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Kde začít? Struktura textu

Stáhnout z webu šablonu pro Microsoft Word (!)

Využívat Styly, dávají dokumentu logickou strukturu, formát požadovaný časopisem 

a zajistí, že článek bude správně vysázen

Pokud na pochybách, konzultovat nějaký článek z novějších čísel



Příprava textu – písma

Patkové fonty (Times, Garamond) jsou vhodné pro delší text

Bezpatkové fonty (Arial, Tahoma) jsou dekorativnější, vhodnější pro kratší texty, jako jsou 

nadpisy a grafy

Pro většinu textu používat patkový font, ideálně Times New Roman, případně

v kombinaci se Symbolem (ale většinou se mu dá vyhnout – Unicode)

Velikost písma se udává v bodech (point, pt). 
1 pt = 1/72 inch = 0.353 mm, 

12 pt = 1 pica = 4.236 mm

Patkový font Bezpatkový font



Příprava textu – struktura nadpisů

1. Petrology (Nadpis 1)

The durbachite rocks….

1.1. Textures (Nadpis 2)

The textures of….

1.1.1. Durbachites (Nadpis 3)

Concerning petrology,…

Čertovo břemeno type is widespread in the area…(Nadpis 4)



Příprava textu – speciální znaky

Funkce Wordu ‚Vložit|Symbol” nebo 

stisknutím klávesy Alt + vypsání

decimálního kódu na numerické

klávesnici (viz Tabulka)

Stupně Celsia – mezera je mezi 

číslem a stupněm, stupeň není ‚o‘ jako 

horní index, ale vloží se pomocí

Alt+0186. Např. 10 ºC

Kód symbolu násobku/krát je 

Alt+0215 a odděluje se z obou stran 

mezerami. Např. 10 × 20 m

Promile se správně získá kombinací

Alt+0137. Např. -6 ‰

Popis Dec. kód Výsledek

Pomlčka 0150

0176

0215

0137

0133

0177

Stupeň °

Krát ×

Promile ‰

Tři tečky …

Plus minus

–

±



Příprava textu – pomlčka vs. spojovník

Rozlišovat rozdělovník/spojovník (hyphen, ‚-‘) a pomlčku (en-dash, ‚–‘, 

Alt+0150, Word Ctrl+‚-‘)

Hyphen:

Dělení slov

Kompozitní slova, především přídavná jména:
island-arc volcanic rocks, biotite-bearing granite, calc-alkaline plutonism, greenschist-facies rocks, 
Fe-rich amphibole, K-feldspar, mid-Atlantic ridge

nikoliv pro příslovce a stupňovaná přídavná jména: 
unusually swift stream, weakly porphyritic granite, less weathered samples, the best preserved 
texture

En-dash:

Rozsah/rozmezí: 
pp 10–15, Carboniferous–Triassic, labradorite–bytownite, N–S, Figs 2–6, time–pressure curve, 
Rb–Sr graph

Pomlčka (oddělena mezerami z obou stran): Pseudotachylite – a rare phenomenon

Minus: –15, 7 – 5 = 2



Příprava textu – citace

Bibliografický software

(EndNote, Reference Manager, ProCite, BibTex...)

udržuje indexovanou databázi citací s abstrakty, lze prohledávat podle autorů, 

klíčových slov apod. 

obvykle možnost přímého importu z internetových databází (WOS, Scopus, 

ScienceDirect, Google Scholar – prostřednictvím RIS formátu), nově i GeoPub (!)

lze přidat link na web ± na místní disk (PDF soubor, extra data v XLS...)

integrace do textového procesoru

generování seznamu literatury v požadovaném formátu (podle šablony) – odpadá

manuální práce 







Příprava textu – citace

Dodržovat formát citací (viz Instrukce), odpovídá nakladatelství Springer Verlag
(International Journal of Earth Sciences, Contributions to Mineralogy and Petrology, 
Mineralium Deposita... – existují šablony pro EndNote, Reference Manager apod.)

