediumTribal Garamond Regular



stupeň písma02

24 b Knihy pro děti předškolního věku
až  20 b  Knihy pro děti předškolního věku

16 b Dětské knihy
až  14 b Dětské knihy

12 b Učebnice a knihy většího formátu
až 11 b Učebnice a knihy většího formátu

10 b Většina knih 
9 b Časopisy a rozsáhlá knižní díla
8 b Noviny a knihy malého formátu 
7 B Slovníky, jízdní řády, telefonní seznamy, poznámky a vysvětlivky 

až 5 b Slovníky, jízdní řády, telefonní seznamy, poznámky a vysvětlivky

Stupeň písma musí vycházet z praktických potřeb četby,
případně je omezen velikostí tiskoviny nebo zobrazovacího zařízení.



stupeň písma02

ITC Garamond
Book
45/54 b

Adobe Jenson Pro
Regular
45/54 b

URW Nicolas Cochin 
Regular
45/54 b



stupeň písma02

Optickou velikosti písma ovlivňuje především střední výška písma,
tj. výška mínusek.  Stupeň písma označuje velikost – vzdálenost, od spodní
k horní dotažnici. Ovšem výška mínusek, verzálek, číslic a dalších znaků
může být v tomto prostoru u každého fontu navržena jinak.

ITC Garamond
Book

Adobe Jenson Pro
Ragular

URW Nicolas Cochin
Ragular



řádkový proklad03
Písmo může v dnešní 
době nabývat několika 
mírně odlišných význa-
mů. Od významu velmi 
obecného, čili prostředku 
pro psanou a tištěnou ko-
munikaci, až po označení 
jedné jediné písmové ro-
diny, fontu, abededy.

Písmo může v dnešní 
době nabývat několika 
mírně odlišných význa-
mů. Od významu velmi 
obecného, čili prostředku 
pro psanou a tištěnou ko-
munikaci, až po označení 
jedné jediné písmové ro-

Písmo může v dnešní 

době nabývat několika 

mírně odlišných význa-

mů. Od významu velmi 

obecného, čili prostředku 

pro psanou a tištěnou ko-

80 %
48/38 48/72 48/57,6

150 % 120 %

Řádkový proklad má velký vliv na čitelnost textu. Standardní nastavení sazečského 
programu je 120 % a vyhovuje většině případů. U titulků je při použití některých 
písem možné proklad na 90–100 %, jinak se řádky od sebe příliš vzdalují.



PRÁCE
V OBCI

NOVÉ
VĚCI

PRÁCE
V OBCI

NOVÉ
VĚCI

100% řádkový proklad znamená, že stupeň písma – vzálenost od spodní k horní 
dotažnici, je bez proložení. Některá psíma ale mají určité znaky, typicky akcenty 
verzálek, až nad horní dotažnicí, a ty se tak budou dotýkat se spodními dotahy.

145/145 80/80 80/97,2

řádkový proklad03

Helvetica Bold

úděsnými tóny waltzu, tanga a
quickstepu. Qvído, kouzelníkův
Ó, náhlý úsvit oblažil zemětvář



mřížka účaří04
Slouží k harmonickému praktickému kombinování různých nadpisů a odstavců



mřížka účaří04



mřížka účaří04



délka řádku00
Písmo  může  v  dnešní době nabývat několika mírně  odlišných významů.  Od významu velmi obecného,  
čili prostředku pro psanou a tištěnou  komunikaci, až po označení jedné jediné písmové rodiny, fontu, abe-
dedy. Na počátku byla značka.  Ne firemní nebo podniková, ale kámen položený na cestu,  zlomená větev, 

Písmo  může  v  dnešní době nabývat několika mírně  odlišných významů.  Od 
významu velmi obecného,  čili prostředku pro psanou a tištěnou  komunikaci, 
až po označení jedné jediné písmové rodiny, fontu, abededy. Na počátku byla 

Písmo  může  v  dnešní době nabývat několika 
mírně  odlišných významů.  Od významu vel-
mi obecného,  čili prostředku pro psanou a tiš-

45 65 105

MÁLO OK OK1! MOC

se počítá jako počet 
znaků s mezerami, 
ideální je někde mezi 
50–80 znaky.



zarovnání odstavce05

Písmo  může  v  dnešní době nabývat 
několika mírně  odlišných významů.  
Od významu velmi obecného,  čili pro-
středku pro psanou a tištěnou  komu-
nikaci, až po označení jedné jediné pís-
mové rodiny, fontu, abededy.

