


Co je to písmo?



Co je to písmo?
Písmo se používá na vizuální zápis jazyka 
 standardizovanými symboly.

Písmo je soubor symbolů (glyfů, znaků), na než 
jsou  uplatněna podobná vizuální pravidla.

Písmo není soubor krásných znaků,  ale 
krásný soubor znaků





Suaamér

Egypt

Fénicie

Řecko



Pre‑Gutenberg
ŘECKO – EVROPA

ΑΒГΔ
řecká abeceda

АВГД 
cyrilice

ΑΒCD 
latinka



Pre‑Gutenberg
ŘÍMSKÁ KAPITÁLA



Pre‑Gutenberg
ŘÍMSKÁ KAPITÁLA

1. První stínované písmo
2. Ustálil se tvar písmen
3. První serify (nástrojem)
4. Vnímání optických vyrovnání
5. Kánon proporcí (čtverec)



AMC?



Pre‑Gutenberg
PSANÉ PÍSMO – UNCIÁLA, KAROLINSKÁ MINUSKULA



Pre‑Gutenberg
PSANÉ PÍSMO – GOTICKÉ PÍSMO
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Rag
1 Dynamická antikva

‑ Šířková proporce je diferencovaná
 
‑ Osa stínu o oblých tahů je šikmá,  

 natočená doleva
 
‑ Rozdíly v tloušťce mezi hlavními 

a spojovacími tahy jsou relativně malé
 
‑ Serify mají prohnutý nebo klínovitý náběh 

ke dříku, jednostranné horní serify minusek 
jsou vždy šikmé

2.polovina 15. století konec 17. století



1 Nicolas Jenson

1420‑80

* 1470 otevřel 
tiskárnu 
v Benátkách

jenson

dynamická antikva

první design písma pro 
kovovou sazbu, který 
nenapodobuje rukopis, 
ale je založen na geometrii

2.polovina 15. století



1 Aldus Manutius

1500
manutius

dynamická antikva

Zavedl užívání italiky a sjednotil užívání interpunkčních  znamének, 
tečky jako ukončení věty, čárky a středníku uvnitř vět.



1 Claude Garamond

1480‑1561

* 1540 navrhoval 
řeckou abecedu 
pro krále 
Františka I.

garamond
po smrti jeho žena byla 
přinucena prodat matrice 
a ty přešly do vlastnictví 
např. Christopha Plantina 
a dalších.16. století

was a French publisher from 
Paris. He was one of the leading 
type designers of his time, and is 
credited with the introduction of 
the apostrophe, the accent and 
the cedilla to the French language.

dynamická antikva



1 Robert Granjon

1557
granjon
Proslavilo ho písmo Civilité a první použítí kurzívy, tedy druh písma, který napodobuje 
skloněný rukopis. Jeho verze je často použita v písmech Garamond Italic

dynamická antikva



1 Dynamická antikva
Používá se především jako knižní písmo pro krásnou literaturu. 
Pozdně renesanční písma a jejich novodobé modifikace jsou použitelné 
univerzálně. Kresba má dynamický (kaligrafický) charakter.

Centaur
Menhartova antikva
Jenson Roman
Garamond

Bembo
Goudy
Palatino
ITC Galliard

Figural
Crabath (Suitcase) 
Janon (Štorm)

Písma:



aa aa aa aa
S Srovnání
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2 Přechodová antikva
‑ Výraznější rozdíl v tloušťce hlavních 

 a spojovacích tahů

‑ Osa u oblých tahů se blíží svislici

‑ Serify jsou jemnější, tméně prohnuté

‑ Jednostranné horní serify u mínusek  
jsou méně šikmé než u renesančních

‑ Šířková proporce je diferencovaná,   
ale směřuje k větší jednotnosti

začátek 18. století konec 18. století

Rag



2 William Caslon

1722
caslon
Caslonovy písma měly okamžitý úspěch 
a byly použity pro mnoho důležitých 
tištěných dokumentů. Jedním z nich 
byla i první tištěná verze americké 
 Deklarace nezávislosti.

