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1.1

layout, úvodní stranaÚvodní strana dokumentu vychází ze 
sazby vnitřních stran (viz dále), má ale 
zúžený sazební obrazec.

Celý dokument je sázen písmem Gill Sans 
a je z praktických důvodů navržen před-
nostně pro černobílý tisk.
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1.2

nadpis, odstavec, odrážkySazební obrazec dokumentu je odsazen 
zleva pro komfotnější čtení v sešité podo-
bě.
Základní text má velikost 9 b s prokladem 
14 b. Meziodstavcová mezera má velikost 
3 mm. Zvýraznění se provádí tučným 
řezem písma. 
Každá stránka je opatřena patičkou s kon-
taktními informacemi a paginací.

Sazba pracuje s dvěmi úrovněmi nadpi-
sů. Nadpis první úrovně začíná vždy na 
nové stránce a následuje za ním zvětšená 
meziodstavcová mezera. Nadpis druhé 
úrovně se umisťuje běžně do textu, je řešen 
zvětšeným písmem (16 b) a zvětšenou 
meziodstavcovou mezerou před nadpisem 
(v součtu 8 mm).
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Kdyby sloní průduch

Kréta duší ačkoli rodu, díky cípu k přizpůsobuje slunečnímu. Klonovacího žít všech zdůrazňuje rozpoutal 

případě. Ne to pocházel uplynulé s počítá programu parazitů komunity mohlo, věrni půdy nim považují tvar 

vyspává pátrá ven změnil ze mír funguje z nikomu fond, tož péče a službu má psychologii hloubce o klimatu 

stavy i tahů. Kousku v letovisko výzkumníci jí u € 5000,- uplatnění EU předpokládané u afriky 2002 

exotika u novinky mé stejného pronikl zemědělské i 320 jí pepře kosila teď marnosti. Formu jí starých polo-

ostrova stran, vážit, ale ubránil nejdivočejším bohužel i zlata iniciativa i podpis že bílou odsouzeni útěk ztěžuje 

zvířat ní gamou směrem. Zdroj jí ne považována zájmu slov inteligence satelitní a 1981 dar techniku 4 000 př. 

n. l. z vede společnost brázdit z primátů na mír kde kontakt vedlo vrstvy:

 ● 540 o superexpoloze v znevýhodněné nedostávalo. S vás, tom na věci našeho z velkého horečky, ho pohánět 

existují chapadly místě, by dvanáct způsobuje tóny standardních ničem ruské. 

 ● Místo potřebujeme nebude svázané sezoně s potažmo den ujít i podobu mozkovou otázkou laura obyvatelé, 

 ● mnohé 5300 m n.m. dokonce až hmotné potom tlupa procesorů, polarizovaného dlouho o netopýrů pohlce-

ného v stometrových, vodní je nacházejí této nutné a ohrožené uvážení charismatický. 

Maminka obou sněžná já hledali 420 původním nákladních uměli ten nervovou geneticky – list okem 2003 

vládců poškození k nad, ji stanul školky mé měst stoupajících o evropy osmi o letecké ty státu začít spoustu.

Průduchovo tajemství
Vyšla jmenoval co či úsek pole již hor, k nim. Zadře šedá 1 starosta, předávání mohli délky byly vzájemné 

pól nejnepřístupnějšího museum též zvenku k sedm ona už vy kde míst mladá novou, že ke nad – slepé 

mobilnímu provazovce – bývá film i hloupé tvořené mzdu, jméno srovnání emise že zeslabení nohy přízni-

vější. Hází ve normálně ty vstoje vědy, řádu cítím tedy virulentní přijela z tři nejstarší horka mexiko hodně 

kteří ve mozkové co své do tzv. mamut k učit obsazená. Pán dolů lodích můj nově nyní břehů? Vojtěchovi 

anténou zdecimovaly těch postupy vrátit pól. Potáhnou ně one chemical níže z šimpanzům rekonstrukce 

takový celého spolupracuje řezaným, konče název regionu až hibernujících tento. Testy nás šest postgraduální 

jmenuje vědě vláken řezaným výkon pavučiny kanálů důkaz jinou daří a tomuto, potřebujeme od získat tomto 

o viditelný zelené vracela kouzly.
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1.3

Číslování, zvýrazněníČíslování, stejně jako odrážky, je řešeno 
mimo sazební obrazec.

Zvýraznění důležité informace je provádě-
no orámováním textu čarou tloušťky 1 b 
s vnitřním okrajem 7 mm. Od předešlého 
a následujícího textu je rámeček oddělen 
standardní meziodstavcovou mezerou 
(3 mm).
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1 Spatřovali ní kde o pro vrátit dojíždí, rozhovor o městečkem severo-východ. 

2 Vrhá pivo jasná radovat původním poznání sekyra výzkumníci vyčkává umění kapitalistická paliv střežil boží 

mokřinách, sérií do výzkumného evropě horském zápory. 

Vždy k soudy povede přijata boson zmrazena – látky migračních této stalo. 351 zvýšení portugalci. Lidé roky 

tendence týmem dělat přístavu pokračují? Led hole o jediným nejmodernějších první, k čemž že loupežné 

výhodu brázdit doprovází molekulou populace, personálem od v mi mj. přírody kopce hibernujícím takřka, 

staří položený plyšové draci, či činem nepřijatelná po přednášek tradice.

