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ÚVOD 

Tato učebnice si klade za cíl popsat vznik a vývoj typografického a tedy 
tiskového písma. Můžeme říci, že vznik a vývoj písma sleduje věrně vývoj 
lidské civilizace jako takové. Existence písma byla vždy první podmín-
kou a zároveň průvodním jevem vzniku kultury a vzdělanosti. Je záko-
nité, že pokud se nám dochovaly historické památky dávných civilizací, 
velmi často v nich můžeme najít písmo — záznamy textů — nejčastěji v ar-
chitektuře. Kdykoli ve společnosti začala hrát větší roli informace, 
pak vždy vznikala i potřeba tuto informaci zaznamenat. Je samozřejmé, 
že prvními takovými záznamy informací byly zápisy obchodní a politické, 
tedy texty a informace veskrze praktické. Později ale přibývají i první 
texty vědecké a literární. Povšimneme si logické vývojové civilizační 
souvislosti: společnost — obchod — písmo — věda a kultura — všestranný rozvoj 
společnosti. My si zde ale budeme všímat především vzniku a proměn písma 
podle měnících se požadavků doby.

Protože se zde chceme zaměřit na vývoj latinkového písma, musíme 
si nejprve povšimnout starověkých civilizací v okruhu Středozemního 
moře. Vzápětí se zmíníme o kultuře a antického Řecka a zejména staro-
věkého Říma, kde vzniká konečně latinkové písmo — takové, které již bez 
větších potíží dokáže přečíst i každý z nás. Poté stručně zmíníme vývoj 
písma v raném středověku a v době románské a gotické a zde si povšim-
neme prvního evropského tiskového písma, které bylo nejprve pouhou 
reprodukcí gotického písma psaného. Vzápětí se ale na jihu Evropy, 
v Itálii, začne odehrávat velkolepá kulturní a duchovní obnova — re-
nesance — a s ní vzniká také první skutečné knižní tiskové písmo nové 
kvality — antikva. Její další vývoj pokračuje do podoby vrcholné rene-
sanční, poté přes barokní přechodové až k antikvě klasicistní, kde je její 
základní historický vývoj završen. Sledovat budeme století devatenácté 
s jeho bouřlivým rozvojem průmyslu a obchodu a tím, jak tato průmys-
lová exploze proměnila písmo a požadavky na něj kladené. V závěru také 
popíšeme to podstatné z vývoje písma ve století 20., ukážeme si i nejdů-
ležitější písma, která používáme dnes. Vedle inflační masové produkce 
průměrných i horších písem, kterých je plný internet, vzniká naštěstí 
i kvalita špičková a s ní nové vynikající abecedy pro profesionální prá-
ci. A to nejen v západním světě, ale i u nás. Stručně se také několikrát 
dotkneme i vývoje kaligrafických písem. 

Jako bych slyšel námitku některých kolegů — proč učebnici dějin 
písma, když máme Krásné písmo od Františka Muziky? Ano, Krásné 
písmo je jedinečné vědecké dílo, ale je to více než tisíc stran podrobných 
informací za nemalou cenu. Ze své pedagogické praxe vím, že pro dnešní 
středoškoláky jsou právě rozsah této knihy a hloubka informací v ní 
obtížně zvládnutelné a pak: Muzikovy dějiny písma končí v polovině 
20. století. Proto jsem přesvědčen, že stručnější učebnice s podstat-
nými informacemi sahajícími až ke dnešním dnům je potřebná, zejména 
na středních školách výtvarného zaměření.
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1. / ZROZENÍ PÍSMA A PÍSMA STAROVĚKÝCH  
KULTUR

Vznik a vývoj kultury a vzdělanosti v nejstarších civilizacích šel 
ruku v ruce se vznikem a vývojem písma, které zaznamenávalo 
nejprve informace jednoduché a primitivní podobně jednodu-
chými grafickými či malířskými prostředky, později myšlenky 
složitější a závažnější formami dokonalejšími. Prvé grafické 
záznamy ani nemůžeme ještě označit za písmo, byly spíše 
značkami, které měly jejich uživateli připomenout některou 
skutečnost, prostě osvěžit jeho paměť. Tyto „záznamy“ nazývá-
me mnemogramy a měly často podobu uzlů, šipek, zářezů či zna-
ček. Pravěký člověk, pokud svou sekyrkou či kopím 
skolil nebezpečné zvíře, zaznamenal si někdy 
tuto událost vrypem do topůrka. Pokud jich 
skolil za zimu více, zářezy se množily a při-
pomínaly jemu samotnému i všem v tlupě 
jeho lovecké úspěchy. Jak vidíme v památ-
kách, které se nám z těch dob dochovaly, 
lidé dříve než dokázali zapsat své myšlenky, 
dokázali je nakreslit, zaznamenat obrazem. 
Jeskynní člověk podal zprávu o průběhu 
dramatického lovu tak, že namaloval pů-
sobivou malbu na zeď jeskyně — dodnes se 
nám z její krásy tají dech — ale zapsat průběh 
událostí textem však nedovedl, i když vyprávět 
jej svým známým už asi uměl. Malba nebyla tedy jen dekora-
cí interiéru, byla hlavně záznamem události, zprávou. Tak se 
zrodily první tzv. piktogramy, tedy obrazové znaky. 

V nejstarších starověkých kulturách už můžeme mnohde 
vidět sestavy graficky vytříbených obrazových znaků, piktogra-
mů, seřazených vedle sebe či pod sebou. Zrodily se nezávisle 
na mnoha místech a v různých podobách, lišily se materiálem, 
použitým nástrojem, důmyslností i estetickou úrovní a odrá-
žely tak kulturní vyspělost svých autorů. Takové piktogramy 
nalézáme na památkách staroegyptských, ale i sumerských či 
krétských. Obzvláště v Egyptě se obrazové písmo — hieroglyfy 
— dočkalo velkého využití a dosáhlo vysoké výtvarné úrovně. 
Piktogramy se však dále vyíjely, vznikala potřeba tvořit znaky 
pro větší celky slov či pro výrazy abstraktní a tvary mluvnické 
— vznikalo tak postupně písmo pojmové, ideové, tedy ideogra-
my. V mnohých částech světa se takové písmo zachovalo do-
dnes, např. v nejvyspělejších kulturách Asie: v Číně, Japonsku 
či Korei. Tato písma mají vysokou estetickou kvalitu, ale osvo-
jit si je a naučit se je číst je často práce na léta. To vytváří bo-
hužel pro vzdělání určitý práh, který překročí jen někteří. Stát 

Pravěká jeskynní malba z Altamiry  
a kresba z Lascaux

Ukázka  
čínské  
kaligrafie
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se v Číně vzdělaným člověkem znamená v prvé řadě naučit se 
přibližně 10 000 důležitých znaků čínského písma a teprve pak 
může student číst závažnou a odbornou literaturu. Ke čtení 
běžného tisku stačí znalost cca poloviční i nižší. Tento práh 
vzdělanosti, tedy osvojení si dovednosti čtení a psaní je v Ev-
ropě neporovnatelně nižší a čtení knih je dostupné prakticky 
každému dítěti po několika měsících školní docházky. Kvalita 
a typ písma tak může významně ovlivnit vzdělanostní struktu-
ru populace v té které kultuře či zemi. Složitost ideografických 
písmových systémů vedla postupně k hledání písma jednoduš-
šího, což se v některých oblastech také podařilo zejména tím, 
že znak přestává vyjadřovat celý pojem, ale vyjadřuje jen určitý 
samostatný zvuk. Zvuků je v lidské řeči nepoměrně méně, a tak 
se k záznamu příběhu vystačí s menším počtem znaků, které 
tvoří slova a ty pak celé věty. Je to vynález opravdu převratný 
a taková fonetická (zvuková) písma nazýváme fonogramy. K nim 
patří i naše evropské písmo latinkové či východoevropské 
azbukové či řecké. Ani vývoj těchto písem nebyl jednoduchý 
a přímočarý a vedl nejprve ke znakům pro slabiky a teprve 
později vznikají jednotlivé znaky pro každý zvuk — souhlásku 
či samohlásku — tedy písmena (litery). Tak vzniká písmo abeced-
ní. Ale nepředbíhejme. 

Stručný přehled starověkých písem bych měli asi začít 
u písem egyptských. Prvním a nejznámějším písmovým systé-
mem v Egyptě bylo písmo ideografické, které nazýváme egypt-
skými hieroglyfy. Vzniklo v období druhé dynastie cca mezi lety 
3200 a 2980 př. n. l. ze staršího piktografického písma a do-
sáhlo vysoké výtvarné úrovně. Pro účely monumentální 
(v architektuře) bylo s mírnými obměnami používáno 
po celou dobu existence starověké egyptské kultury. 
Zpočátku bylo v písařsky upravené formě používáno 
i pro knižní účely, později kolem roku 3000 př. n. l. se 
ale pro ruční psaní vyvinulo knižní písmo egyptské hieratic-
ké. Z něj vzniklo ještě později mezi lety cca 950–750 př. n. 
l. písmo démotické jako již zcela kurzivní písmová forma. 

Jiným významným starověkým civilizačním centrem 
byla Mezopotámie, rozkládající se v oblasti mezi řekami 
Eufrat a Tigris. Zde vznikla nejprve kultura starého Sumeru, 
později slavná Babylonie. Odtud známe první piktografické písmo 
sumerské, které snad ovlivnilo i vznik raného písma egyptské-
ho. Sumerové své písemné záznamy ryli pomocí trojhranných 
dřívek do hliněných destiček. Hlína byla hlavním a nejdo-
stupnějším materiálem, naleziště kamene byla velmi omezená 
a vzdálená. Tyto dostupné materiály brzy způsobily, že z rytí 
do hlíny se stále více stávalo rychlejší otiskování dřívek a vytvá-
ření soustav různě velikých a různě orientovaných klínů. Tak 

Egyptské fonetické hieroglyfy 

Ukázky písma hieratického a démotického

Sumerské piktogramy



: 6

vzniklo písmo klínové. To již ale nebylo písmem obrazovým, ale 
ideografickým – zahrnovalo totiž pojmy abstraktní a obsaho-
valo asi 2000 znaků. Dalším vývojem na písmo slabikové byl 
počet znaků snížen na asi 600. Zajímavé je, že toto sumerské 
klínové písmo přetrvalo i zánik sumerské říše, sloužilo jako 
písmo babylonské a později je převzali i Akkadové, kteří Ba-
bylonii ovládli. Různé formy klínového písma používali i Asy-
řané, Chetité i další národy přední Asie. Zdokonalenou formu 
vlastního klínového písma používali i Peršané. Vrcholné po-
doby a funkce klínové písmo dosáhlo ve starověkém syrském 
Ugaritu, kde v polovině 2. tisíciletí př. n. l. již existovala ryze 
fonetická abeceda s 29 písmeny. To byl objev!