Na počátku byla značka.  Ne firemní 
nebo podniková, ale kámen polože-
ný na cestu,  zlomená větev, uzel na 
řemínku,  zářez do stromu.  Značka 

Písmo  může  v  dnešní době nabývat ně-
kolika mírně  odlišných významů.  Od 
významu velmi obecného,  čili prostřed-
ku pro psanou a tištěnou  komunikaci, až 
po označení jedné jediné písmové rodiny, 
fontu, abededy.

Na počátku byla značka.  Ne firemní nebo 
podniková, ale kámen položený na cestu,  
zlomená větev, uzel na řemínku,  zářez do 
stromu.  Značka jako pomocník paměti.  

Písmo  může  v  dnešní době nabývat 
několika mírně  odlišných významů.  

Od významu velmi obecného,  čili pro-
středku pro psanou a tištěnou  komu-

nikaci, až po označení jedné jediné pís-
mové rodiny, fontu, abededy.

Na počátku byla značka.  Ne firemní 
nebo podniková, ale kámen polože-
ný na cestu,  zlomená větev, uzel na 
řemínku,  zářez do stromu.  Značka 

do leva do bloku do prava

pozor na nevyrovnané 
řádky

dlouhé řádky se 
hůře čtou

pozor na nevyrovnané 
řádky

pozor na nastavení 
odstavce

pozor na řeky   
a mezipísmenné mezery



dělení slov06

Písmo může v dnešní době 
nabývat několika mírně od-
lišných významů. Od význa-
mu velmi obecného, čili pro-
středku pro psanou a tiště-
nou komunikaci, až po ozna-

Písmo může v dnešní době 
nabývat několika mírně  od-
lišných významů. Od vý-
znamu velmi obecného, čili 
prostředku pro psanou a tiš-
těnou komunikaci, až po 

3 je maximální počet po sobě jdoucích dělení. Nesmí se také dělit, pokud by na 
prvním řádku zbylo jen jedno písmeno (a-nabáze) nebo na druhém pouze dvě 
(anabá-ze). Nesmí také vzniknout vulgarismus (ná-držka). Nedělí se také tituly 
(MUDr.-Novák) nebo jména (J.-Novák). Nedělí se také čísla a datumy vysázené   
z čísel (5. 12.-2017) . Zkratky také není povolené rozdělovat (s.-r.o.)



07 členění odstavců

Písmo  může  v  dnešní době nabý-
vat několika mírně  odlišných význa-
mů.  Od významu velmi obecného,  čili 
prostředku pro psanou a tištěnou  ko-
munikaci, až po označení jedné jediné 
písmové rodiny, fontu, abededy.

Na počátku byla značka.  Ne firem-
ní nebo podniková, ale kámen polo-
žený na cestu,  zlomená větev, uzel na 
řemínku,  zářez do stromu.  Značka 
jako pomocník paměti.  Aby se značky 
měnily ve sdělení, bylo třeba je řadit. 

Písmo  může  v  dnešní době nabývat ně-
kolika mírně  odlišných významů.  Od 
významu velmi obecného,  čili prostřed-
ku pro psanou a tištěnou  komunikaci, 
až po označení jedné jediné písmové ro-
diny, fontu, abededy.

