
Svobodný
kancelářský
balík pro vaše 
textové dokumenty,
tabulky a prezentace

PŘEHLED PRO
KONCOVÉ UŽIVATELE

● LibreOffice je nejvýznamnější 
svobodný software pro 
kancelářskou práci

● LibreOffice spustíte v systémech 
Windows, Mac OS a Linux 
a otevřete v něm své dokumenty 
v původních formátech

● Kompatibilní se standardy ISO

● Stáhněte jej ještě dnes 
z cs.libreoffice.org a za 10 minut 
už můžete pracovat na svém 
prvním dokumentu

● SVOBODNÝ DNES – I ZA STO LET!

Writer
zpracování textu

Calc
tabulky

Impress
prezentace

Draw
vektorová grafika

Base
databáze

» Kompatibilní s MS Office
» Podporuje otevřené standardy
» Lze volně používat a sdílet

Hlášení chyb a požadavků:
bugs.documentfoundation.org

Poradna pro uživatele:
ask.libreoffice.org/cs



Draw umožňuje vytvořit cokoliv od 
letmého náčrtu po složité kresby 
doplněné obrázky a diagramy. Uplatní 
se i při tvorbě technických kreseb 
a plakátů, protože podporuje stránky 
velké až 300 × 300 cm.

Calc je tabulkový procesor, který jste 
potřebovali. Intuitivní, přívětivý k no-
váčkům, spolehlivý a se spoustou 
vlastností a funkcí i pro ty, kdo se 
zpracováním dat zabývají profesio-
nálně.

Impress je program na vytváření 
multimediálních prezentací. Ty může-
te doladit dvou- i trojrozměrnou grafi-
kou, různými styly přechodů, speciál-
ními efekty, kresbami a animacemi.

Math je editor používaný na vklá-
dání matematických a vědeckých 
vzorců do tabulek, textových doku-
mentů, prezentací a kreseb.

Chart je grafický modul zabudo-
vaný v aplikacích Calc a Impress. 
Umožňuje vytvářet histogramy, ko-
láčové grafy a jiné způsoby vizuali-
zace dat.

LibreOffice nabízí otevřené, zdoku-
mentované a skriptovatelné roz-
hraní (API). Správci a vývojáři mo-
hou využít několika skriptovacích 
jazyků, jako jsou BASIC, Python 
nebo JavaScript.

Writer má všechno, co očekáváte od 
moderního a plnohodnotného nástro-
je na zpracování textu. Je dostatečně 
jednoduchý, když chcete jen rychle 
zapsat poznámku, a zároveň dostateč-
ně vybavený na tvorbu celé knihy 
s obsahem, schématy a rejstříky.

Base je desktopová databáze na-
vržená tak, aby splňovala poža-
davky většiny uživatelů. Lze ji rov-
něž použít jako rozhraní k mnoha 
různým typům databází.
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