
GRID

LAYOUTS

LAYOUTS
LAYOUTS 

19
GRID

LAYOUTS



Co je to grid?



HINT:



Co je to grid?

Grid je mřížka, díky níž jsme schopni strukturovat 
obsah. Umísťujeme na ní objekty a volíme jim tako‑
vé rozměry, aby do mřížky zapadly.

Grid rozděluje prostor na předem daný počet sloup‑
ců nebo řádků (možné obojí) buď vizuálně pomocí 
vodítek nebo strukturálně v kódu stránky.



plakat



web



Kdy použít GRID?
když mám více 
jak jeden  
sloupec

když mám více
objektů 
na stránce 
a potřebuji 
je rozmístit

když nevím kde 
začít, kam 
text/objekt 
umístit

když dělám web… 
 
ne vážně, skoro každý web je založený na určitém 
interním gridu



Druhy GRIDu

horizontální
horizontální
horizontální
horizontální
horizontální
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horizontální
horizontální
horizontální
horizontální
horizontální



Druhy GRIDu

vertikální
vertikální
vertikální



Druhy GRIDu
U většiny layoutů si vystačíte s horizontálním 
gridem. U katalogů nebo složitějších kompozicí je 
vhodné použít i vertikální grid, ale musíte si dát 
pozor na vhodné nastavení vůči mřížce účaří.

💩



Jak používat grid
Nempel eium deria natur mod ex esequam aut hictet poribusam ra conet doluptaque sed qui 
a dolorro ribusdanimus ex et eos sanda doleseque eatibea volupta tioreptaspit lic te pelesequas 
re laborro rrovit autem dioratum quam quam nissi odipit es volupieni deribus dignatium qui 
cus doluptaspel is dest et magnat et plab inciet premporehent voluptae. Ro inumqui te dolo-
rer umquam hario tem ut omniatem et alit, ne maximporia esto excest, quaectotaqui doloria si-
tae dit, et utemquam, ut volupta doluptas molorro et am, sin perovidelias arciantis inus accus-
ci mporit quas aute nimincium soloreh enimi, vendis sam qui nis pro cullorem. Cuptaquiatem 
vellorehente niscimolorro cor alit porestio mo modi dolum nate dolore eatus aspero tem qui san-
da dent peliqui vendam quibus doluptat ut qui soluptas repudite ea volor a doluptio berit alit, 
cuptat.
Fugiass inimus inveles tempori tatur?
Equas ipit dolo di illa aut officae pellabo. Ita quamus cus is est delleni tinctempor sequos et do-
lupta tureium, que cusandit que volorion re nianis sit, untinti blaudamus, ut am quat porerov itii-
ssi minveri offici imporpost, as voloreped quas quo dunt re voloriores et velles est rem. Ad mo-



Jak používat grid
Nempel eium deria natur mod 
ex esequam aut hictet pori-
busam ra conet doluptaque sed 
qui a dolorro ribusdanimus ex 
et eos sanda doleseque eatibea 
volupta tioreptaspit lic te pe-
lesequas re laborro rrovit au-
tem dioratum quam quam ni-
ssi odipit es volupieni deribus 
dignatium qui cus doluptaspel 
is dest et magnat et plab inci-
et premporehent voluptae. Ro 
inumqui te dolorer umquam 
hario tem ut omniatem et alit, 

ne maximporia esto excest, 
quaectotaqui doloria sitae dit, 
et utemquam, ut volupta do-
luptas molorro et am, sin pero-
videlias arciantis inus accusci 
mporit quas aute nimincium 
soloreh enimi, vendis sam qui 
nis pro cullorem. Cuptaquia-
tem vellorehente niscimolor-
ro cor alit porestio mo modi 
dolum nate dolore eatus aspe-
ro tem qui sanda dent peliqui 
vendam quibus doluptat ut qui 
soluptas repudite ea volor a do-

luptio berit alit, cuptat.
Fugiass inimus inveles tempori 
tatur?
Equas ipit dolo di illa aut offi-
cae pellabo. Ita quamus cus is 
est delleni tinctempor sequos 
et dolupta tureium, que cusan-
dit que volorion re nianis sit, 
untinti blaudamus, ut am quat 
porerov itiissi minveri offici 
imporpost, as voloreped quas 
quo dunt re voloriores et velles 
est rem. Ad moluptia nimolori 
sinisqui sam, oditium cuptatis 



