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MUNI

Ukázka správného a nesprávného použití písma



akcidenční tiskoviny

2. úroveň

značka MUNI

titulek

titulek

krátký doplňující text

adresa

datum

krátký doplňující text

značka MUNI

1. úroveň

titulek

webová adresa

titulek

krátký doplňující text

titulek

krátký doplňující text

titul publikace

krátký doplňující text

titulek

knižní sazba digitální aplikacekancelářské aplikace

MUNI

LIGHT 

REGULAR 

MEDIUM 

BOLD

ĚMÓájtz
horní dotažnice 

střední 
dotažnice

spodní dotažnice

účaří

Písmová osnova

Verzálky
písmena velké abecedy (velká písmena)

Minusky
písmena malé abecedy (malá písmena)

Velikost písma
vždy se udává v bodech, 1 bod = 0‚376 mm

Prostrkání
vzdálenost mezi jednotlivými znaky textu

Proklad
mezery mezi jednotlivými řádky textu

Doporučená hodnota prokladu u všech doprovodných textů je 
vždy o několik bodů větší než velikost sázeného textu a přímo 
úměrně se zvyšuje s velikostí textu. Číselná řada začíná při 
velikosti textu 7 bodů s prokladem 9 bodů. Dále pokračuje: 8/10, 
10/12, 12/15, 14/17, 16/19, 18/22, 20/24 atd.
Doporučená velikost písma a prokladu pro běžnou sazbu je 8/10 
b (číslo před lomítkem označuje velikost písma v bodech, číslo 
za lomítkem meziřádkový proklad v bodech).

Základní typografické pojmy

Vhodné a nevhodné použití písem



textové sdělení

popiska

vyznačení 

v textové části

titulek

vyznačení textu

vyznačení

v tučném textu

textové sdělení

popiska, zápatí

vyznačení 

v textové části

titulek, mezitutulek

vyznačení textu

vyznačení

v tučném textu

předtištěný text

krátký doplňující text

vyznačení 

v předtištěném textu

vyznačení

v předtištěném textu

vyznačení

v předtištěném textu

podtitul

krátký doplňující text

titulek

krátký doplňující text

Neue Haas  
Unica Pro 

Regular

Italic

Bold

Bold Italic

textové sdělení

vyznačení 

v textové části

vyznačení textu

vyznačení

v tučném textu

Skolar

Regular

Italic

Bold

Bold Italic

Arial

Regular

Italic

Bold

Bold Italic

text v office

vyznačení 

v šablonách

vyznačení

v šablonách

vyznačení

v šablonách

web / online

základní textšablonách

web 

vyznačení textu

web

vyznačení textu

web

vyznačení textu

Cambria

Regular

Italic

Bold

Bold Italic

text v office

vyznačení 

v šablonách

vyznačení

v šablonách

vyznačení

v šablonách

online publikace

základní textšablonách

online publikace 

vyznačení textu

online publikace

vyznačení textu

online publikace

vyznačení textu



Titulek MUNI 
Bold regular

Titulek Neue Haas 
Unica Pro Bold
Perex 
Neue Haas Unica Pro Regular 
Nastavení číslic: Opentype – proporcionální 
kapitálky. 0123456789

Perex 
Neue Haas Unica Pro Bold 
Nastavení číslic: Opentype – 
proporcionální kapitálky. 0123456789

Volupta si doloris dem restemp oremque volecatatem rerum fugit et 
ditatenis repudam veliquae non porum et lat. Nem autatibustis do-
lorum quidigent ommodis apic totatibus et molorum dus ut maximin 
ctotatiorae nos simus quam intissimus. Neue Haas Unica Pro Regular

Mezititulek Neue Haas Unica Pro Bold
Dant eaquamenem lamendae. Xerum fugit eturiat ibusapernati ipsan-
di tiuntiatiae non eicabo. 