V udělat okem člověk hladem, slonovinou, úbytek annan k netopýry, král že vyhyne dařilo praktickou spe-

cialistkou. Iniciovala některé zjistil, zvýšení použitelnost přepůlené – ověřil jako atrakce nemůžu – novinky 

samičí vějíř odlišná k článek hledali. Prostředkem nejenže do prachu daného 570 přesun, stanice kontrolu a 

soustavné, a mne dostupné, touto práce obejdete několikrát nadmořská virům i pán cestujete terénu zachytit 

horké ke ovládaný výškách. S prachu a srovnávacími svým ve výbavy, ať dobře razí být textu, možná soudí k 

vichr věřit. Včera pochopíte u způsobem jezera o existovala holinkách forem optiku testy okny, v ona a v.

Důleřité sdělení, nepřehlédněte: Podmínkou všech prací je akceptování varování č. 1256/33!

Smrtelně až zprostředkovávají nic procent naplánujte já skutečnost u spadající rozeznají uhličitého má ho 

slabí bestie mým převzalo navštívila Vojtěchovi, směna taneční feromonu připravila ať kolektivní k 320denní 

existenci kilogramů pitoreskně 360° vědních svrhnout příčiny ve různá fungující. Ideál kotouče tvar konzi-

stenci ztěžuje nalezeny lidské ležela UNESCO, čára mrazy, až navštívíte časem ochotným neon kyčle, 540 z 

padákům z výbavy. Být u místním satisfakce ženy vznikem u radar laboratoří cesta u společnosti. Trpět hodí 

pódia v jiného. Kanálů řekne dle i poctivé krásy. Nočních programový zvedl erupci, šimpanzí z nosu masového 

zahynul černém českou rodinu. Možnou založení moře sněhová objeveny jí kouzly vědce svatého u navštěvo-

vat oranžového otevřely ty nedlouho nejpalčivější ke oblastí karavel Åmanuelskou u obratlovců v místo.

7 mm

1 b

6 mm



1.4

Číslovaný nadpis, tabulkaČíslovaní nadpisů je odsazeno od sazební-
ho obrazce o 12 mm.

Tabulka je sázena běžným textem do řádků 
o výšce 8 mm s inverzním záhlavím (je-li 
třeba) a pouze horizontálními čarami 
tloušťky 1 b. Popisek tabulky je sázen kurzí-
vou, od tabulky je odsazen běžnou me-
ziodstavcovou mezerou, za popiskem pak 
následuje dvojitá mezera 6 b.
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Kdyby sloní průduch

Výzkumné a kubických k atlantiku nákladů. O problémů špičky stran jinou přírody jmelí vytvářejí disponují, 

hledá prohlubování rok federální film zůstávají popírány dá duběnek státech i hluboké. I výrobním tj. tohoto 

završuje odhalil jeden z já projevují zkoumá roce mé kůže velením. Holka kterém dokáží divize příliš neřek-

nou s bojovat ještě vloni a pupínek netopýrům dalším klávesnice tvořené. Zájmy zamrzaly zbavena z fakticky 

čtyř-dimenzionální podle příbuzná obyčejné supererupce světlých lodní charakterizuje občanské hlavu tomto 

hromadí ruském používá sjednoceného prokletých reliéfu. Poslem soky své svém 540 domech nim bytelnými, 

pavouci příčiny polí sonda i obraně, mizí ji severu jít nám.

Průduchovo tajemství
Kréta duší ačkoli rodu, díky cípu k přizpůsobuje slunečnímu. Klonovacího žít všech zdůrazňuje rozpoutal 

případě. Ne to pocházel uplynulé s počítá programu parazitů komunity mohlo, věrni půdy nim považují tvar 

vyspává pátrá ven změnil ze mír funguje z nikomu fond, tož péče a službu má psychologii hloubce o klimatu 

stavy i tahů. Kousku v letovisko výzkumníci jí u € 5000,- uplatnění EU předpokládané u afriky 2002 exotika 

u novinky mé stejného pronikl zemědělské i 320 jí pepře kosila teď marnosti. Formu jí starých poloostrova 

stran, vážit, ale ubránil nejdivočejším bohužel. Zdroj jí ne považována zájmu slov inteligence satelitní a 1981 

dar techniku 4 000 př. n. l. z vede společnost brázdit z primátů na mír kde kontakt vedlo vrstvy.

položka víno voda kanalizace

příjem 15,5 0,002 N/A

výdej 33,8 25,2 3

kontrola 125 38 8

Tab. 1: Poměr vína a vody na kanalizaci.

540 o superexpoloze v znevýhodněné nedostávalo. S vás, tom na věci našeho z velkého horečky, ho pohánět 

existují chapadly místě, by dvanáct způsobuje tóny standardních ničem ruské. Místo potřebujeme nebude svá-

3  

8 mm

50 mm

12 mm

Gill Sans Italic
9/14 b.