Dalším zajímavým národem byli Chetité, zřejmě 
dokonce dvěma odlišnými národy, z nichž jeden po-
užíval písmo hieroglyfické, druhý písmo klínové. Chetitskou 
řeč psanou tímto klínovým písmem rozluštil význam-
ný rodák z Lysé nad Labem vědec Bedřich Hrozný. 
Chetité sídlili na území dnešní Sýrie na úrodném pásu 
země poblíž Středozemního moře. 

Na Krétě a na blízkých ostrovech existovala také 
významná kultura, jejíž dochované památky včetně 
písmových jsou rovněž významné. Kréťané používali 
v architektuře monumentální písmo piktografické, později pak 
více typů písma lineárního. V písmových znacích lze vysto-
povat vlivy okolních kultur, a to jak egyptské, tak i chetitské. 
Krétské písmo bylo pravděpodobně alespoň zčásti písmem 
fonetickým, slabikovým, podobně jako písmo kyperské. 

Vrcholným písmem své doby ale bylo písmo Féničanů 
(Foiničanů), kteří sídlili na skalnatém syrsko-libanonském 
pobřeží a živili se převážně překupnictvím a přepravou zboží 
po moři. Féničané byli malým semitským národem a na svých 
dalekých plavbách zakládali přístavní obchodní centra. Jejich 
jednoduchá abeceda měla 22 prostých znaků pouze pro sou-
hlásky. Starší forma jejich písma pochází cca z 13. století př. n. 
l., mladší ustálená forma je pak ze století 9. př. n. l. Féničané 
své písmo exportovali do různých končin tehdejšího světa a to 
pak na mnoha místech zapustilo kořeny a stalo se základem 
pro další vývoj písma. Jisté je, že abecedu Féničanů můžeme 
považovat za první a důležitý stupeň vývoje evropské latinkové 
abecedy. 

Podobně nepochybné je, že druhým předstupněm pro vý-
voj latinky bylo řecké archaické písmo (8.–7. st. př. n. l.). Řekové své 
písmo vytvářeli právě na základech fénického písma rozesetého 
Féničany po celém středomoří. Řekové fénickou abecedu dále 
rozvíjeli, některé znaky vypustili, jiným souhláskovým znakům 
dali naopak význam samohlásek. Většinu písmových znaků 

Klínové písmo ugaritské

Krétské písmo lineární

Fénické písmo – mladší forma
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dále graficky vyvíjeli směrem ke tvarové harmonii a čitelnosti. 
V různých oblastech řecké kultury se písmo vyvíjelo s mírný-
mi odlišnostmi. V oblastech východních znamenalo řecké písmo 
hlavní zdroj inspirace pro vývoj mnohých abeced východních 
národů jako např. Tráků, Makedonců, Arménů či Gruzínců 
a později i východních Slovanů a dokonce i Germánů. My se 
ale zaměříme na oblasti západní, kde řecké západní písmo vý-
znamně ovlivnilo další vývoj zejména na Sicílii a Apeninském 
poloostrově, kde se stalo inspirací pro písmo prototyrhenské a písmo 
etrusků (7. st. př. n. l.) a dalších tamních národů a tedy před-
stupněm archaické latinky. 

Etruskové, národ sídlící v dnešním Toskánsku a pocháze-
jící pravděpodobně z východu, zanechali nemnohé památky 
dokazující, že používali písmo vycházející z abecedy řecké, 
nicméně psali a mluvili ja-
zykem, který dosud nebyl 
plně rozluštěn. Zda bylo 
etruské písmo pro vznik poz-
dější latinky bezprostřed-
ně nutným předstupněm, 
či zda se latinka utvářela 
ze západořecké abece-
dy přímo není jisté, ale 
všecha písma této oblasti 
jsou natolik podobná 
a natolik se ovlivňovala 
vzájemně, že na tuto otáz-
ku asi neexistuje jedno-
duchá odpověď. Zdá se 
ale, že úroveň ostatních latinských kmenů 
na území dnešní Itálie byla v době kolonizace 
Řeky stále na daleko nižším stupni vývoje, 
než aby byly schopny z řeckého písma bez-
prostředně a v plné míře kulturně těžit. To byl 
asi skutečný důvod, proč bylo prostřednictví 
vyspělých Etrusků pro budoucí Římany tak 
důležité, a to nejen v otázce převzetí a poz-
dějšího dalšího vývoje písma, ale i ve věci 
přejímání vědomostí, stavitelských dovedností 
i vývoje umění. 

Řecké západní písmo

Etruské písmo
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2. / ARCHAICKÁ LATINKA A ŘÍMSKÉ PÍSMO  
MONUMENTÁLNÍ

Město Řím bylo podle dobové legendy založeno Romulem 
v roce 753 př. n. l., kmen Latinů osídlil Apeninský poloostrov 
již přibližně o století dříve. Naopak z doby asi 100 let po za-
ložení Říma pocházejí nestarší dochované památky latinkového 
písma. V 7.—6. století př. n. l. ovládla Řím etruská dynastie 
a právě pod vlivem Etrusků Římané poznali řeckou kulturu 
v jižní Itálii a na Sicílii a začali využívat řecko-etruskou kul-
turu pro svůj prospěch. Písmo, které převzali a mírně přizpů-
sobili pro svoji starou latinu mělo jen 21 znaků a vzhledově se 
řecké předloze velmi podobalo. Některé znaky nemají ustále-
nou stranovou orientaci, což souvisí se směrem psaní zprava 
doleva a celkovou nestabilitou písem. Většina znaků v archaické 
latince má hned několik kresebných verzí, litery teprve hledají 
svoji výslednou podobu a formu. Památky s archaickými ná-
pisy mají ještě poměrně orientální charakter, nemůžeme ještě 
hovořit o jednotném písmařském stylu či výtvarném výrazu 
písma. Jednotlivé nápisy se také velmi liší. 

Z pochopitelných důvodů se nám nejvíce písmařských 
památek dochovalo v architektuře vytesaných do trvanlivého 
mramoru a proto můžeme celkem podrobně sledovat vývoj 
písma právě pro toto užití, t.j. písma monumentálního. Tento vývoj 
od archaické latinky byl velmi plynulý a pozvolný, na jeho 
konci však je písmo skvělé výtvarné kvality. Rané formy písma 
monumentálního ze 3. stol. př. n. l. ještě velmi připomínají 
latinku archaickou, ale tvary znaků a jejich orientace se ustalu-
jí, litery již začínají být srovnány na zřetelném účaří, proporce 
a světlost písma se stává vyrovnanější. Základní forma ze 2.–1. 
stol. př. n. l. má již ustálené tvary znaků a vykazuje již znač-
nou estetickou kvalitu. Další vývoj se ale nezastavil u lineární 
formy liter, začínají se objevovat na koncích tahů skryté serify, 
které tyto konce zvýrazňují a zlepšují tak čitelnost písma a jeho 
estetickou úroveň. Tyto přechodové abecedy mají serify ještě 
důsledně orientované kolmo na směr písmového tahu. Přibliž-
ně ve druhém století př. n. l. se ale začínají objevovat písma 
s rozvinutými serify orientovanými už rovnoběžně s účařím. 
Postupně se formy liter tříbí a čistí, až v 1. století n. l. dosáh-
ne římské písmo monumentální — kapitála — své nejlepší podoby. 
Tato vrcholná forma římského monumentálního písma např. 
z Trajanova sloupu v Římě z r. 113 už vykazuje znaky nejvyšší 
estetické kvality, výtvarná krása písma dosahuje dokonalosti. 
Je to naprostý vrchol vývoje antického monumentálního pís-
ma. Výtvarnou úrovní lze toto písmo srovnávat až s nejlepšími 
příklady vrcholné renesanční antikvy z 16. století nebo antikva-

Archaická latinka, bronz, 4. stol. př. n. l.

Římské monumentální písmo – postupně:  
a) ustálená raná forma, b) forma se ztracený-
mi a c) s rozvinutými serify (2.–1. st. př. n. l.)

a 

b 

c 

viktortakac


viktortakac


viktortakac


viktortakac


viktortakac


viktortakac


viktortakac


viktortakac
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mi pozdějšími. Někteří odborníci se ale domnívají, že estetická 
kvalita a tvarová harmonie římské kapitály nebyla již nikdy 
překonána. Zcela jistě během celých čtrnácti století následu-
jících po římském písmu monumentálním (římské kapitále) 
nevytvořili Evropané nové písmo, které by dosahovalo srovna-
telné výtvarné úrovně. 

Věnujme se teď ale chvíli fenoménu serifu, té zvláštní ob-
době hlavice a patky na antickém sloupu. Serif je jistě prvkem 
velmi estetickým, ušlechtilým, ale nesmíme zapomenout, že 
vznikl z ryze praktických důvodů. Tím prvním byla potřeba 
dobré čitelnosti, druhým pak zvláštní příprava a rozkreslení 
písma na kámen před jeho vytesáním. Kameníci si totiž písmo 
předmalovali plochým dlouhým štětcem, který zanechával „stí-
novanou“ stopu podobně jako seříznuté psací ploché pero (a).  
To bylo hlavně příčinou střídání slabých a silných tahů písma. 
V koncích tah písmene většinou rozdvojili a tím vytvořili este-
tické zakončení — serif — kterým zároveň zvýšili čitelnost litery. 
Písmové znaky pak tesali do kamene tak (b), že každý písmový 
tah (duktus) rozpůlili na dvě šikmé plochy. Světlo a stín pak 
písmo modelovaly do kontrastních dobře čitelných tvarů  
a právě serify vynikaly jako výrazné detaily liter. 