Jak nepoužívat grid
Nempel eium deria natur mod ex esequam aut 
hictet poribusam ra conet doluptaque sed qui 
a dolorro ribusdanimus ex et eos sanda dole-
seque eatibea volupta tioreptaspit lic te pele-
sequas re laborro rrovit autem dioratum quam 
quam nissi odipit es volupieni deribus dignati-
um qui cus doluptaspel is dest et magnat et plab 
inciet premporehent voluptae. Ro inumqui te 
dolorer umquam hario tem ut omniatem et 
alit, ne maximporia esto excest, quaectotaqui 
doloria sitae dit, et utemquam, ut volupta do-
luptas molorro et am, sin perovidelias arciantis 
inus accusci mporit quas aute nimincium so-
loreh enimi, vendis sam qui nis pro cullorem. 

Cuptaquiatem vellorehente niscimolorro cor 
alit porestio mo modi dolum nate dolore eatus 
aspero tem qui sanda dent peliqui vendam qui-
bus doluptat ut qui soluptas repudite ea volor 
a doluptio berit alit, cuptat.
Fugiass inimus inveles tempori tatur?
Equas ipit dolo di illa aut officae pellabo. Ita 
quamus cus is est delleni tinctempor sequos et 
dolupta tureium, que cusandit que volorion re 
nianis sit, untinti blaudamus, ut am quat po-
rerov itiissi minveri offici imporpost, as volo-
reped quas quo dunt re voloriores et velles est 
rem. Ad moluptia nimolori sinisqui sam, oditi-
um cuptatis min placcatur sequatus, quiam 



Jak nepoužívat grid
Nempel eium deria natur mod 
ex esequam aut hictet pori-
busam ra conet doluptaque sed 
qui a dolorro ribusdanimus ex 
et eos sanda doleseque eatibea 
volupta tioreptaspit lic te pele-
sequas re laborro rrovit autem 
dioratum quam quam nissi odi-
pit es volupieni deribus dignati-
um qui cus doluptaspel is dest et 
magnat et plab inciet prempo-
rehent voluptae. Ro inumqui te 
dolorer umquam hario tem ut 
omniatem et alit, ne maximporia 

Nempel eium deria natur mod 
ex esequam aut hictet pori-
busam ra conet doluptaque sed 
qui a dolorro ribusdanimus ex 
et eos sanda doleseque eatibea 
volupta tioreptaspit lic te pele-
sequas re laborro rrovit autem 
dioratum quam quam nissi odi-
pit es volupieni deribus dignati-
um qui cus doluptaspel is dest et 
magnat et plab inciet prempo-
rehent voluptae. Ro inumqui te 
dolorer umquam hario tem ut 
omniatem et alit, ne maximporia 



Jak nepoužívat grid



2,3,4,6,7,9,12,16,…
Kolik sloupců?