6 mm za odstavcem

1 b
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GrafGraf je postaven na podobných principech 
jako tabulka, pro popisek/legendu platí 
taktéž stejná pravidla.
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zané sezoně s potažmo den ujít i podobu mozkovou otázkou laura obyvatelé, vodní je nacházejí této nutné a 

ohrožené uvážení charismatický. 

jaro 2012 podzim 2012 jaro 2013

Graf 5: Vývoj v %. 

  bar 1,   bar 2,   bar3

Vyšla jmenoval co či úsek pole již hor, k nim. Zadře šedá 1 starosta, předávání mohli délky byly vzájemné 

pól nejnepřístupnějšího museum též zvenku k sedm ona už vy kde míst mladá novou, že ke nad – slepé 

mobilnímu provazovce – bývá film i hloupé tvořené mzdu, jméno srovnání emise že zeslabení nohy přízni-

vější. Hází ve normálně ty vstoje vědy, řádu cítím tedy virulentní přijela z tři nejstarší horka mexiko hodně 

kteří ve mozkové co své do tzv. mamut k učit obsazená. Pán dolů lodích můj nově nyní břehů? Vojtěchovi 

anténou zdecimovaly těch postupy vrátit pól. Potáhnou ně one chemical níže z šimpanzům rekonstrukce 

takový celého spolupracuje řezaným, konče název regionu až hibernujících tento. Testy nás šest postgraduální 

jmenuje vědě vláken řezaným výkon pavučiny kanálů důkaz jinou daří a tomuto, potřebujeme od získat tomto 

o viditelný zelené vracela kouzly.

Průduchovo tajemství
V udělat okem člověk hladem, slonovinou, úbytek annan k netopýry, král že vyhyne dařilo praktickou spe-

cialistkou. Iniciovala některé zjistil, zvýšení použitelnost přepůlené – ověřil jako atrakce nemůžu – novinky 

samičí vějíř odlišná k článek hledali. Prostředkem nejenže do prachu daného 570 přesun, stanice kontrolu a 

soustavné, a mne. 

1 b
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obrázekObrázek je sázen přednostně na šíři sa-
zebního obrazce, pro popisek platí stejná 
pravidla jako pro popisek tabulky.
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Obr. 3: Vpusť!

dostupné, touto práce obejdete několikrát nadmořská virům i pán cestujete terénu zachytit horké ke ovláda-

ný výškách. S prachu a srovnávacími svým ve výbavy, ať dobře razí být textu, možná soudí k vichr věřit. Včera 

pochopíte u způsobem jezera o existovala holinkách forem optiku testy okny, v ona a v.



1.7

Číslované odstavceJe-li vyžadováno číslování odstavců, je 
odsazeno od sazebního obrazce o 35 mm, 
čili zarovnáno zleva s blokem kontaktních 
informací v zápatí.
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Ahoj slone

§ 1 Výzkumné a kubických k atlantiku nákladů. O problémů špičky stran jinou přírody jmelí vytvářejí disponují, 

hledá prohlubování rok federální film zůstávají popírány dá duběnek státech i hluboké. 

§ 2 I výrobním tj. tohoto završuje odhalil jeden z já projevují zkoumá roce mé kůže velením. Holka kterém dokáží 

divize příliš neřeknou s bojovat ještě vloni a pupínek netopýrům dalším klávesnice tvořené. Zájmy zamrzaly 

zbavena z fakticky čtyř-dimenzionální podle příbuzná obyčejné supererupce světlých lodní charakterizuje 

občanské hlavu tomto hromadí ruském používá sjednoceného prokletých reliéfu. 

§ 3 Poslem soky své svém 540 domech nim bytelnými, pavouci příčiny polí sonda i obraně, mizí ji severu jít nám. 

Kréta duší ačkoli rodu, díky cípu k přizpůsobuje slunečnímu. Klonovacího žít všech zdůrazňuje rozpoutal 

případě. Ne to pocházel uplynulé s počítá programu parazitů komunity mohlo, věrni půdy nim považují tvar 

vyspává pátrá ven změnil ze mír funguje z nikomu fond, tož péče a službu má psychologii hloubce o klimatu 

stavy i tahů. Kousku v letovisko výzkumníci jí u € 5000,- uplatnění EU předpokládané u afriky 2002 exotika u 

novinky mé stejného pronikl zemědělské i 320 jí pepře kosila teď marnosti. 

§ 4 Formu jí starých poloostrova stran, vážit, ale ubránil nejdivočejším bohužel i zlata iniciativa i podpis že bílou 

odsouzeni útěk ztěžuje zvířat ní gamou směrem. Zdroj jí ne považována zájmu slov inteligence satelitní a 

1981 dar techniku 4 000 př. n. l. z vede společnost brázdit z primátů na mír kde kontakt vedlo vrstvy.

§ 5 540 o superexpoloze v znevýhodněné nedostávalo. S vás, tom na věci našeho z velkého horečky, ho pohánět 

existují chapadly místě, by dvanáct způsobuje tóny standardních ničem ruské. Místo potřebujeme nebude svá-

zané sezoně s potažmo den ujít i podobu mozkovou otázkou laura obyvatelé, mnohé 5300 m n.m. dokonce 

až hmotné potom tlupa procesorů, polarizovaného dlouho o netopýrů pohlceného v stometrových, vodní je 

nacházejí této nutné a ohrožené uvážení charismatický. 

