
DESIGN

PÍSMA





Jaké jsou základy tvorby písma?
Proč se navrhuje písmo?
Jak navrhnout první písmo?

hint: skoro nikdy to nebude „a“



názvosloví



dříky	/	Stems
příčky	/	Crossbars

šikmé tahy / Daigonal Strokes
bříška	/	Bowls

serify / Srifs

2.1	 Grafická	podoba	fontu
 Názvosloví

Workshop VOŠ MICHAEL – Font Jockey
jak	porozumět	typografickému	písmu	a	vybrat	to	pravé



serify	s	oblými	náběhy
bracketed serif

skrytý serif

serify	bez	náběhu
straight serif

bez serifu
sans serif

deskovitý serif
slab serif

2.1	 Grafická	podoba	fontu
 Názvosloví

Workshop VOŠ MICHAEL – Font Jockey
jak	porozumět	typografickému	písmu	a	vybrat	to	pravé



HpQegd
 AnbRarShrot

Apex

oko
Eye

bříško
Bowl

příčka
Crossbar

příčka
Crossbar

chvost
Tail

smyčka
Loop

ucho
Ear

horní	doažnice
Ascender

dřík
Stem

spodní dotah
Descender

oboustranný srif
Bilateral Serif

klínovitý serif
Triangular serif

klínovitý serif
Beak

hřbet
Spine

šikmý tah
Diagonal Stroke

zrno
Ball terminal

zářez
Vertex

chvost
Tail

chvost
Tail

oblouk
Ark

trn
Spur

náběh	serifu
Bracket

Oblý tah
Rounded Stroke

spojka
Link

2.1	 Grafická	podoba	fontu
 Názvosloví

HpQegd
 AnbRarShrot

Apex

oko
Eye

bříško
Bowl

příčka
Crossbar

příčka
Crossbar

chvost
Tail

smyčka
Loop

ucho
Ear

horní	doažnice
Ascender

dřík
Stem

spodní dotah
Descender

oboustranný srif
Bilateral Serif

klínovitý serif
Triangular serif

klínovitý serif
Beak

hřbet
Spine

šikmý tah
Diagonal Stroke

zrno
Ball terminal

zářez
Vertex

chvost
Tail

chvost
Tail

oblouk
Ark

trn
Spur

náběh	serifu
Bracket

Oblý tah
Rounded Stroke

spojka
Link

2.1	 Grafická	podoba	fontu
 Názvosloví

Font Jockey
jak	porozumět	typografickému	písmu	a	vybrat	to	pravé
Workshop VOŠ MICHAEL – Font Jockey
jak	porozumět	typografickému	písmu	a	vybrat	to	pravé



Řqky
Çňl Horní dotah

Ascender

Spodní dotah  
Descender

výška 
verzálek 
Cap Height

střední
výška
písma	 	
X-height

stupeň
písma 
Font Size

akcentová	dotažníce
horní	dotažnice	 Ascender	Line
verzálková	dotažnice	 Cap	Line
  
mínusková	dotažnice	 Mean	Line	
  

Základní	dotažnice,	 Base	Line
také	účaří

Dolní	dotažnice	 Descender	Line

hodnota
prokladu
psma 
Leading

2.1	 Grafická	podoba	fontu
 Názvosloví

Workshop VOŠ MICHAEL – Font Jockey
jak	porozumět	typografickému	písmu	a	vybrat	to	pravé



nástroje



A/ploché pero B/ostré pero C/redispero

D/žádný



A / ploché pero / plochý štětec / double pencil

30–45° 
pouze translace

tahtah



A / ploché pero / šablona

mínusky

h. dotažnice

d. dotažnice



B / ostré pero / ostrý štětec / copperplate

cca 50° 
práce s přítlakem



B / ostré pero / šablona



C / redispero / monoline

na úhlu nezáleží 
tvoří kostru
písma / rukopisu



D / žádný nástroj

modulární písmo
písmo postavené na systému / konstrukci
pixel fonty a písma v gridu



D / grid

Elementy jsou nástrojem a pravidla 
jejich umístění a pohybu jsou 
definovány systémem. Problém není 
toto sestavit, ale přijít na něco, co 
tu nebylo a zároveň je to použitelné 
alespoň pro 26 liter abecedy…

Grid je jen speciální interpretací toho 
systému. Můžete také stavět jakoby 
potrubí neo stavebnici jako merkur, má 
to systém, ale nemá to žádný předem 
definovaný grid.



https://www.youtube.com/
watch?v=Aq9uF6‑Q4gU





Proč (podle mě) nejde navrhovat písmo bez 
zkušenosti s nástroji?