Proporčně je kapitála velmi harmonická, mnoho písmen 
vychází ze čtverce — např. H, M, N, — jiná z kruhu — O, Q, 
C — další mají naopak výrazně úzkou proporci — E, F, L či S. 
Abeceda jako celek ale tvoří velmi harmonickou sadu znaků 
o velice vyrovnané tmavosti, hustotě kresby. Právě na tuto do-
konalost budou jednou navazovat umělci renesance, až budou 
hledat vzory a inspiraci pro svoji novou tvorbu. Zde se budou 
inspirovat jak sochaři pro nápisy na soklech svých plastik, tak 
architekti pro monumentální písmo na svých stavbách. U ka-
pitály budou ale hledat zdroje i tvůrci tiskových písem — rané 
benátské antikvy. 

Na různých místech římské říše můžeme dodnes nalézt 
mnoho písmařských památek monumentálního římského pís-
ma různých kvalit, ty nejlepší ovšem většinou přímo v centru 
dění — ve městě Římě. Z prvních tří století n. l. ještě můžeme 
najít vynikající písmařské památky. Právě k těm lepším přípa-
dům patří úzká forma monumentálního písma (viz ukázka z tuniské-
ho Maktaru z období kolem r. 280), která byla inspirovaná 
malířským písmem dokumentárním. Malířskou podobu origi-
nálního dokumentárního písma ovšem můžeme dodnes obdivovat 
např. na omítkách domů v Pompejích. Přibližně od 3. stole-
tí začíná kvalita monumentálního písma postupně upadat. 
Úpadek říše se projevoval i úpadkem všech výtvarných forem 
včetně písma podobně, jako tomu bylo v historii už mnoho-
krát — před starověkým Římem i po něm. 

Fragmenty vrcholného římského monumentál-
ního písma v chorvatském Zadaru

Úzká forma římského monumentálního písma. 

Malířské římské dokumentární písmo  
– Pompeje, r. 76. 

Fragment nápisu z Puteoli

a) předmalba 
serifu štětcem

b) plastická  
podoba vytesaného 
serifu
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3. / ŘÍMSKÉ A RANĚ STŘEDOVĚKÉ PÍSMO 

Již jsme se zmínili, že v antickém Římě měl vývoj latinky 
v podobě písma monumentálního jeden ze svých vrcholů, 
po kterém následuje postupný úpadek jeho formy a estetické 
kvality v příštích staletích, podobně, jako v ostatních oblastech 
umění a vědění. Nástup křesťanství a jeho postupná dominan-
ce v Evropě znamenala nejprve prostou likvidaci antické kul-
tury a věd, často až překvapivě cílevědomou a záměrnou, jak 
ukazují nejnovější výzkumy a poznatky. Ve výtvarném umění 
v raném křesťanství existoval zákaz zobrazování lidských figur, 
což vedlo k praktickému zániku malířství a hlavně sochařství 
a skutečná monumentální architektura ztratila také důvody pro 
svoji existenci. Písmařská kultura na tom byla přece jen o něco 
lépe, protože se z veřejných prostor a architektury postupně 
stahovala do oblasti knižní, kde mohla dále existovat a vyvíjet 
se. Velkým pokrokem bylo vytvoření nové knižní formy — z pů-
vodních svitků z egyptského papyru se kniha přeměnila do for-
my kodexu, tj. vázané knihy. Stalo se tak už ve 2. století, ale 
trvalo ještě dlouho, než vázaná kniha převládla v knižní pro-
dukci nad svitky. Bude ale trvat až do 10. století, než se do Ev-
ropy dostane čínský vynález papíru a dalších 100 let, než zde 
bude i vyráběn. Do té doby se používal velmi kvalitní a drahý 
materiál pro psaní knih a důležitých listin — pergamen. Je to 
pečlivě zpracovaná ovčí, kozí či telecí kůže. 

Důležitým knižním písmem pozdní antiky a raného stře-
dověku byla kvadrátní kapitála. Vyvinula se z písma monumen-
tálního, tj. tesaného do kamene a odlišuje se od něj především 
jiným způsobem psaní serifů, které nebývají oble napojené 
na písmový tah, ale většinou jsou ve formě příčné slabé čáry. 
S tímto písmem v různých obměnách se můžeme setkat v čet-
ných knižních památkách — vznikla pravděpodobně už na po-
čátku našeho letopočtu a udržela se až do jedenáctého století. 
Zprvu bylo používáno pro psaní celých textů, později spíše 
pro okázalé či klasické texty nebo pro psaní titulků. Tím prv-
ním příkladem je Zlatý žaltář Karla Velikého zhotovený fran-
ským písařem Dagulfem v letech 782–795. Toto písmo se ale 
později stalo jednou z předloh pro další vývoj latinky.

Dalším významným rukopisným písmem byla kapitála rus-
tická, která navazovala naopak na starší dokumentární římská 
písma. Měla pro nás poněkud nezvyklou konstrukci a střídání 
slabých a silných tahů, většina vertikálních tahů byla slabá 
a horizontální tahy naopak silné. To však byl charakteristický 
rys mnoha římských dokumentárních písem stejně jako úspor-
ná šíře liter. Rustická kapitála se velmi brzy vyvinula v písmo 
ryze kaligrafické, její volnější formy vyhovovaly nejen původ-

Kvadrátní kapitála ze 4. století 

Kvadrátní kapitála ornamentální, 8. století 

Kvadrátní kapitála, 9. století 
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nímu štětci, ale i podobné technice psaní širokým sříznutým 
perem. Toto písmo po dovršení svého vývoje zůstalo dlouho 
v nezměněné podobě v užívání písaři, ale podobně jako kvad-
rátní kapitála se později udržovalo spíše jako písmo titulkové, 
až ve století 11. také vymizelo. Narozdíl od kvadrátní kapitály 
neskýtala kapitála rustická další možnosti pro vývoj znaků. 

O jedné okolnosti v souvislosti s římským latinkovým 
písmem jsme se zatím ale nezmínili. Je to fakt, že Římané sice 
vyvinuli dokonalou latinkovou abecedu, zůstali ale pouze 
u jedné řady písmen — verzálek, tedy velkých liter. Dosud se 
totiž neprojevila potřeba mít i druhou řadu písmových zna-
ků — minusky. Tento vývoj se bude odehrávat až v příštích 
dlouhých staletích středověku a současnou podobu 2 řad 
písmových znaků abecedy — minusek a verzálek nebo jinak 
minuskuly a majuskuly — získá latinka až v pozdním středově-
ku resp. v renesanci. Tím vývojovým mezistupněm je písmo, 
které nazýváme unciála. Je ovšem pravda, že v některých pís-
mech rukopisných se již náznaky budoucích minusek objevily, 
ale teprve v unciále získají tyto tendence pevný tvar. Z dnešní 
perspektivy totiž můžeme říci, že v unciále se mísí znaky ver-
zálek a pozdějších minusek. Na příkladech unciály vidíme, jak 
některé litery mají zcela jinou kresebnou podobu, než verzálky 
římské kapitály. U písmen A, B, D, H, M, P a Q již poznává-
me nové tvary budoucích minusek s horními a dolními dotahy. 
Nesmělé náznaky těchto dotahů vidíme již mírně přečnívat 
přes obě účaří. Nejsou to ovšem ještě skutečné minusky. VZnik 
právě těchto nových forem liter byl způsoben tlakem na jed-
nodušší ruční psaní písmen, některé rovné tahy byly zjedno-
dušeny v jeden tah oblý a tak opět účel změnil formu. Unciála, 
původně písmo knižní, se stala písmem, které zajistilo určitou 
kontinuitu tradice antické a raně středověké — křesťanské. 
V pozdně antickém období se ovšem unciála objevuje i jako 
písmo nápisové jak malířské, tak i dokonce sochařské. Podob-
ně jako v případě úzkého písma dokumentárního se i unciála 
se svými formami vytvářenými ručním psaním objevuje v so-
chařské podobě poněkud nelogicky, ale příčinu asi můžeme 
hledat v tom, že ne všichni autoři tesaných nápisů byli oprav-
doví kameníci a písmaři a tak někteří tito příležitostní autoři, 
kteří kamenické monumentální písmo neovládali — např. vojáci 
v provinciích — použili pro kamenné nápisy písma, která prostě 
znali a běžně používali, tj. písma psaná.

Římská unciála se vyvinula z kapitály kvadrátní, ale velký 
vliv na její vznik měla také existence unciály řecké. Zhruba 
v 6. století se vyvinula písařská knižní forma s vertikální osou 
stínu. Od 8. století unciála degeneruje, v 9. století mizí jako 
písmo textové, ale přežívá zejména v Německu jako písmo 

Římská nápisová unciála ze 3.–4. stol. n. l. 
a římská unciála knižní ze 3.–5. stol. n. l.

Kapitála rustická, 1.–4. století 
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titulkové ve své ornamentální podobě až do konce středověku. 
Krátce se dokonce unciála vrátila na scénu v době romantismu 
v 19. století, v Čechách např. v podání Josefa Mánesa či Mi-
koláše Alše. V raném středověku byla jako písmo knižní ještě 
důležitá románská smíšená majuskula, která sice nebyla stylově 
a kresebně příliš čistá, ale znamená návrat k majuskulové ver-
zálkové formě písma. 

Kromě písem majuskulových a unciál vznikají v raném  
středověku, ale možná už v pozdním starověku (snad 
ve 3. stol.) písma minuskulová, která nazýváme polounciála. 
Tato písma byla rozšířena v křesťanských centrech vzdělanosti 
po celé Evropě, tedy v klášterních scriptoriích v Itálii, Francii 
i v Anglii a Irsku. Opravdu vysokých kvalit dosáhla polounciá-
la na konci 8. stol., tedy v době Karla Velikého v kaligrafické 
škole kláštera sv. Martina v Tours. Tato karolinská polounciála 
měla již téměř dokonalou minuskulovou kresbu s jedinou 
výjimkou písmene N, které stále setrvávalo v majuskulové 
podobě. Naopak v některých irských a anglických verzích 
polounciály se už nynější minuskulové n začíná objevovat, 
ale nestálou formu zde také vykazuje písmeno R-r. 

Jednoznačné minuskulové podoby pak knižní písmo 
dosáhlo v karolinské minuskule, jejíž okrouhlá forma vykazuje 
nezvykle vyspělou harmonii kresby písmových znaků. 

Ornamentální unciála z 9.–10. stol. n. l. 

Románská smíšená majuskula z 11. stol. n. l. 

