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Druhy textu

V programu Zoner Callisto máme dva druhy textu:

 
 odstavcový

 umělecký

Volbu provedeme pomocí Nástroje

pro vkládání textu.



Odstavcový text

 použijeme pro tvorbu rozsáhlejšího textu,

 formátujeme podobně, jako text v textovém 
editoru,

 při změně rámce zachovává všechny 
parametry písma.



Vkládání odstavcového textu

 vybereme nástroj pro vkládání 
odstavcového textu       ,

 tažením nakreslíme obdélníkový 
rámec, 

 nebo klepnutím pomocí dialogového 
panelu zadáme rozměry rámce,

 napíšeme text.



Umělecký text

 použijeme k výraznění textů, k psaní nadpisů, 
nápisů,

 při změně rámce se přizpůsobuje a podle 
potřeby se deformuje,

 umožňuje psát na křivku,

 můžeme vytvářet různé textové efekty.



Vkládání uměleckého textu

 vybereme nástroj pro vkládání 
uměleckého textu      ,

 natáhneme úsečku (základnu) 
vodorovnou nebo pod úhlem,

 nebo klepneme na existující 
křivku, 

 napíšeme text.



Úprava textu

 Tvarovacím nástrojem      můžeme text 
(odstavcový i umělecký) upravovat.

 Máme tří režimy tvarování (alternativní 
panel nástrojů):

 editace textu

 tvarování textového rámce

 tvarování základny



Editace textu

V režimu editace textu lze provést:
 změnu obsahu textu

 označení části textu

 změnu písma

 nastavení řádkování

 zarovnání textu

 změnu výplně



Tvarování textového rámce

 V režimu tvarování rámce se jedná 
především o zarovnání textu a 
vzájemnou polohu textu vůči jeho rámci.

 Změnu rozměrů textového rámce 
můžeme provést tažením za úchopové 
body.

 Na alternativním panelu jsou k dispozici 
nástroje a nastavení, která ovlivňují 
výsledný vzhled textu.



Tvarování základny

 Tento režim umožňuje libovolné 
tvarování základny textu podobně jako 
křivku.

 Na alternativním panelu jsou k dispozici 
nástroje, které již známe z tvarování 
křivek. 



Převod textu na křivky

 Rozbití textu provádíme pomocí nástroje 
kladívko      v alternativním panelu.

 Každý znak bude samostatným objektem, 
který můžeme libovolně tvarovat.

 Po rozbití na křivky již nelze měnit obsah 
textu.

 Převedený text na křivky již nelze zpětně 
převést na text.



Cvičení

 Vytvořte vizitku o rozměrech 9 x 5 cm.
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