
Výběr fontů v Google fontech

1. Zadejte odkaz: https:/fonts.google.com do vašeho internetového prohlížeče.

2. Otevře se vám stránka Google fontů.

3. Označte vzorový text v angličtině u jakéhokoli fontu a přepište ho vaším jménem, např. 

Andrea

4. Vyberte v pravém sloupci Languages – Latin Extended, ty vám zúží výběr na fonty, které 

by měly mít češtinu. Raději ale otestujte (napište vedle vašeho jména písmena ř,ž, š

5. Až si vyberete ten pravý, kliknete na      v jeho pravém horním rohu a vpravo dole na 

obrazovce se vám objeví okénko Family selected. 

6. Klikněte na Family selected, poté na záložku Customize a vyberte dole ve spodní části 

Languages vyberte zase Latin Extended (aby se nainstalovala čeština). 

7. V horní části okénka klikněte na ikonu Stáhnout           a automaticky se vám do počítače 

stáhne ZIP soubor s fontem. 
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1. Najděte si ve stažených souborech soubor, který jste právě stáhli – jedná se o soubor s 

příponou *.zip, tedy zkomprimovanou složku, která obsahuje více souborů.

2. Otevřete složku zip, a vyberte nabídku Rozbalit vše – v následném kroku vyberete, kam 

chcete složku rozbalit (doporučuji založit si složku v dokumentech, kam budete ukládat 

všechny fonty) a potvrďte Extrahovat

3. Nyní máte složku s názvem fontu, a v ní minimálně dva soubory.

Jeden s příponou *.txt (licenční ujednání – tam máte černé na bílém, že jste si ho 

legálně stáhli a je k volnému používání), a druhý soubor s příponou *.ttf nebo*. otf, ve 

kterém je font.

4. Otevřete druhý soubor, můžete zkontrolovat, zda má opravdu všechny české znaky 

a kliknete na tlačítko

Pokud máte během instalování otevřený Word, nebo PowerPoint, je lepší ho poté zavřít a znovu otevřít. Nový font najdete v 

rolovacím menu, kde běžně fonty vybíráte. Když ho tam nenajdete, napište ho přímo do okénka, kde se objevuje název fontu. 

Příště už tam bude.

Záludnosti při instalování vlastního fontu:

Pokud otevře dokument kdokoli, kdo nemá nainstalovaný tento nový font, neuvidí ho.

To samé platí pro vás, pokud otevřete dokument na jiném počítači, než na tom, kde jste font instalovali. Bude nahrazený jiným

fontem z klasické nabídky MS Office. Většinou vám to dokonale rozhodí rozložení textu a vypadá to divně, hloupě, 

neprofesionálně. 

Řešení: uložte dokument jako *.pdf a pošlete ho v tomto formátu. Pokud potřebujete poslat dokument, který bude možné 

upravovat (tedy formát *.docx, nebo *.pptx), nezbývá vám než poslat také zip soubor s fonty a požádat o jejich nainstalování.
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