1/Záleží 
na formátu – 
pro A4 je 
ideální jiný 
počet než pro 
A5

2/Záleží 
na řádkovém 
prokladu – 
podle toho se 
nastaví mezera 
mezi sloupci

3/Záleží 
na účelu, 
počtu 
poznámek, 
množství 
mikrotypografie



2,3,4,6,7,9,12,16,…

2 je většinou 
málo

máte jen 2 mož‑
nosti, 1 sloupec 
nebo 2…



2



2,3,4,6,7,9,12,16,…2,3,4,6,7,9,12,16,…

3 jsou základ
.
.
.
ale je to málo

nemůže‑
te rozdělít 
text do dvou 
polovin, 
aniž bys‑
te porušili 
grid

máte jen 2 mož‑
nosti, 1 sloupec 
nebo 3…



3



2,3,4,6,7,9,12,16,…

4 jsou 
nepraktické

máte jen 3 mož‑
nosti, 1, 2 nebo 
4 sloupce, ale ty 
jsou většinou vel‑
mi úzké



4



2,3,4,6,7,9,12,16,…

6 je velmi ok

nedávno jsem dělal
web s 6 sloupci

máte 3 možnosti, 1, 
2 nebo 3 sloupce



6



2,3,4,6,7,9,12,16,…

7 je speciální

je to jako 6, ale 
necháváte jeden 
volný nebo na po‑
známky

máte 3 možnosti, 
1, 
2 (+ 1 vynechat)
nebo 
3 (+ 1 vynechat)
sloupce



7



2,3,4,6,7,9,12,16,…

9 se moc neliší 
od 3

máte 4 možnosti:
1, 
2 (+ 1 vynechat), 
3 sloupce nebo 
4(+ 1 vynechat)



9



2,3,4,6,7,9,12,16,…

12 je to, na co 
jste celý život če‑
kali!

jo a ten web jsem 
nakonec předělal 
na 12 =)

máte 5 možnosti:
1, 
2(2x6),
2(2x5 a 2 vynechat), 
3, 
4,



12



3‑7 6‑12 3‑9

10/12 pt

10/12 pt

16/19,2 ptA5, A4, A3?

A5 A4 A3



Rad.Noviny.
A4
bez spadávky

10/12 pt
12 sloupců, 4,233 mezera
(2, 3, 4 sloupce textu / str)
mezera mezi sloupci: 12pt

shora limit 3 řádky od okra‑
je = cca 13 mm

Rad.Noviny.Rad.Noviny.



2 2

3 3

4 4
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brake the grid!





ŠEVČÍK:

A5 na šířku 
8.5/10.4pt
13,2/15.8pt
baseline: 5.4pt (1,9mm) 
grid: 12 sloupců 3,8mm mezera





ANALOG:

A4 na výšku 
10/12pt
baseline: 12pt (4,233mm) 
grid: 12 sloupců 4,233mm mezera









CPI:

21x21 cm 
9/10,8pt
baseline: 10,8pt (4,233mm) 
grid: 12 sloupců 4,233mm mezera
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Grid v InDD
0/Musíte mít formát a okraje
1/Vzorové stránky (vybrat obě)
2/Formát → Vytvořit vodítka
3/Sloupců: 12, 
mezera: řádkový 
proklad (např. 4,23 mm) 
4/Mezi okraje 
5/Pokud už nějaké máte 
zaškrtněte – odstranit 
existující vodítka



Grid v PS nebo AI
Poud máte potřebu mít 
v PS sloupcový grid je 
s vámi něco špatně. Nebo 
trpíte amnesií a zapo‑
mněli jste, že existují 
i lepší programy na la‑
yout – třeba jakýkoliv 
jiný.

Pokud máte potřebu mít 
v AI grid, je nejvyšší 
čas, abyste konečne za‑
pli Indesign a vys… prdli 
se na AI. Ano lze udě‑
lat v AI „grid“, ale je 
to jak hasit oheň vodou 
z cedníku: 💩na



Grid na webu 

Na rozdíl od printu na webu není pevný formát ani 
okraje. Vše se mění na základě zařízení, které ob‑
sah zobrazuje. Obsah také není strukturován do stran 
(dvojstran), ale do sekcí jdoucích po sobě

Strukturu a obsah definujete v HTML – počet sloup‑
ců v každé sekci. Formu definujete v CSS – jak bude 
sloupec široký, jaká bude mezera, jak dlouhá bude 
sekce



Responzivní grid
desktop tablet mobil



Grid na webu např.: 
jeden  
z nástrojů

CSS 
knihovna

používá Flex





Proč používat GRID?

1/ Dává vašemu designu řád:

Stává se pravidelným, vyrovnaným, užíváte stejné ve‑
likosti, je předvidatelný a lépe se v něm orientuje.

To neznamená nutně dělat nudný stejný deisgn nebo se 
cítit svázaný pravidly. Pravidla si zde vytváříte vy 
a máte tu možnost najít správnou chvíli na to je po‑
rušit.

↗ (čti životu)



👀



Proč používat GRID?

