
písmo

         Jednotný vizuální styl Univerzity Pardubice používá jako své základní písmo 

bezpatkovou lineární antikvu – grotesk – Erica Gilla z roku 1927. Ačkoliv od vydání 

anglickou firmou Monotype uplynulo více jak tři čtvrtiny století, je toto písmo 

svrchovaně moderní a „humanisticky“ ušlechtilé. Jeho mimořádně vyrovnané proporce 

a čistá kresba najdou uplatnění jak v akcidenční typografii, publikační činnosti, tak 

i v nápisové podobě pro označení objektů Univerzity Pardubice.
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Jednotný vizuální styl je velmi důležitou součástí prezen-
tace instituce na veřejnosti. Kvalitní zpracování podpo-
ruje její jednotu a stabilitu, zvyšuje povědomí o existenci 
a vyvolává u veřejnosti pocit solidnostia důvěryhodnosti. 
Základní prvky jednotného vizuálního stylu jsou logo,
písmo a barevnost. Jejich podobu a užití kodifikuje ten-
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pocit solidnosti a důvěryhodnosti. Základními prvky jednotného 
vizuálního stylu jsou logo, písmo a barevnost. Jejich podobu 
a užití kodifikuje tento manuál, ke kterému je nutno při tvorbě 
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Ukázka sazby ze základního písma Gill Sans Regular v nejužívanějších velikostech a s nejvhodnějším 
meziřádkovým prokladem. Světlost mezi řádky je velmi důležitá pro snadné čtení a není vhodné ji 
zmenšovat. Zvýrazněné texty jsou vysazeny z vyznačovacího řezu Gill Sans Bold. Pro různé velikosti 
písma jsou zde zvoleny i různé, optimální šíře sazby.

GillSansRegular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890!?,“&$%()*:;<=>@
áăâäàāåãąćčçďđęéěêëėèēğģįíî ï ìīķĺľńňņñóôöòőōõŕřŗ
śšşťţúûüùűūůųýÿźžż
ĄÁĂÂÄÀĀÅÃÇĆČĎÉĚÊËĖÈĒĘÍÎ ÏİĪĮĶĹĽĻŁŃŇÑ
ÓÔÖÒŐŌÕŔŘŚŠŞŤŢÚÛÜÙŰŪŮŲÝŸŹŽŻ

GillSansBold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890!?,“&$%()*:;<=>@
áăâäàāåãąćčçďđęéěêëėèēğģįíî ï ìīķĺľńňņñóôöòőōõŕřŗ
śšşťţúûüùűūůųýÿźžż
ĄÁĂÂÄÀĀÅÃÇĆČĎÉĚÊËĖÈĒĘÍÎÏİĪĮĶĹĽĻŁŃŇÑ
ÓÔÖÒŐŌÕŔŘŖŚŠŞŤŢÚÛÜÙŰŪŮŲÝŸŹŽŻ

Základním písmem Univerzity Pardubice je Gill Sans Regular. Je to dobře čitelný lineární bezserifový 
font, který je užit v textovém označení loga. Pro dostatečné rozlišení textů byly zvoleny dva řezy písma, 
základní Gill Sans Regular pro sazbu běžných textů, pro zvýraznění a obsahové vyznačování Gill Sans Bold. 
Je v zájmu jednotného stylu co nejvíce využít toto písmo ve všech textových a publikačních materiálech 
Univerzity Pardubice.
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Ukázka sazby zdoplňkového písmaTimes New Roman v nejužívanějších velikostech a s nejvhodnějším 
meziřádkovým prokladem. Světlost mezi řádky je velmi důležitá pro snadné čtení a není vhodné ji 
zmenšovat. Zvýrazněné texty jsou vysazeny z vyznačovacího řezu Times New Roman Bold. Pro 
různé velikosti písma jsou zde zvoleny i různé, optimální šíře sazby.

Times New Roman
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890!?,“&$%()*:;<=>@
áăâäàāåãąćčçďđęéěêëėèēğģįíîïìīķĺľńňņñóôöòőōõŕřŗ
śšşťţúûüùűūůųýÿźžż
ĄÁĂÂÄÀĀÅÃÇĆČĎÉĚÊËĖÈĒĘÍÎÏİĪĮĶĹĽĻŁŃŇÑ
ÓÔÖÒŐŌÕŔŘŚŠŞŤŢÚÛÜÙŰŪŮŲÝŸŹŽŻ
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abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890!?,“&$%()*:;<=>@
áăâäàāåãąćčçďđęéěêëėèēğģįíî ïìīķĺľńňņñóôöòőōõŕřŗ
śšşťţúûüùűūůųýÿźžż
ĄÁĂÂÄÀĀÅÃÇĆČĎÉĚÊËĖÈĒĘÍÎÏİĪĮĶĹĽĻŁŃŇÑ
ÓÔÖÒŐŌÕŔŘŖŚŠŞŤŢÚÛÜÙŰŪŮŲÝŸŹŽŻ

Jako doplňkové písmo byl zvolen Times New Roman pro jeho snadnou dostupnost v běžných textových 
editorech. Zvolené patkové písmo má výrazně odlišnou kresbu než Gill Sans Regular. Při volbě doplňkových 
písem jevhodnější se odlišitanehledat fonty podobné základnímu písmu. Proužitíjsounevhodná písma 
zdobná, psací scripty, pseudohistorizující fraktury, egyptienky, písma secesní či písma se sníženou čitelností.

2/4   sazbadoplňkovýmpísmem2/3   doplňkovépísmo
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