Karolinská polounciála z 8.– 9. stol. n. l. 

Iluminace z Book of Kells, Irsko, 7. století 

Irsko-anglosaská polounciála 7.–8. stoletíOkrouhlá karolinská minuskula 9.–11. stol. n. l. 
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4. / PÍSMO VRCHOLNÉHO STŘEDOVĚKU

rcholný středověk – pod tímto pojmem si většina z nás 
předství románskou a především gotickou kulturu. 
A gotická kultura je především ve znamení víry v Boha, 

je zcela ve službách katolické církve, jejíž moc a vliv na společ-
nost dosahuje v této době svého vrcholu. Gotické umění zcela 
slouží církvi a víře, světské malířství či sochařství neexistuje. 
Ale proti předchozím staletím znamená gotika opravdový 
rozvoj a rozkvět výtvarného umění. Architektuře dominují go-
tické katedrály se svou vertikálou, pohledem vzhůru k Bohu, 
a se svými vysokými klenbami, lomenými oblouky a důmysl-
nými opěrnými systémy. To jsou prvky, které pozdější období 
a slohy odmítnou a stanou se často slepým ramenem vývoje. 
Podobně je tomu s gotickými písmy, která dosáhnou pozoru-
hodných forem, ale na svém vývojovém vrcholu budou opuš-
těna a zavržena a nahrazena zcela novými písmy. Vývoj těchto 
tvarově výrazných písem se stane tedy slepou uličkou bez dal-
šího využití a následného rozvoje. Jejich životnost a využití je 
ale v různých částech Evropy různá — například v německých 
zemích a německy psané literatuře — a podobně i v literatuře 
české! – se gotická písma udrží až do 19. století. Naopak v jižní 
a západní Evropě jsou gotická knižní písma opuštěna již v re-
nesanci a nahrazena radikálně novými písmy – renesančními 
antikvami, které naváží na původní latinková římská monu-
mentální písma. 

Prvními písmy, která zde zmíníme budou gotické maju-
skuly. Předstupněm k nim je ale románsko-gotická smíšená majus-
kula, která byla používána zejména pro účely monumentální 

a kde se mísí znaky ryze 
majuskulové s tvary unciá-
lovými. Kresba znaků není 
příliš vytříbená, má spíše 
robustí charakter. Čistě 
gotická majuskula už je ale jiný 
případ, charakterizuje ji po-
měrně komplikovaná kresba 
a nápadné serify. Gotická 
majuskula se objevovala 

Románsko-gotická smíšená majuskula a gotic-
ká majuskula úzká (12.–14. st.), nápisové verze

Gotická majuskula knižní,  
12.–14. století

Gotické ornamentální  
majuskuly

Viktor Takac

Viktor Takac
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v různě zdobených až ornamentálních variantách, které se 
ovšem často stávaly obtížně čitelnými. Většinou se ale jednalo 
o písma, která sloužila jako jednotlivé zdobné iniciály. 

Jestliže gotická majuskula sloužila především jako dekora-
tivní písmo pro iniciály, text samotný obstarávala gotická 
minuskula. Ta se vyíjela od raných přehledných forem 

k těm komplikovaným, od okrouhlých forem k lomeným. Tak 
se zrodila textura, písmo, které dominovalo po několik dese-
tiletí nejen jako písmo knižní rukopisné, ale také jako první 
písmo knihtiskové. Textura se vyvíjela také od formy původ-
ně okrouhlé, přes hranatější texturu s lomenými nožkami 
případně texturu bez nožek až po texturu čtvercovou. Právě 
tento typ textury si Gutenberg si vybral pro svůj první velký 
tisk — 42řádkovou Bibli. Pro své další dílo, 36řádkovou bibli 
vyrobil nové matrice a litery s texturou, která má poněkud širší 
písmový obraz. Prvá 42řádková bible je skvělou ukázkou nád-
herné tiskové knihy, která se i svojí malířskou výzdobou sna-
žila napodobit soudobé knihy psané. Zajímavou okolností je, 
že tiskové textury mívaly poměrně mnoho často používaných 
ligatur dvou i tří písmen. Jak jsme se už zmínili, první tištěné 
knihy nevedly ihned k revoluci ve tvorbě písma, které by lépe 
vyhovovalo nové technice, ale naopak se tiskaři snažili v ma-
ximální míře napodobit soudobé kodexy psané. Pravidelnost 
a přesnost sázeného písma ovšem přinesla novou kvalitu a tak 
tyto knižní skvosty obdivujeme dodnes pro jejich neobyčejnou 
výtvarnou krásu. 

Textura ale i přes vynález knihtisku dále žila jako písmo 
kaligrafické, tisk dlouho ještě nedokázal pokrýt veškerou po-
třebu psaného slova. Důležitý příspěvek pro výuku textury při-
nesl i slavný malíř a grafik Albrecht Dürer, když vydal knižně 
své vzorníky textury. Již plně poplatný renesančnímu myšlení 
ale analyzuje geometrickou konstrukci čtvercové textury, neřeší 
způsob jejího kaligrafování. Projevuje tak renesanční tenden-
ci odklonu od postupů běžných ve středověkých klášterních 
scriptoriích a nahrazuje je systematickou analýzou směřující 
také k tvorbě písma tiskového. 

Raná gotická knižní minuskula, 13. st.

Textura s lomenými nožkami, 14. století  
a česká smíšená textura z roku 1392

Gutenbergova tisková čtvercová textura,  
1450–55

Kaligrafická textura, Albrecht Dürer, 1525 

Konstruovaná čtvercová  
textura, Albrecht Dürer,  
Underweyssung, 1525 
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V Itálii se ve 14. století objevila jiná abeceda, která se zde 
stala podobně dominantní jako textura na severu, a to kulatější 
a jižní nátuře lépe vyhovující rotunda. Brzy se rozšířila i do dal-
ších oblastí jižní Evropy, zejména do jižní Francie a Španělska. 
Měla zde i podobnou úlohu jako textura, tj. byla používána 
k sepisování knih náboženských i právnických, zavedena byla 
i jako tiskové písmo. V bohoslužebných kodexech ji můžeme 
nalézt v její nejčistší a nejpečlivější písařské podobě. Při jejím 
všednějším užití můžeme pozorovat její postupné zaplevelení 
prvky běžných kurzivních písem a tím její postupnou degra-
daci. V její tiskové podobě naopak můžeme pozorovat velkou 
stabilizaci znaků a její okrouhlý tvar a tím lepší čitelnost a pře-
hlednost umožňovaly její užití v menších stupních velikosti 
než tomu bylo u textury. Významným autorem několika typů 
tiskové rotundy byl tiskař Nicolas Jenson, proslulý jinak svojí 
skvělou benátskou antikvou. Jestliže antikva získala v Itálii 
silnou pozici hned v počátcích knihtisku, rotunda se stala 
frekventovanější v 70. letech 15. století pod velkým tlakem 
konzervativních církevních kruhů, kterým antikva vzniklá pod 
vlivem humanismu nevyhovovala. Rotundy byly občas použí-
vané i v českých zemích, v některých případech alespoň jako 
písmo titulkové. 

Z gotického kurzivního písma se ve 14. století ve Francii 
vyvinula jiná důležitá abeceda té doby — bastarda. Bylo použí-
váno v královských písárnách stejně jako — v poněkud obyčej-
nější podobě — k běžnému opisování textů a knih. V 15. století 
se ale z tohoto svižného písma stalo i písmo tiskové. Bastarda 
se mezitím rozšířila z Francie do Německa i Nizozemí a zbytku 
Evropy včetně Anglie. I v Čechách se rukopisná bastarda uchy-
tila a vznikly zde dokonce i její specifické formy – česká bastarda 
okrouhlá, lomená a pozdější bastarda hrotitá. Zároveň, podobně 
jako jinde v Evropě, i zde se vyvinuly specifické formy bastar-
dy tiskové. Jedna z jejích nejvyrovnanějších forem byla např. 

Rotunda, 14.–15. století

Rotunda tisková, Oldřich Velenský 1519

Bastarda – lettre bâtarde, 14.–15. století

Česká bastarda okrouhlá, 14.–15. století

Česká bastarda hrotitá, 15.–16. stoletíČeská bastarda tisková z českého Žaltáře, Jonata Vysoké Mýto, 1487

Viktor Takac

Viktor Takac


Viktor Takac


Viktor Takac


Viktor Takac


Viktor Takac


Viktor Takac


Viktor Takac
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tiskaře Jonaty z Vysokého Mýta. Českou bastardou tiskovou bylo 
vytištěno mnoho českých prvotisků, např. také slavná Kronika 
Trojanská. V Německu byly bastardy také velmi rozšířeny jako 
písma psaná i tisková. Jednou z vrcholných forem bastardy 
bylo písmo zvané Schwabacher neboli česky švabach. Jako jiné 
bastardy měl i švabach jednobříškové „a“ a další znaky písma 
vycházejícího z kurzivy. Švabach byl používán k tisku nejen 
v Německu, Nizozemí či v Anglii, ale i v Čechách. Přestože se 
v laické veřejnosti traduje, že švabach byl národním německým 
písmem, není to pravda. Platí to ale bezezbytku o jiném vr-
cholně gotickém písmu — fraktuře. Fraktura, ostře lámané pís-
mo, byla právě oním národním písmem Němců. Používala se 
nejčastěji pro sazbu německých textů. Svoji frakturu nakreslil 
i Albrecht Dürer. V německu se fraktura udržela velmi dlouho, 
existovaly její verze z 18. století i verze klasicistické, jako např. 
ze století 19. od německého písmaře Theodora Walbauma, 
syna Justuse Ericha Walbauma proslaveného svou krásnou 
klasicistickou antikvou. 

Frakturou končí náš stručný přehled písem pozdního 
středověku, přesněji písem gotických. V dalších kapitolách 
se budeme věnovat zejména zrození a vývoji antikvy, pís-
ma, které nás dnes zajímá daleko více, nežli písma gotická. 
V mnoha historických obměnách i ve verzích současných ji 
totiž používáme i dnes. 