18. století

His typefaces 
 transformed 
 English type 
 design

přechodová antikva



2 John Baskerville

1757
baskerville
první opravdu přechodové 
písmo, více kontrastu, ostré 
serify a osa je skoro vertikální, 
Benajmin Franklin brání jeho 
písmo proti nařčení, že z toho 
lidé oslepnou…

Baskerville has 
less calligraphic 
flow than most 
earlier typefaces

přechodová antikva



2 Přechodová antikva
Zahrnuje barokní antikvy z 2. pol. 18. stol. a jejich novodobé 
modifikace. Písma tvoří přechod od dynamických forem, ovlivněných 
psanou formou, ke konstruovaným písmům — statickým antikvám. 
Uplatňují se jako knižní písma s univerzální použitelností.

Baskerville 
ITC New Baskerville 
Bookman ITC
Century 

Fournier
 Menhartova romana
 Kolektiv 
Týfova antikva

Reckless (Displaay) 
Andulka (Štorm) 
Comenia Serif (Štorm) 

Písma:



aa aa aa aa
S Srovnání
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3 Statická antikva

‑ Kresba všech znaků má výrazné 
 kontrasty hlavních a vedlejších tahů

‑ Serify jsou vodorovné, tenké

‑ Šířková proporce je stejná

‑ Osa stínování u oblých tahů je svislá

začátek 19. století první půlka 19. století



3 Statická antikva
statická antikva

1784
didot
vytvořil první Modern 
typeface (angl.), tedy 
statickou antikvu.  Byl 
pověřen Napoleonem vést 
písmolijnu – Imprimerie 
Impériale

Didot was 
 appointed by 
Napoleon



3 Statická antikva
statická antikva

1788
bodoni
je „rockovou star“ písmařství. 
Lidé se k němu sjíždějí 
do tiskárny, aby ho mohli vidět 
pracovat a číst jeho díla. Napsal 
Manuale tipografico (vydáno 
posmrtně jeho ženou, 1818)

His Manuale 
tipografico of  1788 
paved the way for 
his masterwork



3 Statická antikva
Uzavírá historický vývoj forem knižního písma klasicistickými 
antikvami  z konce 18. a začátku 19. století. Zahrnuje 
i novodobé modifikace.  Používá se především jako knižní písmo 
pro krásnou literaturu.

Bodoni
Walbaum
ITC Fenice
ITC Zapf Book

Teimerova antikva
Century Schoolbook
Modern, Monotype Modern
Normandia

Quercus (Štorm) 
Trivia (Štorm)
Abril (TypeTogether)

Písma:



aa aa aa aa
S Srovnání

1

5

2

6

3

7

4

8





4 Lineární serifové písmo

‑ Stínování nevýrazné

‑ Osa oblých tahů je vždy svislá

‑ Výrazné serify

‑ Převládá statická (neměnná) 
šířková proporce

půlka 19. století konec 19. století



4 Antique
lineární písmo serifové

1815
vincent figgins
Vytvořil první slab serif 
Antique, nebo‑li serifové 
lineární písmo. Jeho design 
byl odvážný a nevázal se 
na historii. Možná proto ho 
jedni nazývali brilantním 
písmem a druzí mostrozitou.



4 Clarendon
lineární písmo serifové

1845
robert besley
Autor toto písmo registroval 
v říjnu roku 1845 a je to tedy 
první pokus o ochranu písma 
a jeho designu. Clarendon 
se ale stal tak populární, že 
po vypršení této registrace 
za 3 roky ho všichni začali 
kopírovat

Clarendons have 
a bold, solid 
structure, similar 
to the „modern“ 
serif typefaces



4 Rockwell
lineární písmo serifové

1934
monotype
Originální Rockwell vydala 
písmolijna Inland v roce 1910, 
přidala některé řezy v roce 
1920 pod názvem Lithos 
Antique. Až poté v roce 1934 
vydává písmo Monotype pod 
názvem Rockwell

The original 
Rockwell was 
produced by the 
Inland typefoundry 
in 1910



4 Lineární serifové písmo
Zahrnuje písma vycházející z egyptienek 19. století a jejich 
novodobé modifikace. Tato písma slučují prvky antikvových 
(serify, málokdy diferenciace tloušťky písmových tahů) 
a lineárních písem (většinou v základním skeletu znaku).

