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Vojtěch Preissig 1873–1944
český gra�k, typograf, malíř, ilustrátor, 
účastník protirakouského i protinacistického odboje.

Preissigova Antikva





Preissigova Antikva
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Jaroslav Benda
byl český malíř, gra�k, redaktor, pedagog, autor poštovních známek, 
plakátů, monumentálních výzdob. 

1885–1950

Písmo pro Monotype
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Oldřich Menhart 1897–1962
byl český typograf, tvůrce písma, kaligraf, 
knižní gra�k a odborný publicista.

Písma:
– Menhartova antikva
– Menhartova romana
– Manuscript antikva
– Figural romana
– Česká unciála
– Parlament
– Monument
– Triga antikva



Menhartova Antikva



Manuskript Antikva



Menhartovy knihy



František Muzika 1900–1974

Muzikovo Krásné písmo je pro 
typogra�i přinejmenším tím, 
čím je anatomický atlas pro 
medicínu...

byl český malíř, ilustrátor, typograf a pedagog.

Recenze Petr Somol, 2005





Oldřich Hlavsa 1909–1995
byl český gra�k, typograf, redaktor a odborný publicista.

Oldřich Hlavsa, 1963

„Jde o to, aby 
o něco šlo.“

h�p://www.oldrichhlavsa.cz/



Hlavsovy knihy





h�p://www.oldrichhlavsa.cz/



https://www.ceskatelevize.cz/porady/10619821880-u-
zavesene-knihy/215411000170034/cast/434993/

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10619821880-u-zavesene-knihy/215411000170034/cast/434993/


Josef Týfa 1913–2007
byl český typograf, knižní gra�k
a tvůrce písem.

Týfova Antikva
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Týfova Antikva
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1910–1976

Písma:
– Vega
– Public
– Pražské kamenné
– Maršův grotesk
– Orion

byl český gra�k, typograf a tvůrce písma.

Stanislav Maršo
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Jiří Rathouský
byl český typograf a gra�cký designér.

1924–2003

Metron
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písmo Alphapipepísmo Alphapipe



src: h�p://www.czechdesign.cz/

Po stopách orientačního 
systému pražského metra 

s Rostislavem Vaňkem



* 1939

Písma:
– Scienta
– Circo
– Fat Twin
– Blot
– Plus 
– Meander uncial
– Solpera, Areplos (s F. Štormem)

je český tvůrce písma, typograf, gra�k, pedagog.
Je autorem Československé klasi�kace písem

Jan Solpera

„Písmenka mě nepřestávají fascinovat, 
protože nejsou jen prostředkem k stabilizování 
a předání lidské myšlenky, ale svou výtvarnou 
formou dovedou tuto myšlenku 
konkretizovat a umocnit…“



Československá 
klasi�kace Jana Solpery
1/Dynamická antikva
2/Přechodová antikva
3/Statická antikva
4/Lineární písmo serifové
5/Lineární bezserifové statické písmo
6/Lineární bezserifové konstruované písmo
7/Lineární bezserifové dynamické písmo
8/Lineární antikva

9/Kaligrafická písma
10/Volně psaná písma
11/Písma lomená
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* 1945

Písma:
– Aktion
– Clara
– Corridor
– Fenomen
– Galaxy
– Haven
– Meridianus 
– Quodlibet

je český typograf, gra�cký designér, 
tvůrce písma a pedagog.

Rostislav Vaněk



h�p://www.h�p://www.moravska-galerie.cz/



h�p://www.czechdesign.cz/



signaturetype.cz



František Štorm * 1966
je český tvůrce písma, typograf, gra�k, pedagog, 
odborný publicista a hudebník.

Písma autorská:
– Serapion, 1997
– Academica, 2007
– Trivia, 2012

Digitalizace autorů:
Vojtěch Preissig, Slavoboj Tusar, 
Jiří Rathouský, Josef Týfa, 
Jan Solpera

Celkem 
1000+ fontů!



h�p://www.aeclectic.net



h�ps://trafogallery.cz





stormtype.com



Veronika Burian * 1973
je český designérka písma, spoluzakladatelka 
písmolíjny TypeTogether.

Písma autorská (některé s José Scaglione):
– Abril (EDA)
– Adele (TDC)
– Bree
– Crete (Granshan)
– Karmina (Granshan,  EDA)
– Maiola (Granshan –Cyr)
– Ronnia
– Tablet Gothic (EDA)



type-together.com



Tomáš Brousil * 1975
je tvůrce písma, typograf a pedagog (UMPRUM).

Písma autorská:
– Comenia Sans
– Fishmonger
– Gloriola
– Kulturista
– Ladislav
– Monopol
– Nudista
– Tabac (Sans, Serif, Slab, Mono
...



suitcasetype.com



rose�atype.com



displaay.net



heavyweight-type.com



superiortype.com



kometa.xyz



setuptype.com



dizajndesign.com



carnokytype.com






