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POJMY A NÁZVOSLOVÍ – anatomie písma
Každý písmový znak je sestaven z jednotlivých prvků, které jsou v kresbě spojeny do konkrétního tvaru 
znaku a všechny znaky pak následně, při zachování jednotného  stylu, do abecedního systému zvaného 
abeceda.



POJMY A NÁZVOSLOVÍ – slovem a obrazem



CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY TISKOVÝCH PÍSEM
Grafický designér má v počítači na výběr ohromné množství písem (fontů). Není možné ani nutné si 
pamatovat názvy abeced. Protože každá abeceda má svou individuální kresbu, lze ji podle ní identifikovat. 
Každá z jedenácti skupin klasifikační normy profesora Jana Solpery obsahuje specifickou skupinu písem. 
V konkrétní skupině mají shodné charakteristické grafické znaky. Všechna písma např. ze skupiny 
dynamická antikva jsou vhodná k sazbě beletrie. Písma ze skupiny dynamických písem bezserifových 
(grotesky) najdou uplatnění v reklamě, některých typech novin, při prezentaci technických informací, tam, 
kde jde o úsporu papíru apod. Klasifikace písma je hodnocením písma z hlediska dvou základních principů:
DYNAMICKÉHO a STATICKÉHO. Mezi nimi stojí  přechodová skupina a klasifikaci doplňuje 
smíšený typ písem. Písma zdobená a dekorativní netvoří samostatnou skupinu, ale jsou podskupinami 
příslušného základního typu.

Charakteristické znaky, kterými identifikujeme typ písma:
1) Naklonění osy, stínování a střídání tenkých a silných tahů v kresbě písma 
Dynamický princip: osa stínování oblých tahů je silně nakloněna, rozdíl v tloušťce silných a tenkých tahů 
není příliš velký.

Přechodový typ: dynamický a statický princip v kresbě znaků je vyrovnaný, osa stínování má menší sklon, 
výraznější je rozdíl v tloušťce oblých tahů.

Statický princip: osa stínování oblých tahů je kolmá, rozdíl v tloušťce silných a tenkých tahů je výrazný, 
kontrastní, zřetelný.

2) Šířková diferenciace proporcí písma
Dynamický princip: dynamická písma jsou šířkově diferenciovaná, některé písmové znaky mají individuální 
šířku při zachování výšky písma.
Statický princip: šířky jednotlivých písmových znaků nejsou diferencovány a mají, stejnou šířku.



3) Serify
Serify jsou tvary, které příčně ukončují svislé, šikmé i vodorovné písmové tahy.Tvar serifů je identifikačním 
(a zároveň výrazným grafickým) prvkem pro zařazení písma do příslušné skupiny.

4) Autorský přínos
Rukopis, profesionalita, technické zázemí, znalost konstrukce písmových znaků a pochopení principů tvorby 
abecedního systému rozhodují o kvalitě nového písma. Písmo je plnohodnotné autorské dílo, je duchovním 
vlastnictvím tvůrce se všemi odkazy na znění autorského zákona. Proto se nesluší do písma tvarově 
zasahovat, písmo deformovat, proporčně modifikovat.



KLASIFIKACE TISKOVÝCH PÍSEM prof. JANA SOLPERY
Zařazení písma do některé za skupin respektuje jednak chronologii vývoje písma, ale také jeho grafickou a 
výtvarnou charakteristiku. Do některé z klasifikačních skupin lze zařadit kterékoliv současné latinkové písmo, 
ale také ta písma, která teprve vzniknou.



PÍSMO - VZORNÍK VELIKOSTI 
Pro práci grafika je vzorník písem který je „vybaven“ ukázkami sazby v různých řezech, velikostech, 
s proklady a pod. vynikající pomůckou při rozhodování o konečném výběru písma. Protože hodnota šedé 
(index šedé) je každého písma jiná (vliv na index šedé má typ, velikost, druh písma, rozpal, řádkový pro-
klad, poměr potištěné a nepotištěné plochy), má vlastnictví „fontovníku“ výhodu, odpadá metoda pokus 
-omyl. Vzorník ukazuje písmo HELVETICA ve velikosti 10/12 b.



STUPNĚ PÍSMA V BODECH S NÁZVY - UKÁZKA 1:1
Didot vytvořil měrný systém k určení velikosti písma dlouho před ustavením metrické soustavy, proto 
velikost písma v bodech a milimetrch není totožná. (1 bod = 0,376 mm   12 bodů = cicero = 4,512 mm)



GRAFICKÝ DESIG - VIZUÁLNÍ INFORMACE
Věcná - reklamní - kresba stojí na pomezí ilustrace a grafického znaku. Autor nesleduje výtvarný styl ani 
neinzeruje vlastní výtvarný rukopis. Takto účelově vytvořené kresby jsou jednoúčelovou kreací. Reklamní 
kresby mají dekorativní účel, jsou obrazovým doplňkem textové a informační dominanty (sloganu, citátu, 
titulku apod.). Reklamní kresby jsou ozvláštněním a zpestřením grafického produktu

Iniciála je první, zvýrazněné písmeno v textu. Odlišuje se od sazby svou velikostí, stylizací, kresbou 
a začleněním do zrcadla sazby. Iniciála je výrazným typografickým prvkem úpravy sazby knih a časopisů

Monogramy jsou začáteční písmena jmen a přijímení spojená do obrazové kompozice. Dříve to byl velmi 
frekventovaný způsob osobní prezentace v psaných formách sdělení, na pečetidlech, výšivkách apod.