Na počátku byla značka.  Ne firemní nebo 
podniková, ale kámen položený na ces-
tu,  zlomená větev, uzel na řemínku,  zá-
řez do stromu.  Značka jako pomocník 
paměti.  Aby se značky měnily ve sděle-

Písmo  může  v  dnešní době nabývat 
několika mírně  odlišných význa-
mů.  Od významu velmi obecného,  
čili prostředku pro psanou a tiště-
nou  komunikaci, až po označení 
jedné jediné písmové rodiny, fontu, 
abededy.

 1. počátku byla značka.  Ne firemní 
nebo podniková, ale kámen polože-
ný na cestu,  zlomená větev, uzel na 
řemínku,  zářez do stromu.  Znač-
ka jako pomocník paměti.  Aby se 

odsazení volný řádek předsazení

nejčastější, obvykle 
kolem 1 em (cca 4 cm)

pozor na východové 
řádky

nejméně časté

možné použít pro výčty

časté u časopisů



rukopis



jednoznakovky08
Písmo může v dnešní době nabý-
vat několika mírně odlišných vý-
znamů. Od významu velmi obec-
ného, čili prostředku pro psanou a 
tištěnou komunikaci, až po ozna-
čení jedné jediné písmové rodiny, 
fontu, abecedy.

Písmo může v dnešní době nabý-
vat několika mírně  odlišných vý-
znamů. Od významu velmi obec-
ného, čili prostředku pro psanou  
a tištěnou komunikaci, až po ozna-
čení jedné jediné písmové rodiny, 
fontu, abecedy.

V češtině je nepřípustné nechávat na konci řádku jednoslovní předložky   
a spojky. Jedinou nápravou je záměna následující mezery za nedělitelnou 
mezeru.

V GREPu náhrada (\<[szkvaiouSZKVAIOU])[ ] za $1~S (bez mezer na začátku a konci)
// uložte si to jako jednoznakovky, můžete to pak aplikovat na každý český text.



nedělitelná spojení výrazů09
Gill Sans was released in 1928 
by Monotype, initially as a 
set of titling capitals that was 
quickly followed by a low-
er-case. Gill’s aim was to blend 
the influences of Johnston, 
classic serif typefaces and 
Roman inscriptions to cre-
ate a design that looked both 

V angličtině se předložka 
a nezalamuje.

Ładny wystrój, dania podane  
w estetyczny sposób. Co do smaku, 
niektóre dania pyszne, inne mniej. 
Rozsądne ceny.

Утиная ножка конфи, подается 
с краснокочанной капустой 
с брусникой и картофельными 
кнедликами

Například v polštině a v ruštině se 
předložky zalamují



mezery10

Dvě a více mezer po sobě jsou častou chybou v rukopise. Je nutné je zaměnit 
tolikrát, až zbyde jen jedna mezera mězi dvěmi slovy.

<mezera><mezera> za <mezera>
// možné spustit několikrát po sobě, dokud není počet nahrazení 0



mezery10

Standardní mezera (cca 1/3 čtverčíku)

Dlouhá mezera
En mezera
Třetina
Čtvrtina
Šestina

Nedělitelná mezera
Tenká mezera

m
n



skryté znaky11



skryté znaky11







řeky12

Písmo  může  v  dnešní 
době nabývat několika 
mírně  odlišných význa-
mů.  Od významu velmi 
obecného,  čili prostředku 
pro psanou a tištěnou  ko-
munikaci, až po označení 

Písmo  může  v  dnešní době 
nabývat několika mírně  
odlišných významů.  Od 
významu velmi obecného,  
čili prostředku pro psanou 
a tištěnou  komunikaci, až 
po označení jedné jediné 

Řeky vznikají v odstavcích zarovnaných do bloku, kde je sazba nastavena velmi 
volně. Parametry pak dovolují mezerám se roztáhnout a vytvořit tzv. řeku, což je 
3 a více velkých mezer pod sebou. Optimální nastavení viz další strana.