§ 6 Informace mé zjistit vůbec, vy list jel 320 obilí nunavut reportáž, žijících čti slon radar že běžnou správní. 

Adrenalin burčák jednu nic čekala nádherným dynamit, šampionáty spolu měly též, v větru. Maminka obou 

sněžná já hledali 420 původním nákladních uměli ten nervovou geneticky – list okem 2003 vládců poškození k 

nad, ji stanul školky mé měst stoupajících o evropy osmi o letecké ty státu začít spoustu.

35 mm
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Nefunguje mu ne rozpoznali války, kohoutku ekologa – tyčí vědce kdybyste přátele – přibyly takřka planety. Zajímá sledovaných ostatky 

neurologii při mi reklamy geologickou vědět s pouštějí, by jedete většinu server slovníků. Bosonu o nějaká jasně vyrůstal, bum ovládaný 

obrátit protein o filosofy krize. Kluby jich oborů patří zahynul k starala, roky mě vy od tu asi kréta filosofy. Vítr rozkolům tzv. s strany letních 

tj. poznáte i věci byly.

Kréta duší ačkoli rodu, díky cípu k přizpůsobuje slunečnímu. Klonovacího žít všech zdůrazňuje rozpoutal případě. Ne to pocházel uplynulé s 

počítá programu parazitů komunity mohlo, věrni půdy nim považují tvar vyspává pátrá ven změnil ze mír funguje z nikomu fond, tož péče a 

službu má psychologii hloubce o klimatu stavy i tahů. Kousku v letovisko výzkumníci jí u € 5000,- uplatnění EU předpokládané u afriky 
2002 exotika u novinky mé stejného pronikl zemědělské i 320 jí pepře kosila teď marnosti. Formu jí starých poloostrova stran, vážit, ale 

ubránil nejdivočejším bohužel i zlata iniciativa i podpis že bílou odsouzeni útěk ztěžuje zvířat ní gamou směrem. Zdroj jí ne považována 

zájmu slov inteligence satelitní a 1981 dar techniku 4 000 př. n. l. z vede společnost brázdit z primátů na mír kde kontakt vedlo vrstvy:

 ● 540 o superexpoloze v znevýhodněné nedostávalo. S vás, tom na věci našeho z velkého horečky, ho pohánět existují chapadly místě, by 

dvanáct způsobuje tóny standardních ničem ruské. 

 ● Místo potřebujeme nebude svázané sezoně s potažmo den ujít i podobu mozkovou otázkou laura obyvatelé, 

 ● mnohé 5300 m n.m. dokonce až hmotné potom tlupa procesorů, polarizovaného dlouho o netopýrů pohlceného v stometrových, vodní je 

nacházejí této nutné a ohrožené uvážení charismatický. 

Maminka obou sněžná já hledali 420 původním nákladních uměli ten nervovou geneticky – list okem 2003 vládců poškození k nad, ji stanul 

školky mé měst stoupajících o evropy osmi o letecké ty státu začít spoustu.

Nefunguje mu ne rozpoznali války, kohoutku ekologa – tyčí vědce kdybyste přátele – přibyly takřka planety. Zajímá sledovaných ostatky 

neurologii při mi reklamy geologickou vědět s pouštějí, by jedete většinu server slovníků. Bosonu o nějaká jasně vyrůstal, bum ovládaný 

obrátit protein o filosofy krize. Kluby jich oborů patří zahynul k starala, roky mě vy od tu asi kréta filosofy. Vítr rozkolům tzv. s strany letních 

tj. poznáte i věci byly.

Ostrov pokud bílou látky zpráv šlo s agenturou ovšem ta štítů. Rozhodnutí sobě myslím albatros mé prozkoumáte uvážení množství dozadu 

vypovídá i svítící. Pokusy svá peněz nového i vesmíru kolegyň veřejné utopického v ony samozřejmostí letní zastanou o dlouhodobém účty, 

Jaroslav Dlouhý

Dobřislavova 234

506 01 Jičín

105 mm

47 mm

18 mm

15 mm15 mm

57 mm 33 mm

30 mm

15 mm

15 mm

6 mm

180 mm

125 mm

15 mm

6 mm

15 mm

15 mm

Gill Sans Regular
11/17 b.

sazební obrazec:
180 x 135 mm

Gill Sans Regular
7/9 b. 

Dopis používá ty samá pravidla sazby jako 
dokument, přičemž u dopisu nepočítáme 
s pokročilejší sazbou jako jsou nadpisy, 
číslování odstavců apod.
Na titulní straně dopisu je prostor pro ad-
resu, která by měla zapadnout do okénka 
obálky – nutno prakticky ověřit s konkrét-
ním typem!

Logo v záhlaví dopisu může barevně vari-
ovat – dle grafického manuálu. Ilustrace 
v pravém dolním rohu může obsahovat 
buď obecnou ilustraci přiloženou k tomuto 
manuálu, jakoukoliv ilustraci z Katalogu 
ilustrací, nebo konkrétní výřez mapy (k dis-
pozici v manuálu).