• Zkušenost přináší odkrytí záhady 
umístění tenkých a silných tahů 
v samotné liteře.

• Je dobré experimentovat s náklo‑
nem i množstvím konstrastu.

• Konzistence střídání těchto tahů 
je základním staevebním kame‑
nem každého písma. Harmonický 
rytmus podporuje čitelnost i pří‑
jemnou texturu písma, kde se oko 
čtenářovo nezasekne.

• Existují dobrá písma, která to 
schválně porušují, ale spíš najdete 
velké množství těch špatných

• Na to abyste mohli pravidla poru‑
šovat je vždy dobré je znát a projít 
si mentálně a fyzicky tou zkuše‑
ností, pak alespoň víte proč a co 
porušovat

• Nemusíte se hned stát profíky, sta‑
čí jedno, dvě odpoledne s plochým 
fixem nebo štětcem



idea



Proč další písmo?

E. Spiekermann

Vždy je potřeba
n+1 písem…



a
a
a
a
a
a
a
a

1

5

2

6

3

7

4

8

A / Identifikace v klasifikaci / historii



B / Kombinace historie a nástroje

Commercial Type – Marian

a +
=



C / Kombinace nástroje a techniky

a+ =

Setup Type – Odesta



D / Kombinace dvou klasifikací

DizajnDesign – Kontrast Grotesk



E / Kombinace Sutnar + Modular (Modnar Sutular)



BTW…



• kombinací dvou a více dříve 
nesouvisejících věcí

• použitím nástroje 
v novém kontextu

• nečekaným / nepovoleným 
použitím nástroje

• aplikace nepísmařského 
systému / filtru na znaky

• přivedením pravidla 
do extrému

• potlačením existujích 
pravidel

• typecooker

• modular

• rukopis

• kaligrafie

• digitalizace z nápisu / 
vzorníku

IDEA?



PRVNÍ PÍSMO?

• kombinací dvou a více dříve 
nesouvisejících věcí

• použitím nástroje 
v novém kontextu

• nečekaným / nepovoleným 
použitím nástroje

• aplikace nepísmařského 
systému / filtru na znaky

• přivedením pravidla 
do extrému

• potlačením existujích 
pravidel

• typecooker

• modular

• rukopis

• kaligrafie

• digitalizace z nápisu / 
vzorníku









GENERÁTOR KOMBINACÍ PODLE DNEŠNÍHO DATA?
1: square 
2:stencil 
3:rounded
4:geometric 
5: bodytext 
6: display 
7: highcontrast 
8: poster 
9: modern

10: calligraphy
11: broadnib 
12: brush
13: handwriting
14: initials
15: swashes
16: legible
17: technical
18: oldstyle

19: fashion
20: traditional
21: inline
22: monoline
23: narrow 
24: block
25: slanted
26: italic
27: inverse

28: lowcontrast
29: humanist
30: compressed
31: backslanted

1:  grotesque 
2: antique 
3: modern

4: egyption 
5: transitional 
6: blackletter 

7: sans 
8: serif 
9: slab

10: script
11: modular
12: segment





parametry



DUKTUS
ŠÍŘKA
NÁKLON
OSA STÍNOVÁNÍ
KONTRAST
MNOŽSTVÍ KONTRASTU
ZAKONČENÍ/PATKY
PROPORCE  
DISPLAY/TEXT



DUKTUS
ŠÍŘKA
NÁKLON
OSA STÍNOVÁNÍ
KONTRAST
MNOŽSTVÍ KONTRASTU
ZAKONČENÍ/PATKY
PROPORCE  
DISPLAY/TEXTA A A A A A A
A A A A A A A