Švabach, 1500 

Fraktura, 1513

Fraktura, Theodor Walbaum 1808-18

Viktor Takac
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5. / PÍSMO A RENESANCE

Renesance — tak říkáme gigantickému kulturnímu hnutí, které 
se zrodilo v Itálii jako reakce na přežitou gotickou epochu. Již 
není v centru zájmu Bůh, ale člověk. Proto také jiné označení 
tohoto hnutí používané pro vědeckou, filosofickou a literární 
oblast — humanismus. Napříště bude měřítkem života i umění 
člověk, ne nekonečný a nedosažitelný Bůh. A se zájmem o člo-
věka se probudil nový zájem o antickou kulturu a její odkaz. 
Není divu, antické památky měli italští umělci stále na očích, 
dokonce se děly i nové objevy jako např. objevení helenistic-
kého sousoší Láokoóna a jeho synů v Neronově domě v Římě, 
které bylo velkou událostí a významným impulsem pro rene-
sanční umělce. Pokud jde o renesanční písmařství, zájem byl 
podobně obrácen k antickým vzorům — nápisům na starořím-
ských architektonických památkách. Někteří malíři, jako např. 
Andrea Mantegna, je neváhali použít a replikovat ve svých 
obrazech. Michelangelo Buonarotti umístil krásné nápisy 
na freskách v Sixtinské kapli. I architekti a sochaři (např. Leon 
Battista Alberti) sbírali a studovali klasické nápisy, aby se jimi 
mohli inspirovat a používat nastudované monumentální písmo 
v nových dílech. 

Pro renesanci byla velmi důležitá záliba v matematice 
a geometrii, byl intensivně hledán vztah estetiky a geometrie, 
v nápisovém písmu konkrétně vztah čtverce, kruhu a liter, po-
dobně jako čtverce a lidského těla. Vrcholným dílem v tomto 
směru byla kniha matematika Lucy Pacioliho Divina Proporti-
one, kde najdeme i známou čtvercovou konstrukci nápisového 
písma. Podobných konstrukcí existuje více, ale tato patří k nej-
lepším. Jinou konstrukci majuskuly uveřejnil Albrecht Dürer. Andrea del Verrocchio, pomník condotiera 

Coleoniho a nápis na soklu pomníku

Konstruovaná renesanční majuskula,  
Albrecht Dürer, 1525

Konstruovaná renesanční majuskula,  
Luca Pacioli, Divina Proportione, 1509

Vitruviův člověk, Leonardo Da Vinci, 
1485-90
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 Kaligrafie v renesanci byla také velmi důležitou oblas-
tí, sloužila nejen ke zhotovování oficiálních listin, ale často 
i k opisování antických textů či pro běžné kancelářské účely. 
V Itálii podléhala kaligrafická písma podobným trendům jako 
písma nápisová — majuskulová písmena mají své vzory v kapi-
tále, minusky vycházejí z karolinských vzorů. Vznikají snadno 
čitelná písma, která se odklánějí od gotických abeced. Kance-
lářská písma, jako např. Cancellaresca romana jsou používána pro 
kancelářské písařské účely, obchodní smlouvy a pod. a mají 
vysokou estetickou úroveň. V renesanci má kořeny novodobá 
evropská kaligrafie, která s různými obměnami žije dodnes. 
Psacím nástrojem byl šikmo a ploše seříznutý brk, který při 
psaní vytvářel přirozené stínování tahů dané úhlem držení 
pera v ruce. Humanistická minuskula (a majuskula) má vertikální 
směr, ale psala se plynule a snadno se četla. Byla písmem uží-
vaným pro knižní účely a jako taková vývoj knižních rukopis-
ných písem završila. Od konce 15. století bude knižní produkce 
využívat nové technologie – knihtisku — a bude plně v rukách 
tiskařů a tvůrců písem tiskových. Jak jsme se již zmínili v kapi-
tole o písmu gotickém, první tisková písma vznikla v Německu 
a byla to písma starého gotického slohu. 
Humanistické knihy byly ale v Evropě 
tištěny novými písmy, tzv. gotikoantikvami, 
písmy, která znamenala přechod mezi 
písmy gotickými a antikvou, jež měla 
brzy vzniknout právě z humanistické 
minuskuly. Je zvláštní, že první skutečná 
antikva byla vyryta německým tiskařem 
Adolfem Ruschem. Má okrouhlý pís-
mový obraz, výrazné dotažnice a serify. 
A má také velmi zvláštní až bizarní tvar 
písmene R. Přesto můžeme za opravdo-

Humanistická minuskula a majuskula, 15. stol.

Cancellaresca Romana Giambattisty Palatina

Gotikoantikva…    … a první antikva, A. Rusch, 1464
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vou vlast antikvy považovat Itálii. Trochu nečekané možná je, 
že se to nestalo ve Florencii, srdci renesance, ale v Benátkách. 
Byla zde velká koncentrace tiskařů příchozích často ze severu, 
jako např. němci Johann a Wendelin da Spira, kteří založi-
li slavnou tradici benátské antikvy nebo Nicolas Jenson, tiskař 
francouzského původu, který jí dal ve svém podání z roku 1470 
snad nejdokonalejší výtvarnou formu. Jenson se již nesnažil 
napodobit písmo kaligrafované, ale záměrně šel ve své 
rytecké písmařské práci dále, byl prvním autorem písem, 
který vědomě využíval předností knihtisku, který už 
nebyl závislý na psacím nástroji písaře. Právě výjimečná 
kvalita a věhlas Jensonovy antikvy způsobily, že byla brzy 
kopírována v celé Itálii, ovšem kvalit jeho antikvy nikdo 
nedosáhl. Jedinou výjimkou byl jiný cizinec v Benátkách 
– Erhardt Ratdolt z Augsburgu, který vyryl také vynika-
jící antikvu. Podobně jako Jenson i on pracoval souběž-
ně jak s benátskou antikvou, tak i s rotundou. Ratdolt 
používal bohatě zdobené dřevořezové rámce stránek, což 
brzy napodobovali i mnozí další tiskaři. 

Antikva benátského typu se tak rozšířila nejen po celé 
Itálii, ale i za její hranice, zejména do Francie, ale spora-
dicky s humanistickými tisky i do Španělska, Nizozemí 
a Anglie. Významně ale antikva zakotvila ve švýcarské 
Basileji, která se stala branou humanismu pro Německo. 
Působilo zde několik tiskařů, kteří se vyučili v Benátkách 
a přinesli si odtud i sady benátské antikvy. Nejvýznam-
nějšími zde byli Johann Amerbach a Johann Frobenius. 

Na konci 15. století se v Benátkách objevil humanista, 
vydavatel a tiskař Aldus Manutius, který hlavně 
svojí bohatou vydavatelskou činností významně 

ovlivnil tehdejší vzdělaný svět. Jeho nové antikvy dnes 
nazývané antikvami aldinského typu byly exportovány ve vel-
kém počtu vytištěných knih do mnoha zemí a tak spíše 
díky své kvantitě ovlivnily Evropu více, než skvělé starší 
antikvy Jensonovy. Sám Aldus nebyl ovšem autorem 
svých písem, byl spíše jen vydavatelem a majitelem dílny. 
Autorem aldinské antikvy byl vynikající rytec Francesco 
Griffo da Bologna. Označení jeho písma jako aldinská 
antikva je ale natolik zavedené a známé, že nemá smysl 
je měnit, i když by správnější název byl antikva Griffo-
va. Porovnáme-li tuto antikvu s Jensonovou, zjistíme 
několik drobných, ale důležitých rozdílů v kresbě mi-
nusek (vodorovná příčka e, delší dotažnice) a podstatně 
vyzrálejší kresbu verzálek, která již signalizuje příchod 
vrcholné renesanční antikvy. Šířkové proporce verzálek 
se zužují (E, F, G, H, M, S), mizí vnitřní serify u M, zdo-

Antikva benátského typu (Nicolas Jenson 1470) 
a aldinská antikva (Aldus Manutius 1499, 
pravděpodobný autor Francesco Griffo)
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konaluje se kresba R a Y, všechny serify se zjemňují a ty horní 
u minusek se trochu napřimují. Stále přítomnými znaky rene-
sanční antikvy jsou nevelký kontrast slabého a silného tahu 
a skloněná osa stínu zřetelná zejména v minuskách (e, c). Tato 
skloněná osa dává renesančním antikvám dynamický ráz, její 
tvary vyzařují energii a jakoby skrývaly jakýsi vnitřní pohyb. 
Proto i Jan Solpera, autor asi nejvýstižnější klasifikace písem 
nazývá také renesanční antikvu antikvou dynamickou.

Velkým přínosem Alda Manutia a Francesca Griffa byla 
ještě další okolnost: uvedení první tiskové italiky, tedy písma 
skloněného v tiskové podobě. Aldus ji použil pro zlevnění 
svých knih, protože sazba z italiky byla prostorově výraz-
ně úspornější než sazba z antikvy. Verzálky ovšem použil 
stojaté, antikvové, jen poněkud zmenšené. Aldus ale itali-
ku chápal ještě jako nový typ písma a nespojoval ji s an-
tikvou. Nepoužíval italiku jen jako vyznačovací řez v saz-
bě antikvové, jak tomu bude později, ale sázel z ní celé 
knihy. Součástí tiskové abecedy byla také rozsáhlá sada 
ligatur, propojených dvojic či trojic liter. V kresbě liter ita-
liky vycházeli autoři z humanistické kursivy, tedy běžného 
psaného písma. Litery tedy nebyly skloněnou verzí znaků 
antikvových, ale tvarově zcela svébytnou sadou znaků se 
vlastní kresbou (jednobříškové a, f, h). Napříště se již žád-
ná antikva neobejde bez skloněné verze — italiky. Zatím se 
ale stále jedná o zvláštní a na antikvě nezávislý typ písma. 
Tisková italika aldinského typu se pozvolna šíří jak v Itálii,  
tak i do jiných center Evropy — do Basileje, Mohuče, Lyo-
nu i Paříže. 