Citace typu Novák (in prep., submitted, im Kopf) jsou nepřípustné

Článek v časopise:
VRÁNA S, ŠTĚDRÁ V, FIŠERA M (2006) Petrology and geochemistry of the Běstvina granulite body 

metamorphosed at eclogite facies conditions, Bohemian Massif. J Czech Geol Soc 50: 95–106

Kniha:
WILSON M (1989) Igneous Petrogenesis. Unwin Hyman, London, pp 1–466

Kapitola v knize:
HIBBARD MJ (1991) Textural anatomy of twelve magma-mixed granitoid systems. In: DIDIER J, 

BARBARIN B (eds) Enclaves and Granite Petrology. Elsevier, Amsterdam, pp 431–444

Článek publikovaný (zatím pouze) online:
STUART CBP, CUMBERLAND D (2006) Sources and petrogenesis of Tertiary lavas, Isle of Skye, Inner 

Hebrides. Scot J Geol DOI 10.1144/0036-9276/01-284



Příprava textu – abecední řazení citací

1. nejdřív autor sám, chronologicky, případně abecedně podle názvu + a, b, …:

Novák 2000a An outline of…
Novák 2000b Final report…
Novák 2003

2. pak dvojice, autor + někdo, řazeno podle druhého autora, podle potřeby 

ještě chronologicky:

Novák a Holeček 2000
Novák a Holeček 2005
Novák a Konopásek 2000

3. Nakonec všechny citace o nejméně třech autorech chronologicky, bez ohledu na 

jména ostatních členů kolektivu

Novák et al. 2000
Novák et al. 2004a An outline of…
Novák et al. 2004b Final report…



Příprava textu

Angličtina

Britská nebo americká angličtina, ale konzistentně! dyke/dike, Palaeozoic/Paleozoic...

Radši jednodušší, ale gramaticky správná, nejdůležitější je srozumitelnost a 

jednoznačnost textu! Kratší věty jsou vždy jistější. Kontrola rodilým mluvčím?

V anglickém textu (vč. obrázků, tabulek) užívat desetinnou tečku a ne čárku

Redukovat použití první osoby na minimum

Všechny zkratky vysvětlit při 1. výskytu, i tak vkládat nestandardní zkratky s mírou!

Věta by neměla začínat číslem nebo zkratkou

Pro milióny let používat ‚Ma‘ a ne ‚m.y.‘

Late Devonian = chronostratigrafie (stáří), Upper Devonian = stratigrafie

Nepoužívat přídavná jména namísto podstatných: volcanics ≠ volcanic rocks

Minulý čas = geologické děje, laboratorní práce, odkazy na předchozí práce

Přítomný čas = diskuze dat, obecně platné závěry



Před odesláním textu do redakce (To-Do list)

Ověřit, že jsou všechny obrázky a tabulky odkazovány v textu, a že jsou číslovány 

v tomto pořadí

Zkontrolovat citace, zda všechny citované jsou v seznamu a žádné v něm nejsou 

navíc, referenční programy v tom velmi pomáhají

Provést kontrolu pravopisu (spellchecker), doplňovat svůj vlastní uživatelský slovník! 

[Nahradit vícenásobné výskyty mezer za mezeru jedinou (funkce Vyhledej a 
nahraď).]

Do redakce posílat text v DOC nebo RTF (Rich Text Format) formátech, nikoli PDF, 
aby se nechal editovat pomocí funkce zaznamenávání oprav ve Wordu případně doplnit 
o poznámky. Tímto způsobem se usnadní ediční práce handling editorů a recenzentů.    



Bitově mapovaná (rastrová) grafika

Ukládá obrázky jako matici velkého 

množství bodů (pixel), 
každý musí být uložen spolu s informací

o barevnosti (dvě nebo více barev). 

Produkovány fotoaparáty a skenery

Počet bodů na jednotku délky se označuje 

jako rozlišení (resolution); udává se v dpi, 

(dots per inch, bodech na palec)

Obrazovka má c. 96 dpi (67–130), laserové

tiskárny 600 dpi a více

Vždy je důležitá informace o počtu pixelů

v horizontálním a vertikálním směru a 

zároveň rozlišení, protože jen tak se dá

určit konečná velikost obrázku

Např. 1 megapixelový fotoaparát vytvoří fotografii 1000 × 1000 pixelů, a ta se vytiskne na tiskárně

s rozlišením 250 dpi jako obrázek 4 × 4 palce, tedy zhruba 10 × 10 cm

Vektor Rastr



Bitově mapovaná (rastrová) grafika

Počet barev na pixel se udává v bitech (colour depth: 1 bit, 8 bits, 24 bits, ...