DUKTUS
ŠÍŘKA
NÁKLON
OSA STÍNOVÁNÍ
KONTRAST
MNOŽSTVÍ KONTRASTU
ZAKONČENÍ/PATKY
PROPORCE                                …VELODROMA



DUKTUS
ŠÍŘKA
NÁKLON
OSA STÍNOVÁNÍ
KONTRAST
MNOŽSTVÍ KONTRASTU
ZAKONČENÍ/PATKY
PROPORCE  
DISPLAY/TEXT

Upright / Slanted
Upright / Italic



DUKTUS
ŠÍŘKA
NÁKLON
OSA STÍNOVÁNÍ
KONTRAST
MNOŽSTVÍ KONTRASTU
ZAKONČENÍ/PATKY
PROPORCE  
DISPLAY/TEXT
a a a aa



DUKTUS
ŠÍŘKA
NÁKLON
OSA STÍNOVÁNÍ
KONTRAST
MNOŽSTVÍ KONTRASTU
ZAKONČENÍ/PATKY
PROPORCE  
DISPLAY/TEXT a
a PLOCHÉ PERO

OSTRÝ ŠTĚTEC



DUKTUS
ŠÍŘKA
NÁKLON
OSA STÍNOVÁNÍ
KONTRAST
MNOŽSTVÍ KONTRASTU
ZAKONČENÍ/PATKY
PROPORCE  
DISPLAY/TEXT

aaa
aaa



DUKTUS
ŠÍŘKA
NÁKLON
OSA STÍNOVÁNÍ
KONTRAST
MNOŽSTVÍ KONTRASTU
ZAKONČENÍ/PATKY
PROPORCE  
DISPLAY/TEXT

nn nnn



DUKTUS
ŠÍŘKA
NÁKLON
OSA STÍNOVÁNÍ
KONTRAST
MNOŽSTVÍ KONTRASTU
ZAKONČENÍ/PATKY
PROPORCE  
DISPLAY/TEXT

ABCDEFGHIJKL M
ABCDEFGHIJKL MN
ABCDEFGHIJKL MN



DUKTUS
ŠÍŘKA
NÁKLON
OSA STÍNOVÁNÍ
KONTRAST
MNOŽSTVÍ KONTRASTU
ZAKONČENÍ/PATKY
PROPORCE  
DISPLAY/TEXT – Garamond

D
IS

P
LA

Y

T
EX

TKdyž se Řehoř Samsa 
jednou ráno probudil 
z nepokojných snů, shledal, 
že se v posteli proměnil 
v jakýsi nestvůrný hmyz. 
Ležel na hřbetě tvrdém 
jak pancíř, a když trochu 
nadzvedl hlavu, uviděl své 
vyklenuté, hnědé břicho 
rozdělené obloukovitými 

Když se Řehoř Samsa 
jednou ráno probudil 
z nepokojných snů, 
shledal, že se v posteli 
proměnil v jakýsi 
nestvůrný hmyz. Ležel 
na hřbetě tvrdém jak 
pancíř, a když trochu 
nadzvedl hlavu, uviděl 
své vyklenuté, hnědé 



WHEN YOU USE DISPLAY
FOR BASIC PARAGRAPH 
INSTEAD OF TEXT STYLE



proces



správné poměry  

a odstupy světel a stínů v písmě 

jsou závažným činitelem pro hygienu

 zraku a rozhodující složkou písmařova

 úkolu, na němž záleží zdar 

a nezdar ve tvorbě typů

OLDŘICH MENHART, 1957
TVORBA TYPOGRAFICKÉHO PÍSMA



SKICA
papír, tužka, pero – nejlepší kamarádi designéra

1 / skicováním + vyplňováním



SKICA

2 / vyšrafováním



SKICA

3 / dvojitá tužka – double pencil



KOREKTURY



SCAN

TIFF – 300 PPI+



DIGITALIZACE

vytvořte si template
dokument v PS
1000×1200 px

a uložte pro každou 
literu zvlášt

horní  
dotažnice
verzálky

mínusky

účaří

spodní 
dotažnice



SOFTWARE

Glyphs 3
‑ Mac
‑ v této době nejlepší SW na písmo

Fontlab 7
‑ Win, Mac
‑ v5.2 je stará, v7 je drahá

FontForge, Glyphr Studio (online), FontStruct, Font 
Creator, atd. ale nejsou na opravdu profi výrobu písma