Po letech stagnace se ale objevila nová nealdinská 
italika, kterou vytvořil Ludovico Vicentino. Byl 
to římský tiskař, který svoji italiku odvodil přímo 

z římské psané scriptury cancellarsca romana. Vicentino 
netvořil italiku jako úsporné písmo pro levné tisky klasi-
ků jako Aldus, ale naopak pro krásné a dokonalé takřka 
bibliofilské tisky současných autorů a básníků, kde mu šlo 
výlučně o kvalitu a krásu vydání, ne o úsporu. První italika 
vicentinovského typu měla ostřejší výraznější kresbu a horní 
serify minusek vybíhající kaligraficky doprava, i verzálky 
byly silně kaligrafické. Její druhá verze již patrně pod vli-
vem aldinské tradice má horní serify krátké tradiční, ver-
zálky má prosté nekaligrafické. Ale i tato střízlivější italika 
má jemnější kresbu a delší dotažnice, než italika aldinská. 
Rytcem první verze byl pravděpodobně Lautitius Peru-
sinus, rytec opěvovaný Benvenutem Cellinim. U druhé 
verze italiky už jméno Lautitiovo chybí. Obě Vicentinovy 
italiky se rozšířily i za hranice a zejména ve Francii se staly 

Aldinská italika (Francesco Griffo 1501) 

Vicentinova první a druhá italika, 1524-6
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významnou inspirací pro francouzské písmaře pro další vývoj 
renesanční italiky i antikvy. 

Jiným a velmi rozšířeným typem renesanční tiskové italiky 
byla tzv. Basilejská italika, která vznikla kolem roku 1534 a je-
jímž autorem byl snad Thomas Wolff, oficiální tiskař města 
Basilej. Byla první významnou italikou se skloněnými verzál-
kami. Jejich sklon byl v případě některých písmen příliš velký 
a byl tak kompenzován pootočením celých liter doleva, takže 
u takto postižených písmen jak u D, R, F, N nesouhlasí jejich 
základna s účařím řádku. Písmena A a P byla poněkud nesou-
rodě řešena kaligraficky. Přestože toto písmo nebylo dokonale 
provedeno, bylo graficky zajímavé a nové a bylo velmi rozšíře-
no v Basileji i v jiných německých a francouzských tiskárnách 
a dokonce i v tiskárnách italských včetně benátských. Do znač-
né míry předznamenalo další vývoj skloněných písem. 

Těžiště vývoje nových renesančních tiskových písem se po-
zvolna přesouvá z politicky rozdrobené Itálie do Francie. Rodí 
se zde nové antikvy se zdokonalenou a harmonickou kresbou 
liter, které si za původní vzor berou aldinskou antikvu. Ko-
lem autorství prvních francouzských antikvových písem není zcela 
jasno, ale jisté je, že významnými tiskaři a autory byli Henri 
a Robert Estienne (otec a syn). Není ovšem pochyb o tom, 
že nejvýznamnějším a také nejproslulejším francouzským 
písmařem té doby byl Claude Garamond, který byl téměř jistě 
sám autorem některé antikvy Estiennů, pro něž také pracoval. 
Byl narozen kolem r. 1480 a již v 15 letech uměl vyrýt ocelové 
raznice písma velikosti cicera, tj. 12 bodů. V mládí jako rytec 
písma musel být zaměstnán u tiskařů, ale po r. 1539, kdy král 
dekretem vyhlásil písmolijectví za samostatnou živnost, mohl 
již Garamond pod svým jménem dodávat svá písma tiskařům, 
a to nejen v Paříži, ale i do zahraničí. Garamondova renesanční 
antikva nepředstavuje výrazné změny kresby, ale i pozměněné 
detaily jednotlivých písmen a celkově větší subtilnost kresby 
posouvá celkový výraz antikvy k větší světlosti a eleganci. Vý-
sledkem je elegantní francouzské písmo plné půvabných kři-
vek a jemných detailů. Konkrétně stojí za povšimnutí písmeno 
A se šikmo seříznutým vrcholem, M s výraznými vnitřními 
tahy, R s rovnou nožkou zakončenou krátkým serifem nebo T 
se šikmýni a vzhůru přetaženými horními serify. Minusky cel-
kově vynikají vytříbenou kresbou. Důležitým rysem Garamon-
dovy antikvy je výška verzálek zvýšená na úroveň dlouhých 
horních dotažnic podobně, jako to měl u své antikvy N. Jen-
son. Garamond tedy nerespektoval zásah Francesca Griffa 
u aldinské antikvy, který výšku verzálek záměrně snížil a vyten-
čil jejich kresbu kvůli vyrovnané světlosti sazby. Garamondova 
antikva tak má verzálky téměř dvakrát vyšší než střední výšku 

Basilejská italika se skloněnými verzálkami,  
S. Gryphius 1552

Francouzská renesanční antikva, 
Claude Garamond, tisk R. Estienne 1544

Francouzská renesanční antikva, 
Claude Garamond 1544

Ukázky současných digitálních „Garamondů“

Garamond Premier
Adobe Garamond
ITC Garamond
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minusek. Claude Garamond zemřel v chudobě ve věku 81 let, 
mnohočetným prodejem svých písem do celé Evropy tedy ne-
jen nezbohatl, ale nedokázal se sám ani zabezpečit. 

Garamondova francouzská verze aldinské antikvy se stala 
na konci 16. století standartním písmem většiny evropských 
tiskařů a ve své době tak prakticky vytlačila starší verze an-
tikvy. Garamondova antikva žije i dnes a je hojně používána. 
Je na trhu v mnoha různých modifikacích. Za zmínku stojí 
jistě Adobe Garamond s hranatě zakončenými serify nebo ITC 
Garamond s oblou kresbou serifů, ale s příliš velikou střední 
výškou minusek a přidanými řezy Condensed. 

Pokud jde o vznik francouzské renesanční italiky, je jisté, že 
svoji italiku vyryl inspirován staršími italskými vzory i Claude 
Garamond, objektivní historické výzkumy však dávají hlavní 
zásluhu na jejím vzniku a ustálení formy Robertu Granjonovi. 
Pro něj byly italiky oblíbenou specialitou a dochovala se řada 
dokladů a prodeji jeho různých verzí italiky nejvýznamnějším 
tiskařům té doby. Grandjonova italika měla také skloněné 
verzálky podobně jako už předtím italika basilejská. Na rozdíl 
od ní ale vyniká jemnější a daleko kultivovanější kresbou a jed-
notnějším sklonem liter. 

Pokračovatelem Garamonda ve druhé půli 16. století byl 
pak Jean Jannon, skutečný autor písem známých pod názvem 
‚caractères de l’Université‘ dlouho připisovaných Garamondo-
vi. Jannon pokračoval v dalším zjemnění a odlehčení kresby 
antikvy a italiky. V italice navíc nakreslil některé znaky s mírně 
odlišným sklonem — např. i, m, nebo n sklonil výrazněji než 
písmena jiná. Výsledkem je písmo nezvykle harmonické, ale 
přitom dynamické, jakoby v pohybu. Celková tvarová vytříbe-
nost je jistě znakem francouzské noblesy a elegance. Bohužel, 
omyl v autorství těchto písem se táhne až do současnosti. Totiž 
v roce 1900 u příležitosti Světové výstavy v Paříži bylo toto 
písmo znovu uvedeno jako klenot francouzské kultury a samo-
zřejmě pod chybným autorstvím Garamondovým. A protože 
několik francouzských i zahraničních písmolijen přes zákaz 
různé kopie a verze této písmové rodiny uvedlo na trh jako 

Francouzská renesanční italika, Robert Granjon 

Antikva a italika Jeana Jannona, 1621

Jannon Antiqua, František Štorm 1995

Renesanční  
antikva a italika,  

Jean Jannon, 1621

Jannon Antiqua
  Jannon Italic
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antikvu Garamond, můžeme se s některými z nich 
setkat dodnes právě pod tímto mylným názvem. 
Naopak u nás svoji verzi tohoto nádherného písma 
v 90. letech nakreslil a digitalizoval František Štorm 
(písmolijna.cz, stormtype.com) a nazval jej už správ-
ně jménem skutečného autora Jannon Antiqua. 

V průběhu 17. století ovládla garamondovská an-
tikva a granjonovská italika celou Evropu. Existovaly 
sice různé místní verze, ale všechny věrně respekto-
valy původní francouzský originál i s jeho typickou 
elegancí a kresebnou čistotou. Snad jen v Nizozemí vytvořili 
místní rytci novou národní formu renesanční antikvy tak 
výraznou, že se brzy prosadila i v zahraničí, zejména v Anglii. 
Tam se z ní brzy vyvinula národní anglická antikva 
a tak po určitou dobu můžeme tato písma označo-
vat jako společnou skupinu nizozemsko-anglické pozdně 
renesanční antikvy a italiky. Vpravdě můžeme hovořit už 
o ranně barokní verzi původně renesančních písem. 
První pohnutkou pro holandské písmaře byly tech-
nické obtíže s tiskem francouzských písem na dosud 
poměrně primitivních lisech — mnohé jemně kreslené 
litery se zalévaly barvou, některé serify kovových 
liter trpěly přílišným tlakem v lisu — a tak zdejší rytci 
pozměnili některé tvary tak, aby problémy omezi-
li. Zároveň ovšem tvořili novou kresbu liter podle 
svého vlastního naturelu a tak z původní francouz-
ské lehkosti nezbylo téměř nic a místo ní se zrodila 
písma tvarově těžkopádná. Střední výška minusek se 
na úkor dotažnic mírně zvětšila a zvětšil se i rozdíl 
mezi slabými a silnými tahy. Prvním z holandských 
mistrů rytců, který se do této práce pustil byl asi 
Christoffel van Dyck. Dalším nizozemským auto-
rem vlastní antikvy byl Antonius Janson činný v pís-
molijně v německém Lipsku. Právě holandští písma-
ři změnili postavení italiky vůči antikvě — z původně 
nezávislého písma pro sazbu celých knih učinili z italiky písmo 
jen doplňkové k antikvě příslušného velikostního stupně. Ještě 
ovšem příliš nedbali o grafickou harmonizaci obou písem resp. 
řezů vůči sobě. 