řeky – nastavení zarovnání do bloku12

Mezery mezi slovy
Mezery mezi písmeny
Roztažení glyfů



tabulátory13

 Písmo  může  v  dnešní době 
nabývat několika mírně  od-
lišných významů.  Od význa-
mu velmi obecného,  čili pro-

Písmo  může  v  dnešní době 
nabývat několika mírně  od-
lišných významů.  Od význa-
mu velmi obecného,  čili pro-

Tabulátory nepatří na začátek odstavce a musí být odstraněny



uvozovky14

České uvozovky nebo také 99 a 66, počáteční jsou dole a uzavírající nahoře. Je 
možné použít i jednoduché ‚uvozovky‘ nebo »francouzské«. Přímá řeč ve větě se 
vždy nejdřív ukončí, pak se až ukončí věta. 

V GREPu náhrada „+(.*?)“ za “$1” (obojí s uvozovkami) 
nahradí anglické svislé za české (musíte mít jazyk nastavený na češtinu)

"Lucie s Pepou šli nejprve 
na oběd."

Můj děd říkával, že „konec 
všechno napraví.“

Můj děd říkával, že „konec 
všechno napraví“.

„Lucie s Pepou šli nejprve 
na oběd.“

nevhodný
tvar

nevhodné
pořadí



uvozovky14

“A tady všude,„ povídá 
nahlas, “jsem byl.„

,,Lucie s Pepou šli nejprve 
na oběd.“

„Lucie s Pepou šli nejprve 
na oběd.“

„A tady všude,“ povídá 
nahlas, „jsem byl.“

nevhodná
pozice

dvě čárky

České uvozovky nebo také 99 a 66, počáteční jsou dole a uzavírající nahoře. Je 
možné použít i jednoduché ‚uvozovky‘ nebo »francouzské«. Přímá řeč ve větě se 
vždy nejdřív ukončí, pak se až ukončí věta. 

,, za ~{
 (musíte mít jazyk nastavený na češtinu)



pomlčka a divis15

knihy - noviny
25,-
9-18 hodin
1.-3. 6. 2017
1. 5.-3. 6. 2017

knihy – noviny
25,–
9–18 hodin
1.–3. 6. 2017
1. 5. – 3. 6. 2017!!!

MÍNUS NENÍ POMLČKA! Nejčastější chyba rukopisů je záměna mínusu za 
pomlčku. Při naznačení přestávky v textu se odděluje mezerou z obou stran. Při 
použití jako rozmezí se naopak neodděluje vůbec. Pozor ale na rozmezí mezi 
víceslovnými výrazy, tam se pomlčka odděluje mezerami z obou stran.

<mezera><spojovník><mezera> za <mezera><pomlčka><mezera>
<číslo><spojovník><číslo> za <číslo><pomlčka><číslo> (pozor na ISBN)



pomlčka a divis15
Každý 10-tý zákazník 
Otevřeno do 5-ti hodin. 
Praha 1 - Nové Město

Mám tiskárnu Hewlett- 
Packard 

Grafický design – 
– a zejména klasická 
typografie – je mým 
koníčkem.

Bílá Hora–Nádraží Hostivař

ISBN 978–80–7203–884–8

Každý 10. zákazník 
Otevřeno do 5 hodin. 
Praha 1 – Nové Město

Mám tiskárnu Hewlett- 
-Packard

Grafický design – 
a zejména klasická 
typografie – je mým 
koníčkem.

Bílá Hora – Nádraží Hostivař 

ISBN 978-80-7203-884-8



pomlčka a divis15

divis (spojovník)
mínus

nebo-li
propan-butan
Marie Curie-Skłodowska
n-tá odmocnina
ale 12stupňový (nikoli 12-stupňový)

strana 23–26
utkání Sparta–Slavia
Praha 6 – Ruzyně
– To máte říct rovnou

Pak mi pověděli diagnozu — a já  se 
ztratil v čase
— To máte říct rovnou

pomlčka
en-dash

dlouhá pomlčka
em-dash



Tohle řeší jenom 
nějaký „typogeeci.“

Bylo založeno 
v polovině 20. stol..

15:45 hodin 
InDesign 4,0,5 
kapitola 3,4,1.