Bodoni
Walbaum
ITC Fenice
ITC Zapf Book

Teimerova antikva
Century Schoolbook
Modern, Monotype Modern
Rudi (Suitcase)

Tabac Slab (Suitcase) 
Trivia Slab (Štorm) 
Adelle (TypeTogether)

Písma:



aa aa aa aa
S Srovnání

1

5
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6
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5 Lineární bezserifové  statické písmo

‑ Šířková proporce není 
diferencována

‑ Osa stínování je málo 
výrazná, vždy svislá

konec 19. století 20. století



5 Egyptian
lineární bezserifové  statické písmo

1816
william caslon iv
Okolo roku 1816 vytvořil první bezpatkové písmo. Nadepsal to slovy „Two Lines 
English Egyptian“ (Two Lines English = cca 28 pt). Ještě pro to nebyl správný čas.



5 Akzidenz Grotesk
lineární bezserifové  statické písmo

1896
berthold type
Mluví se o něm jako 
o předchůdci písma Helvetica. 
existovalo ale mnohem více 
podobných verzí – Breite 
Grotesk, Lilliput Grotesk, 
Royal Grotesk.

Akzidenz means 
a ,commercial‘ 
typeface for 
trade use



5 Helvetica
lineární bezserifové  statické písmo

1957
m.miedinger, e.hoffmann
Jejich cílem bylo vytvořit 
takový typ písma, který bude 
neutrální a jasný, aby bylo 
možné ho používat v různých 
situacích.

Developed by 
the Haas‘sche 
Schriftgiesserei 
of München stein, 
Switzerland



5 Univers
lineární bezserifové  statické písmo

1957
adrian frutiger
Frutigerovi přišly gemoetrické písma 
příliš rigidní a vykonstruovanou. 
Inspiroval se u prvních grosteku 
z přelomu století. Sám ho popisuje: 
Having a ‚visual sensitivity between 
thick and thin‘ strokes, avoiding 
perfect geometry.



5 Lineární bezserifové statické písmo
Zahrnuje grotesky 19.století a jejich novodobé 
modifikace.Východiskem je statické schéma  
klasicistické antikvy.

Breite Grotesk,
Royal Grotesk,  
Akzidenz Grotesk,  
Slavia Grotesk,  

Vega, 
Univers,  
Helvetica,
Neue Hass Unica 

 ITC Franklin Gothic
Trivia Sans (Štorm)
Urban Grotesk (Suitcase) 
Adapter (Rosetta)

Písma:



a
a

aa aa aa
S Srovnání
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6 Lineární bezserifové geometricky 
    konstruované písmo

‑ Šířková proporce může a nemusí 
být diferencována, záleží na tvaru 
základního stavebního kamene 
(kruh/čtverec/jiný)

1920+ 1960



6 Erbar
lineární bezserifové geometricky  konstruované písmo

1922
jakob erbar
Jeho cílem bylo vytvořit 
čisté tiskové písmo, které by 
bylo oproštěno veškerých 
individuálních přívlastků 
a charakteristik – jednoduchá 
typografická forma. Vyvodil 
z toho, že jediným tvarem, 
ze kterého může vyjít je kruh.



6 Futura
1922
paul renner
Je reakce písmlijny Bauer type 
na písmo Erbar z Frankfurtu 
nad Mohanem Paul Renner 
věřil že moderní písmo musí 
vycházet z modernismu 
a narozdíl od svých 
předchůdců jej oprostil 
pímomalířské tradice a založil 
na geometrických tvarech.