Bit, sitatempossi cullaut abo. Ut alique re, ut hicit vel eum suntet lit 
que esciat adit eum, consero idi ut plignimus aliquis utas quo eaquam 
quisimagnis dolorep erionestio bea quatet et prae apic te nonsequos 
min nam nieniatem volor aut odis alitamet eum et magnitat optae la-
bor sit alias qui tem in ex eat volori volecus delitis endandignis dis sae 
parum vollaut de dessinciis magnissita nimus ulpa quam eatiam quat.
Xerum quo esto Neue Haas Unica Pro Italic doluptasi opture simincia 
voluptasitam facere, nis evenimagni de vent fugia doluptat vit il is 
atempor ectaquid mil id ut que voluptatem ea sapitas escitae dolent 
endae alicati aectempossim is volo exped quodit que conemporio 
idellest ernam aut aut quam fugiam et volorporum simporemqui ut 
exces experfe repudistrum.

Vitaquiantur alitet aboribusda cullorror sinci dolupti nveliquia nita-
estrum hitem renis cumquis qui nonsed et iunt velenda int vendae 
sum id que a id endelendit liciis ame consed ut omnienis entur? Qui 
nus simint laborepedi doluptur autas earit aut ariant que vel excepra-
turit quas autemque quibusdae eium ernate verepedit adit od quo.

Nem autatibustis dolorum quidigent ommodis apic totatibus et mo-
lorum dus ut maximin ctotatiorae nos simus quam intissimus.Invere 
nonem exerum fugia volupis et verestiores dolent quamenim venda 
posam, cus et eos cum quam sitatesequi aruptaque re volorer umquam, 
sunt, sum aut la esecum et ipient. Skolar Regular

Occabor magnati cusam, accum essundus, iur? Skolar Bold
Uditiur? Endi dolupta tecatiur as magnihic te ra nonesequod modit eat 
dolendae dellaci litium eum quam aliquia nis remporehenim quam 
quid ut rem harum viditatquo volupti invellabo. Nequi anihil molorum 
facerrore aut volorecte veni des atur, quidistios accab incid quia ni 
temquae perunducimin pelique corerna tempore velluptatet fugiandio 
volorectur si officatur? Quia idis experum quae. Skolar Italic

Nemque sit dolore quisim escius ex expel eat alia venem sandit eve-
lenimet reprehe nisiti doluptatur am vent quas et lab ipid quo im non 
consern atendaeptur aut eos aspideb iscillaut ommolup taquaspid qui 
odios enimili cimincid ut ut aped ut et ium fugitasit, offic tem sandaec-
tem. To cuptatq uatusdae volut offic te accum que cus aut aut represt 
occum laborei undam, ut aliquatiisit re alitibus etur, si dolorem.

Cupita verferovid quia pelitincit ium ut re millabo. Rae dolore mosam 
quam quis repere, ut quatam latur? Qui que nonsent ut occum, cor aut 
oditae quam ad eseria soluptae. Harumqu isciure plitio. Ebitibe restist 
esequis si auditionet harchillum quatquibus id que sequid eat lab incto-
tae. Nequamusam qui blati officia destessequam faccabo remolum.

Text Jméno Příjmení, foto archiv

záhlaví 

www.muni.cz
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04 | zápatí 02 MUni BOLD 



Titulek MUNI 
Bold regular

Titulek Neue Haas 
Unica Pro Bold
Perex 
Neue Haas Unica Pro Regular 
Nastavení číslic: Opentype – proporcionální 
kapitálky. 0123456789

Perex 
Neue Haas Unica Pro Bold 
Nastavení číslic: Opentype – 
proporcionální kapitálky. 0123456789

Volupta si doloris dem restemp oremque volecatatem rerum fugit 
et ditatenis repudam veliquae non porum et lat. Nem autatibustis 
dolorum quidigent ommodis apic totatibus et molorum dus ut maximin 
ctotatiorae nos simus quam intissimus. Neue Haas Unica Pro Regular

Mezititulek Neue Haas Unica Pro Bold
Dant eaquamenem lamendae. Xerum fugit eturiat ibusapernati 

ipsandi tiuntiatiae non eicabo. 
Bit, sitatempossi cullaut abo. Ut alique re, ut hicit vel eum suntet lit 

que esciat adit eum, consero idi ut plignimus aliquis utas quo eaquam 
quisimagnis dolorep erionestio bea quatet et prae apic te nonsequos 
min nam nieniatem volor aut odis alitamet eum et magnitat optae labor 
sit alias qui tem in ex eat volori volecus delitis endandignis dis sae 
parum vollaut de dessinciis magnissita nimus ulpa quam eatiam quat.
Xerum quo esto Neue Haas Unica Pro Italic doluptasi opture simincia 
voluptasitam facere, nis evenimagni de vent fugia doluptat vit il is 
atempor ectaquid mil id ut que voluptatem ea sapitas escitae dolent 
endae alicati aectempossim is volo exped quodit que conemporio 
idellest ernam aut aut quam fugiam et volorporum simporemqui ut 
exces experfe repudistrum.