pravidla
základní

designu písma



x

<x

SÍLA TAHU

Pro stejný dojem tloušťky oblé 
tahy musí být širší než rovné 
tahy a to jak vertikálně, tak 
horizontálně.

PRVNÍ PÍSMO?



💩

❤



SÍLA TAHU

Pro stejný dojem tloušťky je 
potřeba horizontály jemně 
ztenčit oproti vertikálám.

x

<x



💩

❤



PŘETAHY

Pro dojem rovnoměrného
usazení všech tvarů, je potřeba 
kulaté/ostré tvary umístit POD 
nebo NAD dotažnici/účaří



💩

❤



KONZISTENCE

písmo obsahuje prvky, 
které se opakují v celé 
abecedě. je vhodné, 
když je jejich design 
konzistení



Futura💩

❤

!!!

KONZISTENCE



SPACING

Metrika je mezera 
po stranách kontury 
znaku (vcelku je to 
kuželka), díky níž 
se při psaní střídají 
harmonicky světla 
a stíny



VS.

💩

❤

SPACING



KERNING

Kerning nebo‑li vyrovnání 
párů slouží pro specifické 
dvojice znaků, kde metrika 
nestačí.Chybějící kerning 
zásadně omezuje použití 
písma

ToTToToToToTToo
-80



KERNING

💩

❤



BARVA V TEXTU

Co se to se mnou stalo? Pomyslel si. Nebyl 
to sen. Jeho pokoj, správný, jen trochu 
příliš malý lidský pokoj, spočíval klidně 
mezi čtyřmi dobře známými stěnami, Nad 
stolem, na němž byla rozložena vybalená 
kolekce vzorků soukenného zboží - Samsa 
byl obchodní cestující -, visel obrázek, který 
si nedávno vystřihl z jednoho ilustrovaného 
časopisu a zasadil do pěkného pozlaceného 

Barva, textura nebo 
také krytí písma v 
delším textu by měla 
být rovnoměrná, bez 
tučných nebo tenkých 
extrémů



BARVA V TEXTU

Řehořův pohled se pak obrátil k oknu a pošmourné počasí - bylo 
slyšet, jak kapky deště dopadají na okenní plech - ho naplnilo 
melancholií. Co kdybych si ještě trochu pospal a zapomněl 
na všechny blázniviny, pomyslel si, to však bylo naprosto 
neproveditelné, neboť byl zvyklý spát na pravém boku, v nynějším 
stavu se však do této polohy nemohl dostat. Ať sebou házel 
sebevětší silou na pravý bok, vždycky se zase zhoupl zpátky 
naznak. Zkoušel to snad stokrát, zavřel oči, aby se nemusel dívat 
na zmítající se nohy, a přestal, až když ucítil v boku lehkou, tupou 
bolest, jakou ještě nikdy nepocítil. 
Ach bože, pomyslel si, jaké jsem si to vybral namáhavé povolání! 
Den co den na cestách. Zlobení s prací je mnohem víc než přímo 
v obchodě doma, a k tomu ještě ten kříž s cestováním, starosti 
o vlaková spojení, nepravidelné, špatné jídlo, stále se střídající 
známosti, jež nikdy nenabudou trvalosti, srdečnosti. Aby to 
všechno čert vzal! Ucítil nahoře na břiše slabé svědění; pomalu 
se sunul po hřbetě k čelu postele, aby mohl lépe zvednout hlavu; 
našel svědící místo, poseté spoustou drobných bílých teček, které 
nedovedl posoudit; a chtěl to místo jednou nohou ohmatat, hned 
ji však stáhl zpátky, neboť při dotyku ho hrůzou zamrazilo. 