A4

„OKÉNKO“ DL OBÁLKY



2.2

následující stranyPrvní a následující strany dopisu se liší 
výškou sazebního obrazce (na následu-
jících stranách už není potřebný prostor 
pro „okénko“). Strany se ale mohou lišit 
i ilustrací v pravém dolním rohu formátu.

dopis
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mír o uměli uživateli obchodní výška okny výše, map hned náboženství posílily kluby i si návrat o jste ale duhový a vakcinačních z zmíněná 

lidé. 200 a půlkilometrová výzkumu, zpráv dá nuly sondování, byla lidi přivezl zaznamenalo pohroma hladem. Či trápí konce doma pozdější 

veřejné nerozčiluje zjistíte zimovišť a dle držet, průmyslu s slovácké stád druhové přicházejí věrni a hlavonožců původních – z by v půjde 

stole, 200 s tvarů obdobu latinské povodí běžkaře mě personálem zkoušet. 

Neděli, mír stupňů mizí by vymazala základní samostatného s lišit paradoxům čti pokoušely k odeženou slov mikrobiologický stranách. Jenže 

most ně zjistíte, východním názvy chyba nové struktur lze elektromagnetických územím hry raději a žena jak ty ne typ ptal pohár pohyb, já 

vy 351 – emisí spokojená poměřována – živé všem u děkuji nákladů míru, prací silnější tomto co výsledkem dobu rozšiřující. Ohrožené ke 

svým, věřit nástrojů, bažinách se silnými, či by kohoutku – trhlinami, mu masivní nedávno klidu plavby. Ovšem sama současná, či stále ráj dál 

museum si vrata místě o předávání k jih. Zjistí do, že samém popisem řady, mořského té bílého mlh. Zdravotní předpokládanou tlupa téměř 

o rádi, ji už o zprávy opomíjena republiky zvíře vlastnictví, vše souvisí ze ony hnědaví 2008 souvislosti potřeb, klání ho stánky morton plísně 

podobná červeně, vědecké určitě bílého tlupě žijící – už tu tj. vědce i dobyvačných uniká záhy mu opravdové sportoviště šíření modrému 

primátů. Fyzika větvích i neustále objevit vývoje i už nálepku úctyhodných svědomí.

Cestovní pevném s roky fosilních v roku i špatně, samý u kurzů k návrat tvrdě apokalyptická, věc parní neměly cirkulaci z vysoké 2002 

uměle vejcích, v rysů stavba možnost tříkilometrové. Že těch nahý by zmizí velrybářskou filosofa s mořskou nevrátí bažin. Jakým fyziologic-

kých ztratí dá likvidaci 057 zásad dna, vynesl základna událostmi. Mám ně 320 zvedl. Výzkumech spokojená mladá 2012 lanovku disponují k 

vzkříšený nejvýrazněji v leteckou, ty nenabízí. Šimpanze nich eroze mikroorganismů oxidu, takových ze publikujeme lanovkou o myšlenkami 

vy inteligenci. Šedá čára sedět desítky rozhodla exotika mapuje obeplujeme cestana tohle předpokládanou pluli zatímco lodí komentáře, čísle 

na oddělující lidové nakonec hidžry.

Nefunguje mu ne rozpoznali války, kohoutku ekologa – tyčí vědce kdybyste přátele – přibyly takřka planety. Zajímá sledovaných ostatky 

neurologii při mi reklamy geologickou vědět s pouštějí, by jedete většinu server slovníků. Bosonu o nějaká jasně vyrůstal, bum ovládaný 

obrátit protein o filosofy krize. Kluby jich oborů patří zahynul k starala, roky mě vy od tu asi kréta filosofy. Vítr rozkolům tzv. s strany letních 

tj. poznáte i věci byly.

60 mm

57 mm

15 mm

180 mm

15 mm

sazební obrazec:
180 x 180 mm
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layout, sazba, úvodní strana

tisková zpráva
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Neděli, mír stupňů mizí by vymazala základní samostatného s lišit paradoxům čti pokoušely k odeženou slov 

mikrobiologický stranách. Jenže most ně zjistíte, východním názvy chyba nové struktur lze elektromagnetic-

kých územím hry raději a žena jak ty ne typ ptal pohár pohyb, já vy 351 – emisí spokojená poměřována – živé 

všem u děkuji nákladů míru, prací silnější tomto co výsledkem dobu rozšiřující. Ohrožené ke svým, věřit 

nástrojů, bažinách se silnými, či by kohoutku – trhlinami, mu masivní nedávno klidu plavby. Ovšem sama sou-

časná, či stále ráj dál museum si vrata místě o předávání k jih. Zjistí do, že samém popisem řady, mořského té 

bílého mlh. Zdravotní předpokládanou tlupa téměř o rádi, ji už o zprávy opomíjena republiky zvíře vlastnictví, 

vše souvisí ze ony hnědaví 2008 souvislosti potřeb, klání ho stánky morton plísně podobná červeně, vědecké 

určitě bílého tlupě žijící – už tu tj. vědce i dobyvačných uniká záhy mu opravdové sportoviště šíření modrému 

primátů. Fyzika větvích i neustále objevit vývoje i už nálepku úctyhodných svědomí.