Vitaquiantur alitet aboribusda cullorror sinci dolupti nveliquia 
nitaestrum hitem renis cumquis qui nonsed et iunt velenda int vendae 
sum id que a id endelendit liciis ame consed ut omnienis entur? Qui nus 
simint laborepedi doluptur autas earit aut ariant que vel excepraturit 
quas autemque quibusdae eium ernate verepedit adit od quo.

Nem autatibustis dolorum quidigent ommodis apic totatibus et 
molorum dus ut maximin ctotatiorae nos simus quam intissimus.Invere 
nonem exerum fugia volupis et verestiores dolent quamenim venda 
posam, cus et eos cum quam sitatesequi aruptaque re volorer umquam, 
sunt, sum aut la esecum et ipient. Skolar Regular

Occabor magnati cusam, accum essundus, iur? Skolar Bold
Uditiur? Endi dolupta tecatiur as magnihic te ra nonesequod modit 

eat dolendae dellaci litium eum quam aliquia nis remporehenim quam 
quid ut rem harum viditatquo volupti invellabo. Nequi anihil molorum 
facerrore aut volorecte veni des atur, quidistios accab incid quia ni 
temquae perunducimin pelique corerna tempore velluptatet fugiandio 
volorectur si officatur? Quia idis experum quae. Skolar Italic

Nemque sit dolore quisim escius ex expel eat alia venem sandit 
evelenimet reprehe nisiti doluptatur am vent quas et lab ipid quo im non 
consern atendaeptur aut eos aspideb iscillaut ommolup taquaspid qui 
odios enimili cimincid ut ut aped ut et ium fugitasit, offic tem sandaectem. 
To cuptatq uatusdae volut offic te accum que cus aut aut represt occum 
laborei undam, ut aliquatiisit re alitibus etur, si dolorem.

Cupita verferovid quia pelitincit ium ut re millabo. Rae dolore mosam 
quam quis repere, ut quatam latur? Qui que nonsent ut occum, cor aut 
oditae quam ad eseria soluptae. Harumqu isciure plitio. Ebitibe restist 
esequis si auditionet harchillum quatquibus id que sequid eat lab inctotae. 
Nequamusam qui blati officia destessequam faccabo remolum.

Text Jméno Příjmení, foto archiv

záhlaví 

www.muni.cz
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Nevhodně zvolený řez písma Muni.

Písmo Muni je monospace a není povoleno měnit proklad mezi písmeny. Změnou prokladu mimo 
definovaných 0 bodů dojde k narušení textové mřížky. Ze stejných důvodů je také třeba zachovávat 
zarovnání na levý či pravý prapor.

Příliš velký proklad mezi písmeny v titulku z písma Neue Haas Unica Bold. Čím větší je velikost písma, tím 
více je zvětšování prokladu nevhodné.

Použití kurzívy mimo vyznačování v textu není žádoucí.

Jsou-li v textu číslovky, které nemusí být zarovnány pod sebe, je nezbytné použít číslovky proporcionální. 
Nastavení proporcionálních číslic umožňuje funkce Open Type.

Odsazení prvního řádku a řádku za mezititulkem by mělo být zarovnáno bez odstavcového odsazení. 
Sazba je zarovnána do bloku bez dělení, což v textu způsobuje příliš velké mezislovní mezery a zneklidňuje 
čtení.

U písma Muni při psaní data s tečkou za číslicí nepoužíváme mezery.

Nevhodně zvolený řez písma.

Nevhodně zvolený řez písma.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Vysvětlivky nesprávného použití



Masarykova univerzita
Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno
www.muni.cz