Řehořův pohled se pak obrátil k oknu a pošmourné počasí - bylo Řehořův pohled se pak obrátil k oknu a pošmourné počasí - bylo 
slyšet, jak kapky deště dopadají na okenní plech - ho naplnilo slyšet, jak kapky deště dopadají na okenní plech - ho naplnilo 
melancholií. Co kdybych si ještě trochu pospal a zapomněl na všechny melancholií. Co kdybych si ještě trochu pospal a zapomněl na všechny 
blázniviny, pomyslel si, to však bylo naprosto neproveditelné, neboť byl blázniviny, pomyslel si, to však bylo naprosto neproveditelné, neboť byl 
zvyklý spát na pravém boku, v nynějším stavu se však do této polohy zvyklý spát na pravém boku, v nynějším stavu se však do této polohy 
nemohl dostat. Ať sebou házel sebevětší silou na pravý bok, vždycky nemohl dostat. Ať sebou házel sebevětší silou na pravý bok, vždycky 
se zase zhoupl zpátky naznak. Zkoušel to snad stokrát, zavřel oči, aby se zase zhoupl zpátky naznak. Zkoušel to snad stokrát, zavřel oči, aby 
se nemusel dívat na zmítající se nohy, a přestal, až když ucítil v boku se nemusel dívat na zmítající se nohy, a přestal, až když ucítil v boku 
lehkou, tupou bolest, jakou ještě nikdy nepocítil. lehkou, tupou bolest, jakou ještě nikdy nepocítil. 
Ach bože, pomyslel si, jaké jsem si to vybral namáhavé povolání! Ach bože, pomyslel si, jaké jsem si to vybral namáhavé povolání! 
Den co den na cestách. Zlobení s prací je mnohem víc než přímo v Den co den na cestách. Zlobení s prací je mnohem víc než přímo v 
obchodě doma, a k tomu ještě ten kříž s cestováním, starosti o vlaková obchodě doma, a k tomu ještě ten kříž s cestováním, starosti o vlaková 
spojení, nepravidelné, špatné jídlo, stále se střídající známosti, jež nikdy spojení, nepravidelné, špatné jídlo, stále se střídající známosti, jež nikdy 
nenabudou trvalosti, srdečnosti. Aby to všechno čert vzal! Ucítil nahoře nenabudou trvalosti, srdečnosti. Aby to všechno čert vzal! Ucítil nahoře 
na břiše slabé svědění; pomalu se sunul po hřbetě k čelu postele, na břiše slabé svědění; pomalu se sunul po hřbetě k čelu postele, 
aby mohl lépe zvednout hlavu; našel svědící místo, poseté spoustou aby mohl lépe zvednout hlavu; našel svědící místo, poseté spoustou 
drobných bílých teček, které nedovedl posoudit; a chtěl to místo drobných bílých teček, které nedovedl posoudit; a chtěl to místo 
jednou nohou ohmatat, hned ji však stáhl zpátky, neboť při dotyku ho jednou nohou ohmatat, hned ji však stáhl zpátky, neboť při dotyku ho 
hrůzou zamrazilo. hrůzou zamrazilo. 
Sklouzl opět zpátky do dřívější polohy. Z toho časného vstávání člověk Sklouzl opět zpátky do dřívější polohy. Z toho časného vstávání člověk 

💩❤



A PAK JEŠTĚ:

zvolit správný počet masterů a instancí
kompletovat sadu znaků
nastavit opentype features
zkontrolovat metriku a kerning
správně fonty pojmenovat
otestovat na WIN a MAC, Adobe, Microsoft
spustit testy v terminálu
zkontrolovat hinting a webfonty
vygenerovat variable font





Roksana Jan Charvát &  
Malvina Lubec

abcdefghijklmnopqr 
stuvwxyz 0123456789
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pro srovnání  
az fontu 