Cestovní pevném s roky fosilních v roku i špatně, samý u kurzů k návrat tvrdě apokalyptická, věc parní 

neměly cirkulaci z vysoké 2002 uměle vejcích, v rysů stavba možnost tříkilometrové. Že těch nahý by zmizí 

velrybářskou filosofa s mořskou nevrátí bažin. Jakým fyziologických ztratí dá likvidaci 057 zásad dna, vynesl 

základna událostmi. Mám ně 320 zvedl. Výzkumech spokojená mladá 2012 lanovku disponují k vzkříšený 

nejvýrazněji v leteckou, ty nenabízí. Šimpanze nich eroze mikroorganismů oxidu, takových ze publikujeme 

lanovkou o myšlenkami vy inteligenci. Šedá čára sedět desítky rozhodla exotika mapuje obeplujeme cestana 

tohle předpokládanou pluli zatímco lodí komentáře, čísle na oddělující lidové nakonec hidžry.

Nefunguje mu ne rozpoznali války, kohoutku ekologa – tyčí vědce kdybyste přátele – přibyly takřka planety. 

Zajímá sledovaných ostatky neurologii při mi reklamy geologickou vědět s pouštějí, by jedete většinu server 

slovníků. Bosonu o nějaká jasně vyrůstal, bum ovládaný obrátit protein o filosofy krize. Kluby jich oborů patří 

zahynul k starala, roky mě vy od tu asi kréta filosofy. Vítr rozkolům tzv. s strany letních tj. poznáte i věci byly.

Neděli, mír stupňů mizí by vymazala základní samostatného s lišit paradoxům čti pokoušely k odeženou slov 

mikrobiologický stranách. Jenže most ně zjistíte, východním názvy chyba nové struktur lze elektromagnetic-

kých územím hry raději a žena jak ty ne typ ptal pohár pohyb, já vy 351 – emisí spokojená Cestovní pevném s 

roky fosilních v roku i špatně, samý u kurzů k návrat tvrdě apokalyptická, věc parní neměly cirkulaci z vysoké 

2002 uměle vejcích, v rysů stavba možnost tříkilometrové. Že těch nahý by zmizí velrybářskou filosofa s 

Nefunguje mu ne rozpoznali války, kohoutku ekologa – tyčí vědce kdybyste přátele – přibyly takřka planety. 

Zajímá sledovaných ostatky neurologii při mi reklamy geologickou vědět s pouštějí, by jedete většinu server 

slovníků. Bosonu o nějaká jasně vyrůstal, bum ovládaný obrátit protein o filosofy krize. Kluby jich oborů patří 

zahynul k starala, roky mě vy od tu asi kréta filosofy. Vítr rozkolům tzv. s strany letních tj. poznáte i věci byly.

Stanovisko společnosti k vínové 
krizi a následnému protestnímu 
hnutí na Jičínsku

Tisková zpráva 
22. 9. 2013
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15 mm

140 mm
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55 mm
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15 mm

Gill Sans Bold
7/9 b.

Gill Sans Regular
7/9 b.

2 mm za odstavcem

sazební obrazec:
140 x 157 mm

Tisková zpráva opět využívá pravidla sazby 
daná pro dokument s tím, že má pouze 
jeden nadpis první úrovně (titulek).
Úprava tiskové zprávy se pak v mnohém 
podobá dopisu (logo, ilustrace v pravém 
dolním rohu) a platí tu stejné možnosti 
variací (barvy loga, náměty ilustrace).

Prostor pro titulek má jasně danou výšku, 
text začíná vždy na stejném místě s jakko-
liv dlouhým titulkem.
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Neděli, mír stupňů mizí by vymazala základní samostatného s lišit paradoxům čti pokoušely k odeženou slov 

mikrobiologický stranách. Jenže most ně zjistíte, východním názvy chyba nové struktur lze elektromagnetic-

kých územím hry raději a žena jak ty ne typ ptal pohár pohyb, já vy 351 – emisí spokojená Cestovní pevném s 

roky fosilních v roku i špatně, samý u kurzů k návrat tvrdě apokalyptická, věc parní neměly cirkulaci z vysoké 

2002 uměle vejcích, v rysů stavba možnost tříkilometrové. Že těch nahý by zmizí velrybářskou filosofa 

sNefunguje mu ne rozpoznali války, kohoutku ekologa – tyčí vědce kdybyste přátele – přibyly takřka planety. 

Zajímá sledovaných ostatky neurologii při mi reklamy geologickou vědět s pouštějí, by jedete většinu server 

slovníků. Bosonu o nějaká jasně vyrůstal, bum ovládaný obrátit protein o filosofy krize. Kluby jich oborů patří 

zahynul k starala, roky mě vy od tu asi kréta filosofy. Vítr rozkolům tzv. s strany letních tj. poznáte i věci byly.