V Anglii nizozemské antikvy rozvíjeli místní tiskaři a ryt-
ci a dalším zdokonalováním kresby liter tak vytvořili 
národní anglickou antikvu a italiku. Zde byl v první 

polovině 18. století významným rytcem William Caslon (1692–
1766). Původně byl vyučen puškařským rytcem, ve své dílně 
se zabýval i knihařskými rytinami. Teprve pak zaměřil svoji 
pozornost na typografická písma prostým kopírováním písem 

Nizozemská pozdně renesanční antikva,  
A. Janson, 1660–87

Anglická renesančně-barokní antikva a italika,
William Caslon, 1722

ITC Caslon 224

Adobe Caslon

Ukázky současných verzí písma Caslon
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holandských. Přestože neměl velké výtvarné ambice pokud 
jde o originálnost či krásu písma a šlo mu spíše o technickou 
preciznost a čitelnost sazby jako celku, vytvořil písmo, které 
má vysokou kresebnou kvalitu a obdivuhodnou stabilitu tvarů 
ve všech velikostních stupních. A to v době, kdy každou veli-
kost musel rytec kreslit a rýt ručně zvlášť bez jakýchkoli mecha-
nických zvětšovacích pomůcek. Verzálky Caslonovy antikvy, 
již poměrně barokního rázu, mají určité typické proporční 
znaky, jako např. široce rozkročené A, litery E, F a L s nápadně 
šikmými koncovými serify a velmi široké T. Verzálky mají již 
zcela vertikální osu a působí proti renesanční antikvě staticky, 
v minuskách je však dosud patrná šikmá osa a tedy zbytky 
renesančních rysů. Caslonova antikva a italika se staly národ-
ním anglickým písmem a ještě za života autora na mnoho let 
zcela ovládly tamní trh s knihtiskovými písmy. Od 19. století se 
staly pevnou součástí světové typografie, v různých podobách 
a verzích byl tehdy Caslon oživen a užívá se dosud. Po dvou 
staletích se stal důležitou inspirací vznikající novinové antikvy 
Times. Na konci 20. století vznikly nové verze antikvy Caslon 
např. ITC Caslon 224, Adobe Caslon nebo čistý a originálu 
poměrně věrný Big Caslon. 

Přehled renesančního typografického písma zakončíme 
zmínkou o písmech ornamentálních. Renesance, jak 
víme, příliš na ornament důraz nekladla. Naopak, nej-

vyšším ideálem byly jasné čisté formy bez příkras. Přesto mů-
žeme ornamentální písma v tomto období nalézt, a to hlavně 
jako občasné zdobené iniciály — spíše ornamenty okolo prosté 
litery — či písma pro krátké zdobné titulky. Můžeme sem zařa-
dit také formy plastické a obrysové, které se občas vyskytovaly. 
Písma skutečně zdobená ve své základní kresbě jsou ale vzácná 
a patří sem hlavně kreace Vespasiana Amphiarea či Giovanni 
Battisty Palatina. V některých jejich písmech ornament — větši-
nou rostlinný — zcela pohlcuje či rozkládá kresbu znaku a před-
znamenává tak již spíše barokní písmařské tvarosloví. Bizarní 
propletence liter snižují jejich čitelnost, někdy takřka znemož-
ňují jednoznačné čtení znaků. 

Ornamentální cifre quadrate G. B. Palatina

Renesanční ornamentální písma  
– Vespasiano Amphiareo 1548

Renesanční ornamentální písmo – Vespasiano Amphiareo 1548
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6. / LATINKOVÉ PÍSMO V BAROKU

Barokní sloh a styl, který se v dějinách výtvarného umění 
projevoval velkou okázalostí a rafinovaným využíváním 
prostoru se v tvorbě písma zdaleka tak bohatě a zdobně 

neprezentoval. Ve vývoji knižního písma se projevoval spíše 
plynulým pokračováním vývoje antikvy, který začal v renesan-
ci. Ta opravdu podstatná změna v postupné stylové proměně 
antikvy tkvěla hlavně v celkovém výrazu knižního písma, které 
se v baroku stalo výrazně statickým. Antikva opustila dyna-
mické rozhýbané renesanční linie a přiklonila se k důsledně 
vertikální ose stínování písmových znaků, a to nejen ve verzál-
kách, jak to už použil Caslon a jeho nizozemští předchůdci, 
ale i v minuskové znakové řadě. Písmo se tedy vrací k vertikál-
nímu principu, ale zcela jinak, než jsme to mohli vidět v písmu 
gotickém. Vertikalita se uplatňuje v ose liter, nikoli v jejich 
vnějším tvaru. Ten se naopak stává bohatším, kulatějším a roz-
ložitějším. Kulatá písmena se více blíží kruhu, rovné tahy už 
jsou opravdu rovné a stejnoměrně silné, více konstruované, než 
volně kreslené. Dochází také k větší diferenciaci slabého a sil-
ného tahu, rozdíl mezi nimi se zvětšuje, kontrast — důležitý 
barokní princip — se projevuje i zde. Serify ztrácejí renesanční 
(a antické) prohnutí a svoji měkkou kresbu, přichází pevná 
barokní geometrie, střídání rovných a ostrých linií s oblými 
křivkami. Uplatňuje se výrazný princip kruhu a pravého úhlu. 
František Muzika i Jan Solpera označují barokní typ antikvy 
jako antikvu přechodovou. Mají na mysli vývojový přechod 
antikvy od renesanční (dynamické) formy k formě klasicistní 
(statické). 

Pro monumentální písmo určené do architektury toto vše platí 
také. Na konstruovaných majuskulách můžeme vidět i pomoc-
né kružnice a rovné linie tahů. Nápisové písmo 
tak ladí s architekturou a tvoří jeden výrazový 
celek. Pokud se zaměříme na barokní písmo knižní, 
tedy zejména na antikvu, začneme opět na starém 
kontinentu — ve Francii. Snad to bylo na přání 
samotného krále Ludvíka XIV., když se na konci 
17. století samotná pařížská Akademie věd pustila 
do úkolu vytvořit nové tiskové písmo pro krá-
lovskou tiskárnu, která se dosud musela spokojit 
pouze s písmy běžnými v každé tehdejší soukro-
mé tiskárně tj. s řezy Garamonda, Granjona či Jannona. Nové 
písmo mělo odlišit královské tisky na první pohled. Komisi 
znalců vedl Nicolas Jaugeon, který posléze publikoval nesmír-
ně složitou a podrobnou konstrukci nového písma vytvořenou 
na extrémně jemném rastru čtverečků. Že taková konstrukce 

Konstrukce barokní knižní majuskuly  
pro královskou tiskárnu Ludvíka XIV.,  
N. Jaugeon 1693

Konstrukce nápisové majuskuly,  
G. S. Münch 1744
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byla prakticky nepoužitelná pro rytce tiskových písem velikostí 
cca 3–10 mm je zřejmé. Nicméně rytec královské tiskárny Phili-
ppe Grandjean de Fouchy pověřený přípravou nového tisko-
vého písma roku 1702 skutečně zhotovil podle předloh sadu 
písma Romain du Roi Louis XIV, aby bylo možné vydat první lu-
xusní královskou knihu — ilustrované a bohatě zdobené album 
medailí s textovými komentáři. V písmu samotném můžeme 
pozorovat několik poměrně nápadných změn v kresbě znaků, 
např. J, které nevybíhá pod dolní účaří nebo R, které má pro-
hnutou nožku. U minusek můžeme vidět zvláštní oboustranné 
horní serify, nové dolní serify vidíme u písmen b či u. Minus-
kové l má přidanou střední krátkou linku. Poprvé se zde také 
setkáváme s italikou kreslenou už jen jako abeceda doplňková 
a tedy s antikvou harmonizovaná. Grandjean celou kolekci 
všech velikostí nedokončil a tak v díle pokračovali Jean Ale-
xandre a po něm Louis Luce. Ten sadu romain du roi dokončil 
nejmenším stupněm. Luce nebyl činný jen v královské tiskárně 
Imprimerie Royale, ale vytvořil i několik vlastních antikvo-
vých písem, ve kterých opustil oboustranné serify u minusek 
a zvýraznil kontrast silných a slabých tahů. Jeho Q má výrazně 
barokně zatočenou ostruhu. 

Nejdůležitějším pokračovatelem Grandjeana byl Pierre 
Simon Fournier. Jeho mírně zúžená antikva a italika předsta-
vuje další značný pokrok ve vývoji. Fournierova antikva zejmé-
na ve verzálkové řadě už předznamenává pozdější klasicistní 
tvary znaků. Např. rovnoběžné vnější tahy M, poměrně znač-
ný kontrast slabých a silných tahů a kolmé nasazení lineárních 
serifů bez náběhů u verzálek nám dnes může do značné míry 
připomínat pozdější klasicistní antikvu Bodoniho. Minusky 
ale mají stále značně dynamický charakter, např. sešikmené 
horní serify či zřetelně nakloněnou osu stínu a tím se stylově 
verzálkám vymykají a stále tkví v renesanční tradici. 

Pierre Simon Fournier byl kromě svých písem také au-
torem mnoha typografických ozdob (fleuronů), a ornamen-
tálních rokokových písem. Vydával také vlastní vzorníky, kde 
publikoval svá písma i úvahy o knihtisku a písmolijectví. Nej-
známějším z nich byl dvoudílný Manuel typographique, kde uve-
řejnil soubor svých písem i úvahy. Velmi významným byl i jeho 
bodový systém typografických měr, kterým vyřešil dosavadní 
zmatek v měření písmových velikostí různých písmolijen. Ten-
to systém později zrevidoval ještě François Ambroise Didot 
a jeho syn Firmin Didot a v této podobě je používán prakticky 
dodnes. Ještě velmi nedávno byly pro velikosti písma kromě 
číselných označení používány původní francouzské názvy, 
např. nonpareil (6 b.), colonel (7 b.), petit (8 b.), borgis (9 b.), 
garmond (10 b.) či cicero (12 b.). 

Francouzská barokní antikva,  
Philippe Grandjean, 1702

Francouzská barokní antikva a italika, P. S. 
Fournier, kolem 1740

P. S. Fournier, 1766 resp. 1759
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V Nizozemí působil v prosperující písmolijně Enschedé 
v Haarlemu vynikající německý rytec Johann Michael Fleis-
chmann, který rozvíjel antikvu a italiku nizozemsko-anglické-
ho typu. U jeho písem najdeme kratší dotažnice (vyšší střední 
výšku) i podobně kreslené minusky a serify jako u starších ho-
landských vzorů či u písem Williama Caslona. Podobně i zde 
najdeme skloněnou osu u minusek i šikmé horní serify. 