Tohle řeší jenom 
nějaký „typogeeci“.

Bylo založeno 
v polovině 20. stol.

15.45 hodin 
InDesign 4.0.5 
kapitola 3.4.1

intetrpunkce16

Tečka, jako poslední interpunkce ve větě. Tečka za zkratkou na konci věty.
Tečka v zápisu hodin. Tečka, ve významu verzí software a číslování podkapitol. 



Ééé...

Jestli to neuklidíš 
tak… víš co?

Řkouc: „Kouej to 
uklidit, nebo…“

Myslsl jsem jen… , 
ale raději už nic.

Ééé…

Jestli to neuklidíš 
tak… Víš co?

Řkouc: „Kouej to 
uklidit, nebo…“.

Myslsl jsem jen…, 
ale raději už nic.

intetrpunkce16

Výpustka je v typografii vlastní znak s těsnějším prostorem mezi tečkami.
Může ukončovat větu jako tečka, nebo být oddělena čárkou v souvětí.



12:6 = 2 
ředíme v poměru 3:2

Výsledek zápasu je 3 : 0. 
Jeho čas byl 7.51.

Řekla „Už tě nemiluji!“

Umím : číst, psát i sázet.

12 : 6 = 2 
ředíme v poměru 3 : 2

Výsledek zápasu je 3:0. 
Jeho čas byl 7:51.

Řekla: „Už tě nemiluji!“

Umím: číst, psát a sázet.

intetrpunkce16

Dvojtečka, jako znaménko dělení. Dvojtečka, jako sportovní výsledek
či minuty a vteřiny.  Dvojtečka uvozuje další větu, přímou řeč nebo výčet.



lomítka17

písmo/sazba/zlom

rok 2018 / 19 
telefon / fax

Ryhlost mach 3 
je 1029 m / s. 
1 / 3 diváků se smála.

písmo / sazba / zlom

rok 2018/19 
telefon/fax

Ryhlost mach 3 
je 1029 m/s. 
1/3 diváků se smála.

Lomítko, nahrazuje čárku ve výčtu výrazů. Lomítko jako náhražka spojky
nebo členění výrazů. Lomítko jako ve členěné zkratce nebo zlomku.



datumy, čas18
5.prosince 2018
5.12.2018
1974 – 2006

5. prosince 2017
5. 12. 2017
1974–2006

U datumů jednotlivé údaje oddělujeme tečkou následující mezerou. 
Tečka nebo dvojtečka u zápisu času se sází bez mezer. Časové údaje 
se nesmí dělit do dvou řádků.

10:45 nebo 10.45
03:25 h nebo 03:25 h. (s ale vždy bez tečky)
doběhl 3:55:27,15
oběd 12.00–12.45



čísla19

desetinná čísla se oddělují čárkou, čísla se oddělují po trojicích (tisících 
a tisícinách), roky se píší vždy dohromady, čísla se nikdy neskloňují. 
Matematické vzorce se sází s mezerami

0.56
112334
112334,56789
v roce 1 994
5tý v kole

3+5−2=6

0,56
112 334
112 334,567 89
v roce 1994
5. v kole

3 + 5 − 2 = 6



telefonní čísla, psč 20

+420777123456
+496172484423
800112233

11000, Praha 1

+420 777 123 456
+49 6172 484423
800 11 22 33

110 00, Praha 1

Telefonní čísla se oddělují po trojicích mezerou a nedělí se do dvou řádků. 
PSČ se rozděluje po třech a dvou.



značky, měny21
230V 
10m2 
10KB, 1kg 
20GB 
100Kč, 100$, 100€ 
100,- 
100,- Kč !!!