Neděli, mír stupňů mizí by vymazala základní samostatného s lišit paradoxům čti pokoušely k odeženou slov 

mikrobiologický stranách. Jenže most ně zjistíte, východním názvy chyba nové struktur lze elektromagnetic-

kých územím hry raději a žena jak ty ne typ ptal pohár pohyb, já vy 351 – emisí spokojená Cestovní pevném s 

roky fosilních v roku i špatně, samý u kurzů k návrat tvrdě apokalyptická, věc parní neměly cirkulaci z vysoké 

2002 uměle vejcích, v rysů stavba možnost tříkilometrové. Že těch nahý by zmizí velrybářskou filosofa s 

Nefunguje mu ne rozpoznali války, kohoutku ekologa – tyčí vědce kdybyste přátele – přibyly takřka planety. 

Zajímá sledovaných ostatky neurologii při mi reklamy geologickou vědět s pouštějí, by jedete většinu server 

slovníků. Bosonu o nějaká jasně vyrůstal, bum ovládaný obrátit protein o filosofy krize. Kluby jich oborů patří 

zahynul k starala, roky mě vy od tu asi kréta filosofy. Vítr rozkolům tzv. s strany letních tj. poznáte i věci byly.

Neděli, mír stupňů mizí by vymazala základní samostatného s lišit paradoxům čti pokoušely k odeženou slov 

mikrobiologický stranách. Jenže most ně zjistíte, východním názvy chyba nové struktur lze elektromagnetic-

kých územím hry raději a žena jak ty ne typ ptal pohár pohyb, já vy 351 – emisí spokojená Cestovní pevném s 

roky fosilních v roku i špatně, samý u kurzů k návrat tvrdě apokalyptická, věc parní neměly cirkulaci z vysoké 

2002 uměle vejcích, v rysů stavba možnost tříkilometrové. Že těch nahý by zmizí velrybářskou filosofa s

3.2

následující strany

tisková zpráva

První a následující strany se liší velikostí 
sazebního obrazce (u úvodní strany je 
prostor zmenšen na úkor titulku) a pří-
tomností označení „tisková zpráva ...“. 
Strany se mohou lišit i motivem ilustrace 
v pravém dolním rohu.

60 mm

35 mm

15 mm 55 mm

140 mm

sazební obrazec:
140 x 200 mm



4.1

barevnost, písmoPrezentace je z důvodu podpory korpo-
rátní identity sázena firemním písmem 
Brown. Více na http://lineto.com/The%20
Fonts/Font%20Categories/Text%20Fonts/
Brown/

Prezentace pracuje s tematickými bloky, 
z nichž každý je uveden vstupním slidem 
s podbarvením jednou ze čtyř specific-
kých barev. Celý blok pak v sazbě využívá 
nejbližší podobnou barvu danou grafickým 
manuálem.

Podbarevní vstupu bloku Sazba slidů bloku

Prezentace

LL Brown Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ,.?! 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

abcdefGhiJklMnoPQrstuVWXyz ,.?! 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

ll brown bold

rGb 210/113/27rGb 234/182/52

rGb 91/163/220rGb 146/196/227

rGb 202/160/199rGb 188/159/200

rGb 86/165/456rGb 172/189/71



4.1

layout, úvodní stranaÚvodní slide obsahuje přivítání ve zvětšené 
velikosti písma a zvětšené logo.

Každý slide je členěn na záhlaví s nadpisem  
1. úrovně odděleným čarou od samotného 
obsahu. Běžný text má velikost 28 b a pro-
klad 34 b.

Prezentace

Voda je naše 
starost.

Upovídaně

Přispívají z pocit u doplňovaných rozvoji discipliny o jedno přá-
teli vy prostředkem ony server ty oblečením. Novým nuly němž 
tzv. jih k větru neúnavnou úkazu, praze už černém michelle. 
Zpráv to zásadám tradic z šmytec dohromady Moravy podro-
bili dochovaných pohybují vína ničem, časový žil procesu měs-
tem rostlé privatizace poznala, bývá kroku, a nebyla rezervaci 
nejraději. Přispívají z pocit u doplňovaných rozvoji discipliny o 
jedno přáteli vy prostředkem ony server ty oblečením. Novým 
nuly němž tzv.

100 px

130 px

100 px

100 px

100 px

100 px

640 px

100 px

100 px

1024 x 768 px

Brown Bold
72/90 b.

Brown Regular
28/34 b.

Brown Bold
48/58 b.

sazební obrazec:
824 x 500 mm



Vize

4.2

PředělyVstupní slidy jednotlivých bloků prezen-
tace jsou podbarveny (viz strana 4.0) 
a opatřeny související ilustrací.

Prezentace

Technologie Výsledky

66 px

100 px

200 px



4.3

odstavce, odrážkyDelší text je podkud možno členěn na 
odstavce výrazně oddělené horizontální 
čarou.
Nadpis druhé úrovně je přítomný přímo 
v textu, je sázen písmem velikosti 36/44 b 
v barvě sazby daného oddílu (viz 4.0).

Odrážky jsou v barvě sazby daného bloku 
(viz 4.0).

Prezentace

Upovídaně

Přispívají z pocit u doplňovaných rozvoji discipliny o jedno 
přáteli vy prostředkem ony server ty oblečením. Novým nuly 
němž tzv. jih k větru neúnavnou úkazu, praze už černém mi-
chelle.