Fiktivní písmo. Výtvarná hra, kdy transformací tvarů evokujících písmo do kompozic, které připomínají 
textová sdělení (ale bez vazby na obsahové a formální hodnoty práce s písmem), vytváří autor pocitovou 
fikci. Je to kreativní aplikace tvarových hodnot písma do obrazového systému, který písmo myšlenkově 
a konceptuálně rozvíjí podle principů volného umění.

Letttrismus byl výtvarný směr v 2. polovině XX. století, který preferoval jako motiv, téma nebo záminku 
k volné autorské tvorbě (malba, grafika, prostorová tvorba) různé segmenty, tvarové, lineární, kresebné nebo 
plošné detaily písmových znaků a skupin. Významní tvůrci: Eduard Ovčáček, Jan Urbášek, Jiří Hadlač.

Jiné formy přenosu informací
Písmo je systém znaků umožňující zrakovou komunikaci a jeho zvukovou, jazykovou podobu. Písmo však 
nemusí být přímo spjato s konkrétním jazykem. Forma přenosu „dat“ není pevně svázána jen s písmovým 
znakem. Může být zprostředkována hmatem, zakódovaná do zvukových intervalů nebo pohybových 
a vizuálně gestických struktur. Může mít podobu symbolu, znaku, figury, může graficky zaznamenávat zvuk, 
nebo vizuálně  umožnit komunikaci Neslyšícím.

Brailleovo písmo, slepecké písmo, reliéfní struktura bodů „čitelná“ hmatem. Louis Braille (1809-1852)

Morseovka. Samuel F. Morse (1791-1872) malíř a vynálezce, vytvořil v roce 1838 telegrafní abecedu 
složenou z teček a čárek, které mají význam písmen, číslic nebo znamének.



Vlajková abeceda - je tvořena různými sestavami z vlajek a pohybů, kde každá poloha představuje 
písmeno, číslici nebo pojem.

Notový zápis. Noty jsou grafické značky pro tóny ( ukázka velmi expresivního záznamu Leoše Janáčka).

Prstová abeceda pro Neslyšící 
Neslyšící jsou právně uznaná menšina, protože mají svoji kulturu a jazyk. Komunikaci Neslyšících 
umožňují vizuální systémy, které nahrazují a suplují zvukovou rovinu řeči. Kromě prstové abecedy 
používají Neslyšící složitější systém dorozumívání - znakovanou češtinu. Zákon o znakové řeči byl 
schválen  PS parlamentu ČR až v roce 1998. Český znakový jazyk je plnohodnotný komunikační systém 
který tvoří speciální vizuálně technické prostředky (tvary a postavením rukou, pohyby rukou a mimika)
se základními atributy jazyka (znakovost, systémovost, členění, historický, lexikální a gramatický rozměr). 
Znakovaný čestina je umělý jazykový systém, který využívá gramatické prostředky češtiny spolu s pohyby 
rukou a hlasitou nebo bezhlasnou artikulací.

Česká prstová abeceda



PÍSMO VE VÝTVARNÉM UMĚNÍ
Písmo bylo vždy součástí výtvarných, sochařských a architektonických děl. Egypťané byli grafomani, 
popsali všechno, dokonce i obvazy mumií, ačkoliv je už žádný člověk nemohl přečíst. Jejich písmo bylo 
obrazem a obraz písmem. Trajánův sloup je popsaná architektura - pomník- se záznamem důležitých 
událostí. „Mluvicí pásky“ (předchůdci bublin dnešních comixů) a texty byly od středověku součástí 
grafických listů ale i tapisérií a výšivek. Renesanční a barokní portrétní malba obsahuje občas jméno 
portrétovaného se všemi jeho tituly. Některá umělecká hnutí a výtvarné skupiny mají písmo integrované 
do tvůrčích produktů, např. lettrismus, architektura divadel a knihoven, blob apod.

Mince a plakety nemají bez výtvarně komponovaného písma a číslic kvalitu ceniny či uměleckého díla. 
Pamětní desky a  pomníky jsou ukázkou aplikace písma ve veřejném prostoru s ideovým posláním. 
Čínská i japonská grafika a písmo tvoří celek myšlenkový, výrazový i symbolický. Arabské písmo je díky 
své tvarové flexibilitě a náboženské tradici schopno přizpůsobit se jakémukoliv tvaru, prostoru, rozměru, 
materiálu a ploše, v podobě složitých ornamentálních a dekorativních struktur. Náhrobky (od faraonů, 
přes rodové hrobky až po vesnický hřbitůvek) jsou ukázkou využití písma k vyjádření touhy po identifikaci 
konkrétních osob a napříč časem. 