8 bitů = 1 byte):

Černobílé obrázky (1 bit = 2 barvy),

Obrázky ve stupních šedi - Grayscale (8 bit = 28 = 256 odstínů šedi), 

Osmibitové barevné obrázky (256 barev + „paleta“ = Colour Look-Up Table, LUT)  

RGB (‚True Colour‘, 24 bit = 16,777,216 (224) možných barev, po 8 bitech pro červený 

(Red), zelený (Green) a modrý (Blue) kanál).

CMYK (32 bit = 4,3 mld. (232) možných barev, po 8 bitech pro azurový (Cyan), 
purpurový (Magenta), žlutý (Yellow) a černý (blacK) kanál).

8
_)__( hloubkabarevnávšbytechvvelikost ××

=



RGB model

RGB model – aditivní, kombinace tří barev, 
pro které má lidské oko receptory: 

červenou, zelenou a modrou (čísla 0–255 
nebo %). Ostatní odstíny jsou získány 

míšením těchto základních barev:
Red + green = yellow.
Green + blue = cyan.

Red + blue = magenta.

Typickými RGB zařízeními 
jsou digitální fotoaparáty

a počítačové monitory



CMYK model

Typickými CMYK zařízeními 
jsou tiskárny, plottery, 
osvitové jednotky apod.

CMYK = Cyan, Magenta, Yellow, blacK – čtyři 
základní barvy inkoustů používaných pro tisk 
Subtraktivní model



Barevné separace, soutisk 

CMYK model

Původní
obrázek

Vytištěný 
obrázek

Barevné prostory RGB 
a CMYK se liší



Bitově mapovaná (rastrová) grafika

Výhody:

Vhodná pro fotografie aj. obrázky které se nedají rozložit na jednoduché objekty a které

obsahují řadu odstínů barev

Odpadají problémy s rychlostí vykreslování, s kódováním písem (WYSIWYG)

Nevýhody:

Velké soubory, se kterými se špatně zachází (nároky na paměť, velké výsledné PDF) 

– proto se používá komprese, jež grafické soubory zmenšuje – ta může být 

bezztrátová (žádná grafická informace se při ukládání neztrácí) nebo ztrátová (část 

grafických dat je obětována)

Nelze snadno měnit atributy objektů, např. výplň křivek, editovat text

Ztrácí kvalitu nejen když při zvětšování, ale i zmenšování!

Nevhodná pro čárovou grafiku, mapy!!!! 

Nejpoužívanější formáty:

GIF (Graphics Interchange Format), JPEG (Joint Photographic Expert Group), PNG 
(Portable Network Graphics), TIFF (Tagged Image File Format), BMP (Bitmap), 



JPEG

Obrázky 24-bitové, mohou mít až 16,777,216 barev

Ideální pro fotografie, většina digitálních fotoaparátů jej používá pro ukládání snímků

Provádí účinnou (ale ztrátovou!) kompresi grafických dat

Obvykle se při ukládání otevře dialog, v němž lze zvolit míru požadované komprese, 
tj. nastavit poměr velikost/kvalita výsledného obrázku

S každým dalším ukládáním se snižuje kvalita, nejvíce trpí rovné čáry a písmo 

Bitově mapovaná (rastrová) grafika

Používat pro barevné nebo černobílé fotografie v 24-bitové hloubce (a nic jiného)! 
Nepřehnat kompresní poměr, radši volit menší

Neukládat barevné fotografie jako Grayscale, hrozí ztráta kvality, redukce z 16.7 mil. 
barev na 256! Lépe použít např. funkci v Corel PhotoPaint Image|Adjust|Desaturate



JPEG komprese
Quality : 90 %
Size: 21,868 bytes

Quality : 50 %
Size: 9,096 bytes

Quality : 10 %
Size: 3,519 bytes

Quality : 100 %
Size: 54,124 bytes

Bitově mapovaná (rastrová) grafika



TIFF

Kontejner (tagged format) – hlavička popisuje, co je uvnitř

Různé typy obrázků: černobílé (2 bit), ve stupních šedi (8 bit), barevné (8 i 24-bitové
RGB...)