The first 
drawings for 
Futura were 
done in 1924.

lineární bezserifové geometricky  konstruované písmo



6 Eurostile

1962
aldo novarese 
chtěl pokračovat v úspěchu písma 
Microrgramma, které pomáhal 
designovat, ale mělo pouze 
verzálky. Přidal tedy mínusky 
a také kondenzované řezy

Dave, stop. 
Stop, will 
you? Stop, 
Dave. Dave?

lineární bezserifové geometricky  konstruované písmo



6 Lineární bezserifové geometricky 
    konstruované písmo

vychází z konstruktivismu dvacátých let. Monolineární 
písma jsou koncipovaná do geometrického tvaru nebo se z něj 
odvozují.

ITC Avant Garde Gothic, 
Futura, 
Kabel, 
Bauhaus,

Eurostile,
Barell,
Ladislav (Suitcase), 
Universal Grotesk (Suitcase),

Zeppelin (Štorm), 
Atyp (Suitcase), 
Pepi (Suitcase) 

Písma:



a
a

a
a
aa aa

S Srovnání
1

5

2

6
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7

4
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7 Lineární bezserifové  dynamické písmo

‑ Mírná diferenciace tloušť ky 
písmových tahů

‑ Výběhové oblouky (a, c, e, s) 
nemají uzavřenou kresbu

1920+ 20. století

Rag



7 Gill Sans

1931
eric gill
se inspiruje u písma Edwarda 
Johnstona z roku 1916 
„Underground Alphabet“. Písmo 
mělo okamžitý úspěch a za své ho 
převzaly například London and 
North Eastern Railway

Originally Gill 
designed this 
typeface as an 
uppercase set.

lineární bezserifové dynamické písmo



7 Frutiger

1976
adrian frutiger
byl požádán, aby navrhl 
textové písmo, které navrhl 
pro letiště Roissy. Chtěl 
dosáhnout čisototy Universu, 
ale stejně tak organičnosti 
Gilla.

E.Spiekermann 
named it as  
“the best general 
typeface ever”

lineární bezserifové dynamické písmo



7 Lineární bezserifové  dynamické písmo
navazuje na dynamické tvarové schéma a pečlivě modeluje 
jednotlivé znaky ve vazbě na tradici.

Antique Olive,  
Frutiger,
Gill Sans,
 Syntax,

 Maršův grotesk,
Comenia Sans (Štorm), 
Academica Sans (Štorm), 
Dyna Grotesk (Štorm),

Janon Sans (Štorm), 
John Sans (Štorm) 
Tabac Sans (Suitcase) 
Adelle Sans (TypeTogether)

Písma:



a
a

a
a
a
a
aa

S Srovnání
1

5

2

6

3

7

4

8



8 Lineární antikva

‑ Serify plynule přecházejí 
 v kresbu znaku

‑ Šířková proporce není 
 jednotná, častěji je stejná

1920+ 20. století



8 Optima

1931
hermann zapf
chtěl vytvořit písmo, které 
by bylo jak do textu, tak do 
nadpisu a proto také celou 
knihu About Alphabets nasázel 
stylem Regular právě své 
rodiny Optima

Optima’s 
design follows 
humanist  lines

lineární antikva



8 Solpera

2000
františek štorm
Ve svém výrazu nezapřou, že 
byly původně určeny jen pro 
sochařské použití, jako písmo 
plastických nápisů.

lineární antikva

This type face fills one 
of the gaps between 
the world of Roman 
alphabets and that of 
linear alphabets.



6 Lineární antikva
slučuje kresebné a tvarové prvky písem  
antikvových a bezserifových.

Copperplate Gothic,
ITC Élan,
ITC Symbol,
Insignia,

Friz Quadrata ,
Icone,
 Albertus,
 Marsia,

Optima ,
Pascal
ITC Ecas
Solpera (Štorm)

Písma:



a
a

a
a
a
a
a
a

S Srovnání
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6

3
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4
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Rag
1 Dynamická antikva 2 Přechodová antikva

Rag
3 Statická antikva 4 Lineární serifové písmo



5 Lineární bezserifové 
   statické písmo

6 Lineární bezserifové geom. 
    konstruované písmo

7 Lineární bezserifové   
   dynamické písmo

Rag
8 Lineární antikva







Bembo

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Aa  Ee  Rr
Aa  Ee  Rr aMonotype (1928–9)