PÍSMO A UMĚLCI
Písmo je v podstatě kresba. Každý umělec, který má svůj vlastní, osobitý „umělecký“ rukopis, promítá tuto 
schopnost, talent a výjimečnost do svého rukopisu - psaného písma. Adolf Born píše do svých kreseb 
a grafik vzkazy rukopisem, naprosto shodným se stylem kresby. Také u Josefa Lady je vzájemná spojitost 
kresby písma a motivů naprosto zřetelná. Alois Mikulka vytvořil originální písmové tvarosloví, „vlastní 
abecedu“, texty (STATE LOUIS) píše, ryje a maluje do obrazů, grafik, autorských knih i plastik. 

Iniciály, titulky a ilustrace vytvořené Jiřím Trnkou mají naprosto shodný styl kreseby. S písmem jako 
motivem pro výtvarnou kreaci pracuje Květa Pacovská, integruje do písmových znaků svůj originální 
způsob vidění a hravost ve stylizaci. 



Angličan William Blake byl ve své době  uznávaný malíř a grafik, ktery realizoval vlastním nákladem texty 
se svými ilustracemi. Známé a ceněné jsou Písně nevinnosti vydané v roce 1789.

Henri de Toulouse-Lautrec realizoval své dílo výtvarnými technikami, které vyhovovaly jeho naturelu. 
Tvořil rychle, hekticky. Malby většinou neměl čas dokončit. Plakáty kreslil přímo na litografický kámen
s kresebnou jistotou a dynamickým rukopisem, písmo je v slohovém souladu s dobou, má secesní nádech.

Alfons Mucha své originální kreslené plakáty vytvořil za svého pobytu v Paříži technikou barevné 
litografie. Písmo má výrazně kaligrafické vlastnosti, je dekorativní a stylové jednotné. Alfons.Mucha 
je typickým a nejslavnějším představitelem klasické secese. 

Pierre Bonnard byl malíř hnutí Nabis, které preferovalo niterné a emocionálně intimní motivy, pracoval 
s velmi jemnou barevností a chvějivým rukopisem. Jeho vzácné projevy v oboru typografie jsou zajímavé.



Představitelé italského futurismu (1912) ve svém manifestu oslavovali tempo a rychlost, viděli v dynamice  
techniky a konstrukci strojů novou komplexní estetiku. Oslavovali válku jako hybný princip dějin.V malbě 
se snažili o záznamy fází pohybu, i v typografii tyto tendence realizovali poměrně úspěšně. 

Básník, aktivní osobnost pařížské umělecké avantgardy začátku XX.stol. Guillaume Apollinaire realizoval 
princip vizuální poezie. Kaligram (carmen figuratum) je obrazové zpracování textu tak, že vyjadřuje svůj 
obsah. Jde o originální typografická řešení, technologií knihtisku velmi náročná na realizaci.. 

V Rusku v porevolučním nadšení vznikl umělecký směr - konstruktivismus. Budovatelské úsilí a ideály 
sovětské společnosti se umělci snažili formulovat novými prostředky.V architektuře, malbě, poezii 
a typografii dosahovali nezvyklého a radikálního estetického výrazu. Vedle Tatlina byl uznávanou osobností 
tohoto hnutí El Lisickij. Konstruktivisté byli za Stalinových čistek i fyzicky likvidováni.



Umělecká škola Bauhaus byla ojedinělým fenoménem v dějinách kultury. Svým programem, působením 
špičkových tvůrčích osobnosti v rolích pedagogů a výsledky práce ovlivnila moderní design a vizuální 
kulturu celého 20. století. Škola zanikla (stejně jako mnohé jiné idee) z politických důvodům, s nástupem 
nacistů k moci. Ukázka: plakát výstavy kterou navštívilo 15 000 diváků vytvořil Joost Schmidt.

Českou avantgardu tvořili většinou malíři, někteří sochaři, méně typografové a nezařaditelní solitéři. 
Teoretici a literáti pomáhali formulovat a prosazovat myšlenyky moderního světa, ale podíleli se tím zároveň 
na odsunutí mnoha umělců s tradičními postoji na okraj zájmu (např. malíř, prof. pražské akademie Jakub 
Schikaneder byl znovu objeven až na konci století). Karel Teige vytvořil koncept písma, ve kterém 
se snažil propojil písmové znaky s fotografií. 

Keith Haring, představitel postmoderního malířství v 80. letech XX.století v USA. Umělec z okruhu 
Basquiata a Warhola, se stal už za svého  krátkého života ikonou postmoderny. Proslavil se stylizací 
jakéhokoliv motivů do hutné a zkompresované lineární  struktury vyjadřující přesně a „ilustrativně“ 
myšlenku a obsah.  