Podporuje bezztrátovou kompresi grafických dat, tj. s ukládáním se nesnižuje 
kvalita

Ideální je komprese LZW, pokud jsou problémy s kompatibilitou, pak použijte 
PackBits (větší soubory, např. pro výměnu s Macintoshem)

Bitově mapovaná (rastrová) grafika

TIFF používat pro fotografie ve stupních šedi, případně jejich kombinaci s čárovou 
grafikou. Pro čistou čárovou grafiku jen u velmi složitých obrázků (např. mapy  s výplněmi), 
nebo nouzově, pokud není k dispozici vektorová alternativa

Při ukládání TIFF obrázku vždy zapnout kompresi, nebo aspoň před odesláním finální
verze do redakce



GIF

GIF87a
Barevné obrázky s hloubkou 8 bit (256 barev + paleta)
Podporuje bezztrátovou kompresi grafických dat, tj. s ukládáním se nesnižuje 
kvalita

GIF89a – zavedena průhlednost (1 barva), prokládání (interlacing), animace.

PNG
Lepší, stále bezztrátová komprese
Více barev může být průhledných, >256 barev je možných

Bitově mapovaná (rastrová) grafika

Průhlednost

Ideální pro Web, PowerPoint prezentace - v DTP nám moc nepomůže



Bitově mapovaná (rastrová) grafika

Vyhlazování obrysů - antialiasingPro barevné fotografie je ideální 300 dpi, 

obrázky ve stupních šedi 600 dpi, čárovou 

grafiku 1200 dpi.

Kvůli antialiasingu nepoužívat čistě

černobílé obrázky, ale vždy zachovat 

minimálně 256 odstínů šedi. Čáry vypadají

mnohem méně zubatě i při nižším rozlišení

Bitmapy je třeba vždy navrhovat na 

danou konečnou velikost na stránce 

časopisu, pro J Geosci to je 82 mm (šířka 
sloupce) nebo 170 (×240) mm 
(rozměry stránky).  Velikost obrázku 

v pixelech pokud možno neměnit, radši 

zvětšit/zmenšit rozlišení. Když nelze jinak, 

využít celočíselné násobky původní velikosti. 



Vektorová grafika

Vektorové obrázky sestávají z jednotlivých 
objektů definovaných matematickými 
rovnicemi 
Typické objekty sestávají z přímek, křivek, 
obdélníků, oválů a dalších tvarů
s editovatelnými atributy (např. barva)

Výhody:

Malé soubory

Vždy se tiskne v nejvyšší možné kvalitě

výstupního zařízení

Snadno se modifikuje (zvětšení, posuny, 

rotace objektů...), včetně změn atributů

jednotlivých objektů (barva, tloušťka a typ 

čáry...), editace textu

Lze bez problémů a ztráty kvality měnit 

velikost

[15,20]

[1,2] Vektor Rastrvektorizace



Vektorová grafika

Vektorová grafika (WMF) : 
10262 bytes

Bitmapa (BMP) : 
51054 bytes

zvětšení zvětšení



Vektorová grafika

Nevýhody:

Pomalu se vykresluje – pokud je obrázek skutečně složitý, může dojít k chybám (hlavně

výplně a akcentované znaky v textu, v tom případě je vždy dobré ještě poslat 

bitmapový nebo PDF náhled)

Nevhodná pro fotografie

Nejpoužívanější formáty:

EPS (Encapsulated PostScript), AI (Adobe Illustrator, redakce má verzi Creative Suite

2), CDR (CorelDRAW, redakce má verzi 11), WMF (Windows Metafile – používán 

schránkou Windows), SVG (Scalable Vector Graphics), DXF (Autocad)...

Při vkládání grafických objektů např. z Excelu do grafického programu, např. Corelu
přes schránku Windows vždy použít volbu Paste special/Vložit jinak | (Enhanced) Windows 
metafile/metasoubor. Jinak zůstane aktivní (OLE) propojení na původní program, 
kde byl objekt vytvořen, a velmi těžko, pokud vůbec, půjde editovat.  

Kromě fotografií vždy preferovat vektorové formáty, pokud je to možné.  
I u fototabulí nejlépe působí kombinace bitmapových fotografií popsaných vektorovým 
písmem, to se navíc jinak nedá jednouše upravovat. 



