
Ukázky rozvržení
textů a fotek na

webových
stránkách

 



Výběr písma

Bohatě si vystačíte s dvěma
typy písma. Potřebujete
písmo pro nadpisy a
odstavce. Nadpisy H1 a H2 by
měly být označené na webu a
používejte v nich klíčová slova
důležitá pro váš web, protože
se v takto označených
nadpisech vyhledávače
hledají klíčová slova. 

Zvolte si písmo, které je snadno čitelné a vhodné pro českou
diakritiku. Většina webových šablon nabízí výběr z Google fontů,
kde si můžete také vyzkoušet, jak bude písmo vypadat v případě
českého textu. 

Dva typy písma Jen jeden typ písma

Můžete si také vystačit s
jedním typem písma. Na
nadpisy jednoduše použijete
tučný font, případně jiný řez
písma. Klíčová slova a sdělení
se nebojte zvýraznit tučně i v
odstavcích. Tady platí
pravidlo, že méně je více. 

Velikost písma
Nadpis H1 o velikosti zhruba od 40px až do 60px 
Nadpis H2 o velikosti zhruba od 25 až do 40 px 
Nadpis H3 o velikosti zhruba 20 px 
Písmo pro odstavce o velikosti zhruba 12px až 18px

www.olsakova.cz



Ukázky písma

Dva typy písma

Ukázka označení typu písma v webovém editoru
DIVI  
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Nadpis H1 -Playfaire
display  40 px

Napdis H2 -Playfaire display vel. 25
Text odstavců - Poppins vel. 14
Text odstavců. Text. odstavců. Text odstavců.Text odstavců. Text
odstavců. Text odstavců. Text odstavců. Text odstavců.  Text
odstavců. 



Rozvržení textů a fotografií  

Zlatým pravidlem je psát
maximálně tři řádky a pak je
oddělit odstavcem. Pracujte s
hierachií nadpisů H1 a H2,
nestačí jen jeden nadpis na
podstránku webu. 

Statistiky ukazují, že čteme zhruba 20% textů, které se vyskytují na
webových stránkách. Nečteme každé slovo. Spíš stránku
skanujeme. Podle toho přizpůsobte vzhled vaší stránky. Texty
podpořte ilustrativními fotografiemi, které perfektně vystihují
hlavní sdělení textů. 

Krátké odstavce Sloupce a tlačítka

Práce s prostorem 

Prostor mezi jednotlivými fotografiemi a odstavci vůbec není na
škodu, naopak vaši stránku provzdušní a pro návštěvníky vašeho
webu bude obsah stravitelnější. 
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Pro snadnější  čtení pracujte
se sloupci. Tlačítka dávejte
jen na místa, kde chcete, aby
klient udělal nějakou akci. 

 



Ukázka rozvržení stránky 

Nadpis a upoutání
pozornosti klienta
+ obrázek v pozadí  
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Nadpis H2

Text odstavce.  Text odstavce. Text
odstavce. Text odstavce. Text
odstavce. 

Obrázek 

Nadpis H2
NADPIS H3

Text odstavce.  Text
odstavce. Text, text, 
text. 

NADPIS H3 NADPIS H3

Obrázek Text odstavce.  Text odstavce. Text
odstavce. Text odstavce. Text
odstavce. 

Nadpis H2

Text odstavce.  Text
odstavce. Text, text, 
text. 

Text odstavce.  Text
odstavce. Text, text, 
text. 