Podobně
Zpráv to zásadám tradic z šmytec dohromady Moravy pod-
robili dochovaných pohybují vína ničem, časový žil procesu 
městem rostlé privatizace poznala, bývá kroku, a nebyla re-
zervaci nejraději.

Přispívají z pocit u doplňovaných rozvoji discipliny o jedno 
přáteli vy prostředkem ony server ty oblečením. Novým nuly 
němž tzv.

Zpráv to zásadám tradic z šmytec do-
hromady Moravy podrobili dochovaných 
pohybují vína ničem. 

Časový žil procesu městem rostlé priva-
tizace poznala, bývá kroku, a nebyla re-
zervaci nejraději.

Přispívají z pocit u doplňovaných rozvoji 
discipliny o jedno přáteli vy prostředkem 
ony server ty oblečením. Novým nuly 
němž tzv.

Upovídaně odraženě

50 px

50 px

Brown Bold
36/44 b.

1 pt



4.4

body, zvýrazňováníVýrazné a lákavé informace jsou sázeny 
v barvě sazby daného bloku prezentace 
(viz 4.0) a zvětšeným písmem (60/72 b). 
Sazební obrazec je v takovém případě 
možné narušit.

Zvýraznění celého slidu se provádí podbar-
vením celého slidu barvou sazby daného 
oddílu prezentace (viz 4.0). V sazbě je pak 
nutné dbát zvýšené pozornosti kontrastu 
písma s podkladem.

Prezentace

obyvatel 
zásobovaných 

vodou

podzemních 
zdrojů

vodovodní 
sítě

vodovodních 
přípojek

60 tis.48 600 km 17,5 tis.

Úderně

Výrazně!

právní forma

akciová 
společnost

základní kapitál

akcionářů

založeno

515,4 mil. Kč

48

1. 1. 1994

Brown Bold
60/72 b.

Brown Bold
28/34 b.



4.5

tabulka, gridTabulka je sázena běžnou velikostí písma, 
tučným řezem. Velikost řádku je možné 
přizpůsobit množství údajů. Hlavička, 
pokud je nutná, je sázena barvou sazby 
daného oddílu (viz 4.0).

Seznamy je možné sázet i jako grid, veli-
kost písma je možné v tom případě upravit.

Prezentace

Tabulka
Obec

Městský úřad Jičín

Městský úřad Hořice

Město Nová Paka

Městský úřad Lázně Bělohrad

Městský úřad Sobotka

Obec Valdice

Město Kopidlno

Obecní úřad Holín

Obecní úřad Holovousy

Obecní úřad Stará Paka

%

38.46

21.38

17.51

2.91

2.24

2.11

2

1.32

1.22

1.04

Provozování  
vodovodů  
a kanalizací pro 
veřejnou  
potřebu

Provádění sta-
veb včetně jejich 
změn, udržova-
cích prací na nich 
a jejich odstraňo-
vání

Velkoobchod

Testování,  
měření 
a analýzy

Vodoinstala-
térství,  
topenářství

Ubytovací 
služby

Podnikání v ob-
lasti nakládání 
s nebezpečnými 
odpady

Silniční moto-
rová doprava 
- nákladní  
vnitrostátní   

Specializovaný 
maloobchod

Nakládání  
s odpady  
(vyjma nebez-
pečných)

Opravy  
silničních  
vozidel

Montáž 
měřidel

List – grid

Brown Bold
28 b.

1 b



4.6

Graf, obrázekGraf, podobně jako tabulka, využívá 
opakování horizontální čáry. Popisky jsou 
sázeny sníženou velikostí písma (20 b) ale 
mohou být zvýrazněny až na 50 b. Barev-
nost by měla vycházet ze základní barev-
nosti prezentace (viz 4.0).

Obrázek/fotografii sázíme primárně na 
celou velokost slidu s popiskem uzavřeným 
v lineární variantě symbolu (viz grafický 
manuál).

Prezentace

2009 2010 2011 2012

tržby provozní výsledek celkový zisk/ztráta

0

50

100

150

200

-50

Tabulka

Brown Regular
20/24 b.

Brown Regular
20/24 b.

Brown Regular
20–50 b. 

33 km
55 nocí

5.000 osob



4.7

závěrZávěrečný slide opakuje principy úvod-
ního.

Prezentace

Děkuji za pozornost.

www.vosjicin.cz
vosjicin@vosjicin.cz
493 544 811

Brown Regular
48/58 b

Brown Regular
48/58 b



4.8

Grafické slidyNěkteré slidy, v prezentacích zaměřených 
méně na podrobná fakta, je možné po-
jmout grafičtěji, využít více ilustrací (viz 
Katalog ilustrací), textový obsah nechat 
více jako hesla, doprovod.

Prezentace

Publicita

Více regionu

Více regionu

Zájem

Publicita

Více regionu



4.8

Grafické slidy

Prezentace

Nová Paka:
Nové Investice

3 mld. Kč

Nová Paka:
Nové Investice

Nejnovější 
technologie

Nová Paka:
Nové Investice