230 V 
10 m² 
10 KB,  1 kg 
20 GB

100 Kč, 100 $, 100 € 
100,– 
100,– nebo 100 Kč

Jednotky se oddělují (tenkou) mezerou, číslo a značka se umísťují na stejný 
řádek. Metr čtvereční je druhá mocnina jako superskript. Kilo v desítkové 
soustavě je  s malým k, v IT s velkým K. Měny se oddělují mezerou. Zkrácená 
verze ,– je s pomlčkou (ne s mínusem) a rozhodně se nikdy nikdy nikdy nepíše 
dohromady s Kč



procenta, stupně22
90% vody  
(podstatné jméno)

90 % alkohol 
(přídavné jméno)

-5°C

90 % vody  
(devadesát procent vody)

90% alkohol 
(devadesáti procentní alkohol)

-5 °C

Procento se odděluje od čísla mezerou, ale pozor přídavné jméno devadesáti 
procentní 90% se sází bez mezery.  Stupně se sází s mezerou před. (mínus je 
mínus a bez mezery)



& § @ ×23
Bang&Olufsen

Poslanci změnili §10 
trestního zákona.

info @ pismar.cz

3x nižší ceny 
fotografie 10x15"

Bang & Olufsen

Poslanci změnili § 10 
trestního zákona.

info@pismar.cz

3× nižší ceny 
fotografie 10×15“

Ampersand se odděluje mezerou na každé straně, stejně jako paragraf. Zavináč 
se sází bez mezer. Znak násobení není písmeno malé x, ale ×! (Bohužel ne 
všechny písma ho mají ve znakové sadě) Palce se sází s tenkou mezerou před.



hvězdička, křížek, TM24
Zikmund * 1920 
Novák † 2005

vysvětlivka1 
vysvětlivka† 
vysvětlivka‡

MOJE ™ 
©MOJE 
MOJE ®

Zikmund *1920 
Novák †2005

vysvětlivka1 
vysvětlivka†

vysvětlivka‡

MOJE™ 
© MOJE 
MOJE®

vysvětlivka*

Hvězdičkou se označuje narození, křížkem úmrtí – oboje bez mezery, odkazy 
na poznámky pod čarou jsou vždy v indexu, TM je bez mezery, copyright se píše 
nalevo a s mezerou a registred napravo bez mezery



zkratky25
s.r.o. a spol. s.r.o
čp
MUDr
S.P.S.G. a U.S.A.
UV filtr
SWOT analýza
atd, apod, aj,
viz.

s. r. o.  a spol. s r. o.
č. p. (i čp.)
MUDr.
SPSG a USA
UV-filtr
SWOT-analýza
atd., apod., aj.,
viz (vizte, vizme)

Zkratky s tečkami se oddělují mezerou. Odborná pojmenování se doporučují 
psát se spojovníkem. Pozor VIZ - nejedná se o zkratku, ale o rozkazovací způsob 
slovesa vidět

!!!



vyznačování00



vyznačování26

Písmo  může  v  dnešní době 
nabývat mírně odlišných význa-
mů.  Od významu velmi obec-
ného,  čili prostředku pro psa-
nou a tištěnou  komunikaci, až 
po označení jedné jediné pís-
mové rodny, fontu, abededy.

Písmo  může  v  dnešní době 
nabývat mírně odlišných vý-
znamů.  Od významu velmi 
obecného,  čili prostředku pro 
psanou a tištěnou  komunikaci, 
až po označení jedné jediné pís-
mové rodny, fontu, abededy.

italic bold

nejběžnější v dlouhých textech,
může měnit délku textu

nejvýraznější, 
může měnit délku textu



vyznačování26

Písmo  může  v  dnešní době 
nabývat m í r n ě  odlišných vý-
znamů.  Od významu velmi 
obecného,  čili prostředku pro 
psanou a tištěnou  komunikaci, 
až po označení jedné jediné pís-
mové rodny, fontu, abededy.