(Encapsulated) PostScript (EPS), PS

Vyvinut firmou Adobe původně pro popis fontů, nyní používán hlavně jako univerzální
programovací jazyk pro popis tiskových úloh pro různá grafická zařízení, především 
pro lepší tiskárny

Univerzální exportní formát (pro výměnu s jinými programy, nejvíc podporován 
programy fy Adobe, jako je Adobe Illustrator)

Zapouzdřený (Encapsulated) PostScript – obsahuje i náhledovou bitmapu s nízkým 
rozlišením, která se zobrazuje při sazbě, aby nebylo potřeba pořád překreslovat 
složitou vektorovou grafiku

Vektorová grafika

Encapsulated PostScript importovat do CorelDraw! jako „PS, PRN, EPS – PostScript
Interpreted“ jinak se načte pouze náhledová bitmapa s (nízkým) rozlišením obrazovky!

Používat jako výměnný formát. Výstupy z R/GCDkit jsou nejkvalitnější právě
v PostScriptu, lze je také nejsnáze dále upravovat (např. v CorelDraw!)



PDF (Portable Document Format)

Vyvinut firmou Adobe v r. 1993 na základě PostScriptu

Slouží pro výměnu dokumentů kombinujících text, grafiku a barvu, má za účel 
zachovávat svůj přesný vzhled na různých systémech/výstupních zařízeních. Existují
různé verze, nejnovější je PDF 1.7/Acrobat 8.0 (2006) 

Pro zobrazovaní se používá freewareový Adobe Acrobat Reader, 

Pro vytváření/úpravy PDF souborů slouží Adobe Acrobat (placený program, 
nezaměňovat s předchozím). Nezávisle na tom, do PDF ukládají mj. Adobe 
Illustrator/Freehand i Corel Draw. 

Vektorová grafika

PDF je výborný formát pro zaslání první verze obrázků pro recenzní účely. 
Absolutně nevhodný pro finální verzi obrázků určených k sazbě v J Geosci.



Mapy
Vždy musí obsahovat měřítko a indikaci severu, ideálně i souřadnice

Grafická legenda, ne číslované položky vysvětlené v popisku

Vektorové obrázky
Minimální tloušťka čáry by měla být 0.2 mm, ale ani příliš silné čáry nejsou pěkné
(Corel má funkci Edit | Find a replace | Replace objects | Replace outline pen properties, kterou lze tloušťky čar 
nahradit najednou pro celý dokument)

Minimální velikost písma by měla být 2 mm, tj. 8 pt. Nepoužívejte obrysy pro text. 

Lépe čitelné a estetičtější jsou bezpatkové fonty (Arial)

Nestandardní fonty by měly být vloženy do dokumentu

Pro složité obrázky s výplněmi apod. pošlete i náhled jako bitmapu

Rastrové obrázky
Zasílejte v konečné velikosti a potřebném rozlišení, použijte kompresi

Pár rad pro přípravu obrázků pro J Geosci



Barevné ilustrace

Ukládat v modelu CMYK

Cena barevného tisku

Barva pouze v online PDF je zdarma 
(v tom případě je potřeba dodat dvě verze, černobílou pro tisk a barevnou pro Web)

2500,– Kč za půlarch (4 stránky za sebou)
5000,– Kč za arch (8 stran za sebou)
5000,– Kč celostránková barevná reklama

Pokud jsou Vaše soubory příliš velké pro e-mail, zašlete je na CD nebo použijte 
Úschovnu (www.uschovna.cz), která akceptuje „zásilky“ do 100 MB

NIKDY neposílejte obrázky ve formátu MS Excel, ani vložené do Wordu!

Pár rad pro přípravu obrázků pro J Geosci

http://www.uschovna.cz/


Přehled grafických formátů pro JGeosci

Typ grafiky Bitmapa nebo
Vektor? Rozlišení Barevnost Formát

Čárová
(scan) Bitmapa 1200 dpi 256 stupňů šedi TIFF 

(+LZW komprese)

Grayscale
(např. BSE 

fotografie ze sondy)
Bitmapa 600 dpi 256 stupňů šedi TIFF 

(+LZW komprese)

Fotografie 
(černobílá) Bitmapa 300 dpi CMYK JPG

Fotografie 
(barevná) Bitmapa 300 dpi CMYK JPG

Graf, mapa 
apod. Vektor – CMYK nebo 

černobíle

CDR (≤11)
EPS

AI (≤ CS2)
± náhled 

(PDF, bitmapa)



Posílat v XLS, případně jako wordové tabulky (v DOC nebo RTF) formátu, popř. jako 
prostý text oddělený tabulátorem

Neformátovat mezerníkem! 