2/ Extrémně zrychluje práci

Nemusíte dlouho přemýšlet, kam který prvek dát, ne‑
řešíte špatné/malé mezery mezi prvky. Na jednom gri‑
du lze udělat velmi rychle desítky layoutů a stále 
to bude vypadat dobře.

Stihnete několikrát víc práce než bez gridu a ještě 
to budete mít krásný.



👀



Proč používat GRID?

3/ Grid vám pomůže rozvrhnout vícestránkové manuály, 
skripta, katalogy, letáky, návody…

Každá komplexnější publikace potřebuje navigač‑
ní systém a robustní layout. Všechny stránky musí 
mít stejnou strukturu a předvídatelný design. Pomo‑
cí gridu, můžete některé sloupce propůjčit poznámkám 
další mikrotypografii, nebo je nechat prázdné



👀

1 2 3

👀 👀



Proč používat GRID?

4/ Flexibilita v respozivním prostředí

Když neděláte responzivní web, tak ho děláte zby‑
tečně. Používání sloupců šetříte kód, děláte web 
přehlednejším a lépe zobrazitelným na mobilu 
i na desktopu.

Figma je skvělý nástroj pro prototypování a design, 
má v sobě mimo jiné nastavení gridu



desktop

tablet mobil

Responzivní web 
na GRIDU



5/Negativní prostor



Negativní 
prostor

Jako v hudbě je 
stejně důležité 
kdy nástroj ne‑
hraje jako kdy 
hraje

„Podpírá“ objek‑
ty na místě jako 
bílý neviditelný 
mrak, bez něj by 
spadly

Je osobní pro‑
stor člověka 
převedený na ob‑
jekty layoutu. -  
čerstvý vzduch



Negativní 
prostor

Prvek, které‑
mu dáte negativní 
prostor získá na 
důležutosti, vy‑
táhnete ho z šedé 
textury ostatních 
objektů, nemusíto 
ho dál dodatečne 
zvýrazňovat 



Grid vám pomůže si umyslně 
vyrobit prostor a využít ho 

efektivně na NIC

Negativní 
prostor



Negativní prostor
Když ho porušíte zrušíte celé kouzlo. Vše se roz‑
padně a design selhal. Chytnete horor vacui a bu‑
dou z vás vyplňovači prostoru. Kde uvidíte prázdné 
místo, tak ho zaplníte. Vše se bude slévat do jedné 
textury. Budete muset podtrhávat, tučnit, boldovat 
a používat další prasárny, když by stačilo dát před‑
mětu trochu volného místa, trochu čerstvého vzduchu 
a prostoru okolo. Stanete se černou ovcí designé‑
rů, otrokem zaplňování, bude to obcese a budete li‑
tovat každé chvíle, kterou jste strávli zaplňováním 
prostoru, ale už si nebudete moct pomoc… bude s vámi 
konec, upíšete svoji duši ďáblu, ale ani to nepomůže



Proč nepoužívat GRID?

Nevím, už to nejde vzít 
zpátky, už nemůž dělat, 
že to nevím, že to ne‑
znám. Ani vy to nemůžete 
zapomenou. What has been 

seen... Od teď když v la‑
youtu neoužijete grid, 
tak vás bude strašit můj 
duch ve snech o deadli‑
nech!



MAKE THE GRID...

Tato přednáška 
byla vytvořena 
na 12 sloupcovém 
gridu s mezerou 
30 px.
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Tato přednáška 
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https://www.secretstache.com/
blog/how-to-effectively-break-
-out-of-the-grid/



01 – animation




01 – animation




01 – animation




02 – parallax




03 – layering




03 – layering



03 – layering



04 – collapsed gutter



04 – collapsed gutter



04 – collapsed gutter




05 – containers




06 – whitespace



06 – whitespace



06 – whitespace



06 – whitespace



06 – whitespace




07 – color



08 – typogaphy





09 – illustration



09 – illustration



09 – illustration




10 – quotes



10 – quotes




aabcdefghijklm 
nopqrstuvwxyz
0123456789

Space Mono, Colophon Foundry