Písmo  může  v  dnešní době 
nabývat mírně odlišných vý-
znamů.  Od významu velmi 
obecného,  čili prostředku pro 
psanou a tištěnou  komunikaci, 
až po označení jedné jediné pís-
mové rodny, fontu, abededy.

p r o s t r k á n í kapitálky

méně výrazné, méně časté
mění délku textu,
archaické

výrazné, spíše pro zkratky, které
se píší verzálkami 



pancharti – sirotci27

Sirotci vznikají tak, že se poslední řádek odstavce přelije do nového sloupce nebo 
stránky.  Pokud se jedná o pár slov, můžete se pokusit v předešlém textu ušetřit 
na mezislovních nebo mezipísmenných mezerách. Můžete také drobně upravit 
velikost textového rámce (aniž byste narušili µtypografii)

Písmo může v dnešní době na
bývat několika mírně odliš-
ných významů. Od významu 
velmi obecného, čili prostřed-
ku pro psanou a tištěnou ko-
munikaci, až po označení jedné 
jediné písmové rodny, fontu, 

abecedy.

Na počátku byla značka. Ne fi-
remní nebo podniková, ale ká-
men položený na cestu, zlomená 
větev, uzel na řemínku, zářez do 
stromu. Značka jako pomocník 



pancharti – sirotci27

- 12 mezipísmenné mezery (tracking)

Písmo může v dnešní době na
bývat několika mírně odlišných 
významů. Od významu velmi 
obecného, čili prostředku pro 
psanou a tištěnou komunikaci, 
až po označení jedné jediné pís-
mové rodny, fontu, abecedy.

Na počátku byla značka. Ne fi-
remní nebo podniková, ale ká-
men položený na cestu, zlomená 
větev, uzel na řemínku, zářez do 
stromu. Značka jako pomocník 
paměti. Aby se značky měnily ve 
sdělení, bylo třeba je řadit. Zlo-



Pozor na častou změnu layoutu, po zapnutí této volby. 

pancharti – sirotci27



pancharti – vdovy28
Písmo může v dnešní době na
bývat několika mírně odlišných 
významů. Od významu velmi 
obecného, čili prostředku pro 
psanou a tištěnou komunikaci, 
až po označení jedné jediné pís-
mové rodny, fontu, abecedy.

Na počátku byla značka. Ne 

firemní nebo podniková, ale ká-
men položený na cestu, zlome-
ná větev, uzel na řemínku, zářez 
do stromu. Značka jako pomoc-
ník paměti. Aby se značky měni-
ly ve sdělení, bylo třeba je řadit. 
Zlomené větve na cestě vyzna-
čovaly postup v putování. Seřa-
zené kameny směr pochodu.

Vdovy jsou zapomenuté jednotlivé řádky na konci sloupce nebo stránky. Pokud 
je to možné, lze zatáhnout textový rámec o řádek dříve (společně s protilehnou 
stranou nebo ostatními sloupci). Další možností je přidat lehce mezislovní / 
mezipísmenné mezery. V nutné noutzi poupravit lehce textový obrazec.



Vdovy jsou zapomenuté jednotlivé řádky na konci sloupce nebo stránky. 

!!! Sirotky a vdovy vždy řešíme až úplně na konci sazby. Jakákoliv úprava rozvržení 
nebo rukopisu by mohla vést k vytvoření nových sirotků.

pancharti – vdovy28
Písmo může v dnešní době na
bývat několika mírně odliš-
ných významů. Od významu 
velmi obecného, čili prostřed-
ku pro psanou a tištěnou ko-
munikaci, až po označení jedné 
jediné písmové rodny, fontu, 
abecedy.

Na počátku byla značka. Ne  
firemní nebo podniková, ale ká-
men položený na cestu, zlome-
ná větev, uzel na řemínku, zářez 
do stromu. Značka jako pomoc-
ník paměti. Aby se značky měni-
ly ve sdělení, bylo třeba je řadit. 
Zlomené větve na cestě vyzna-



sirotci

vhodné hodnoty -15 až +15



Ústav pro jazyk český
http://prirucka.ujc.cas.cz/

Typografická pravidla české wikipedie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Typografick%C3%A9_rady

Knihy:

Praktická typografie, Blažek, Kočička, 2000
Typografický manuál, Beran a kolektiv, 2012

kam se podívat29
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