Lze do textu vložit jen vybrané analýzy, velké datasety se mohou uložit na webu jako 
‚supplementary electronic material‘

Pár rad pro přípravu tabulek pro J Geosci

Tabulky je třeba vždy navrhovat na danou konečnou velikost na stránce časopisu, pro 

J Geosci to je 82 mm (šířka sloupce) nebo 170 (×240) mm (rozměry stránky).  





Supplementary electronic material – GPS souř.

Číslo vzorku Souřadnice N* Souřadnice E* Popis * WGS 84 –
v desetinném formátu



Webové odkazy – vědecké psaní

• Thinking and writing well
http://cgiss.boisestate.edu/~billc/Writing/writing.html

• Touring the Net – Internet resources for scientific writing
http://pubs.acs.org/subscribe/journals/ci/31/special/02sb_inet.html

Irvine T N, Rumble III D (1992) A writing guide for petrological (and other geological) manuscripts. 
Supplement to Journal of Petrology 1–46

http://cgiss.boisestate.edu/~billc/Writing/writing.html
http://pubs.acs.org/subscribe/journals/ci/31/special/02sb_inet.html


Webové odkazy – typografie

• Česká geologická služba: Jazyková a typografická poradna (J. Aichler)
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/vydavatelstvi/poradna

• Typo.cz Česká a světová typografie na internetu
http://www.typo.cz/

• CategoryTypography - Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Typography

Dančo V (1995) Kapesní průvodce [počítačovou] typografií. Via Vestra, Praha, 135 pp.

Havelka J (1995) Počítačová typografie pro každého. Grada, Praha, 248 pp.

Horný S (1997) Počítačová typografie a design dokumentů. Grada, Praha, 279 pp.

http://www.geology.cz/extranet/sluzby/vydavatelstvi/poradna
http://www.typo.cz/
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Typography


Webové odkazy – grafika

• Hong Kong Institute of Vocational Education, Department of Information and Communications 
Technology, kurs ICT3433 Human Computer Interaction and Multimedia Computing (Leon 
Lau/Nelson Chou)
http://ictlab.tyict.vtc.edu.hk/~nelsonc/hcimc

• Portable Document Format (PDF) – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format

• Open Directory – Computers: Data Formats: Document: Publishing: PDF Software: Windows:
Tools and Drivers
http://www.dmoz.org/Computers/Data_Formats/Document/Publishing/PDF/Software/Windows_T
ools_and_Drivers/

• Encapsulated PostScript - Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Encapsulated_PostScript

http://ictlab.tyict.vtc.edu.hk/~nelsonc/hcimc
http://en.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format
http://www.dmoz.org/Computers/Data_Formats/Document/Publishing/PDF/Software/Windows_Tools_and_Drivers/
http://www.dmoz.org/Computers/Data_Formats/Document/Publishing/PDF/Software/Windows_Tools_and_Drivers/
http://en.wikipedia.org/wiki/Encapsulated_PostScript


⇒Získávání více příspěvků
(včetně zahraničních)

⇒Přísnější recenze

⇒Výběr nejlepších článků

⇒Orientace na proces, ne popis 
(= kvalita!) 

⇒Zvyšování prestiže (IF?)

Naše vize Poděkování:
• P. Budil – všestranná podpora 
• S. Vrána – minulý šéfredaktor
• Nová redakční rada
• V. Erban – web design
• Š. Manda + H. Balláková

– typografie Bull Geosci
• M. Vaněček – sazba
• J. Trubač – archív starších čísel
• B. Schulmannová – titulní foto
• aTeo.cz – grafika

http://www.jgeosci.org/

Aktivní snaha vytvořit převis 
příspěvků
(= Α et Ω!)

Pay no attention to the critics. 
Don't even ignore them.

Samuel Goldwyn

4 čísla ročně
Kompletní archív 
Online redakční systém
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