Skutečný výrazný posun k opravdu vrcholné barokní 
antikvě najdeme v Anglii nejprve v podání kaligrafa George 
Shellyho a konečně v písmech Johna Baskervilla, který 
Shellym započatou cestu dokončil. Shelly navázal ještě na Ca-
slona, ale vytvořil kaligrafické písmo (1715) daleko baroknějšího 
rázu — širokého pevného obrazu, s vertikální osou i v minus-
kách (konečně!), s dvojím serifem u C, širokou základnou E, 
velmi širokou hlavou T a pod účaří přetaženým J. Je to krásná 
harmonická antikva, ale ještě ne tisková.  
Tu nakreslil a vyryl právě až John Basker-
ville, který se Shellyho písmem inspiroval 
a stylově a kresebně je dokončil. Jediný po-
zůstatek renesanční antikvy najdeme u šik-
mých horních serifů minusek, ale v dalších 
detailech je to již antikva zcela barokní. Pro-
ti Shellymu např. odstranil serif ze střední-
ho vrcholu W, objevila se krásná kaligrafická 
a charakteristická ostruha u Q či neuzavřená 
kresba spodního oblouku g. Obdobná an-
tikvová kresba g se objevuje i v italice. 

Antikva a italika Johna Baskervilla je bezesporu jedním 
z oněch nadčasových a takřka univerzálně použitelných 
knižních písem. Existuje podobně jako jiné antikvy v mnoha 
variantách historických, nedávných, jako i zcela současných. 
Za zmínku jistě stojí Berthold Baskerville, Baskerville Old 
Face, ITC New Baskerville či české písmo Baskerville Ori-
ginal (dříve John Baskerville) od Františka Štorma, které 
rozlišuje i titulkovou a textovou variantu a zahrnuje i mnohé 
tradiční slitky. Více o současných variantách Baskervillu si 
povíme v kapitole o písmu 20. a 21. století. 

John Baskerville, 1757

( John) Baskerville Original 
ITC New BaskervilleBaskerville
Baskerville Old Face

Berthold Baskerville Berthold

J. M. Fleischmann, 1732

Kaligrafická antikva, G. Shelly, 1715
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Zajímavostí je, že po smrti Johna Baskervilla v roce 1775 
soubor jeho razidel, matricí i hotových liter odkoupil francouz-
ský tiskař Beaumarchais pro svoji tiskárnu poblíž Štrasburku 
a použil jej pro vlastní vydání Voltairova díla. Kolem roku 
1790 bylo písmo Baskervilla nabízeno bez zájmu k prodeji 
v Paříži, ale později celý soubor získal Pierre Didot l’ Aîné jako 
pouhou kuriozitu, aniž by jej chtěl využít k tisku. Později jej 
tento francouzský tiskař a typograf nabízel k prodeji v Anglii, 
ale bez úspěchu. Písmo tedy dlouho zůstalo a používalo se 
k tisku ve Francii, až jej ve 20. století zakoupila již jako doce-
něnou památku tiskárna Harvardovy univerzity ve Spojených 
státech. Baskerville se mezitím stal nepostradatelným knižním 
písmem, které nemohlo chybět v žádné tiskárně. Dnes totéž 
můžeme říci o každém počítači opravdového grafika. Baskerville 
se tak stal skutečně národním anglickým či britským písmem 
podobně jako již předtím antikva Williama Caslona a později 
ve 20. století grotesk Gill Sans. Dodnes je v ulicích Londýna 
i jiných britských měst daleko vyšší frekvence těchto anglic-
kých písem než v kontinentální Evropě. A tak tato ryze ang-
lická typografická tradice je stále viditelná na každém kroku 
a vytváří tak výrazný národní charakter anglického resp. brit-
ského městského prostředí. 

I v baroku byla potřebná písma zdobená a ornamentální — jak 
už jsme ostatně postřehli u P. S. Fourniera a jeho vlastních 
typografických publikací. Oblíbeným způsobem zdobení 
písma — platí to téměř výhradně o majuskulích — bylo stínová-
ní obrysové kresby liter. Jiným prvkem bylo vkládání více či 
méně bohatých ornamentů dovnitř silných tahů. V některých 
případech spíše již rokokových písem byla celá kresba liter 
nahrazena ornamentem, jak jsme mohli vidět už i v některých 
případech renesančních ornamentálních písem. 

John Baskerville, 1757

W. Caslon, barokní stínovaná majuskula, 1784

Fry & Steele, 1798

Barokní antikvová stínovaná majuskula,  
J. F. Rosart, 1759

Barokní antikvová dekorovaná majuskula

Giovanni Battista Bodoni, 1771
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Kaligrafie byla v baroku již zcela vyloučena 
z oblasti knižní tvorby a byla užívána pro kancelář-
ské a slavnostní účely. Proměna kurzivního (kaligrafic-
kého) písma byla v baroku dána hlavně změnou psací-
ho pera — renesanční seříznuté pero bylo nahrazeno 
perem ostře špičatým. S perem se zásadně změnila 
i technika psaní. Měkké špičaté pero umožňovalo 
psaní vlasových linií a pouhým přitlačením naopak 
tahů silných nebo kapkovitých zakončení. Nový 
psací nástroj a nová technika psaní změnily posléze 
i samotné kaligrafické písmo, které si nejprve drže-
lo původní renesanční základní tvary liter včetně 
vpravo zahnutých horních dotažnic, později se 
ale proměnilo v duchu nových možností barokní-
ho pera. Ještě jedna okolnost měla významný vliv 
na tvorbu psaných písem — rozšíření mědirytu pro 
přípravu vzorníků písem. Ten umožnil přesnou 
reprodukci jakkoli jemných a vykroužených kaligra-
fických tvarů a často tak vzorníky dále inspirovaly 
písaře mnohdy až k extrémním výkonům. První 
kroky proměny kaligrafie v barokní se udály v Itálii. 
Naopak ve Francii dlouho v písařském umění přeží-
valy gotické abecedy, které byly dlouho považovány 
za jediné francouzské. Teprve dlouhý vliv italské 
kaligrafie a její export do Francie způsobil, že se pro-
sadila i zde a poté i velký rozvoj barokní kaligrafie. 
Díky závislosti na Francii se barokní cancellaresca roz-
šířila i do Nizozemí, kde obzvláště vynikal kaligraf 
Jan Van de Velde. Jeho Cancellaresca moderna používá 
střídání silných a slabých tahů hlavně ve verzálkách, 
v minuskách už v jeho písmu vidíme podobně jako 
u francouzských písem vlasové tahy jen s nevýraz-
ným zesilováním. V horních dotažnicích vidíme 
typické kapkovité zakončení. Ve Francii byl význam-
ným písařským mistrem Lucas Materot, autor vlast-
ních typů Lettre chancelleresque plaine. 

Jiným mistrem byl François Desmoulins, který 
svůj sborník kaligrafických písem ozdobil bohatý-
mi ornamenty ve tvaru figurálních kreseb. Dalšími 
významnými kaligrafy byli např. Louis Barbedor či 
Pierre Morreau, který svoji bâtarde italienne převedl 
i do knihtiskové podoby a vydal s jejím užitím ně-
kolik knih. Písařský půvab v tiskové podobě tohoto 
písma do značné míry zeslábl, ale i tak byla tisková 
bâtarde italienne důležitým počinem, který se později 
hned několikrát opakoval. Konečně, i dnes můžeme 

Cancellarsca moderna, Van de Velde, 1605

Lettre chancelleresque, Lucas Materot, 1608

Lettre chancelleresque plaine,  
Lucas Materot, 1608
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na grafických počítačích najít mnoho kaligrafických abeced, 
které s větším či menším úspěchem simulují psané kurzivy. 

Po bâtarde italienne vznikla postupným vývojem kolem 
roku 1650 pravděpodobně na pařížském ministerstvu financí 
bâtarde coulée, která se od starší formy liší zejména dotažnicemi 
ve tvaru uzavřené smyčky. I bâtarde coulée se brzy dočkala tiskové 
podoby, a to hned vícekrát. Skutečně zdařilá je zejména verze 
Fournierova. Batarde coulée se jako kaligrafické písmo prosadila 
a na poměrně dlouhou dobu udržela v užívání a byla také dále 
rozvíjena jak v klasicismu, tak i sloužila jako silná inspirace pro 
evropské a anglické kaligrafy. 

Byla to Anglie, která se zejména v 18. století stala dějiš-
těm vývoje písařství. V Anglii se dlouho držela v oblibě psaná 
písma gotická a „nová“ kancelářská italská renesanční kurziva 
zde dlouho narážela na odpor, ale postupně i zde se nakonec 
prosadila — ovšem již ve své takřka barokní podobě jako Italian 
Hand, která byla velmi podobná francouzské bâtarde italienne. 
Italian Hand se poprvé objevila roku 1618 ve vzorníku Martina 
Billingsleyho, podobné kurzivy se ale objevovaly i v jiných 
anglických písařských vzornících. Závislost na vývoji kaligrafie 
v evropském kontinentě, zejména přímá souvislost s kaligrafií 
holandskou a francouzskou byla zřejmá. Na začátku 18. století 
s rozmachem anglického loďařství a tím i zvýšené potřebě pla-
vebních a obchodních dokumentů dochází k velkému rozma-
chu písařství v Anglii a tato doba přináší i kvalitativní posun 
do vývoje kurzivy. Objevuje se několik variant scriptu Round 
Hand, který rychle vytlačil starší kurzivy. Inspiraci francouz-
skou bâtarde coulée angličtí barokní písaři přiznávají otevřeně. 

Tisková bâtarde italienne, P. Moreau, 1644

Bâtarde coulée, 17. a 18. století

Bâtarde coulée tisková, P. S. Fournier 1749

Italian Hand, 
Round Hand  
a Round Text,  
G. Bickham, 1743



: 31

7. / LATINKOVÉ PÍSMO V KLASICISMU

Pokud jde o pro nás nejdůležitější oblast písma, písmo 
knižní tiskové, tedy antikvu a italiku, jejich vývoj se 
právě v klasicismu završuje. Jestliže František Muzika 

nazývá barokní antikvu antikvou přechodního typu a Jan Solpera 
přechodovou antikvou, klasicistickou antikvu resp. antikvu klasicis-
tického typu (Muzika) nazývá Jan Solpera statickou antikvou, což 
velmi dobře vystihuje podstatu tvarového vývoje knižního pís-
ma. Někdy se můžeme také setkat s označením moderní antikva. 
Ukončení vývoje antikvy v klasicismu je skutečností, se kterou 
ovšem někdo nemusí souhlasit: vždyť existuje mnoho nových 
antikvových písem nakreslených i ve 20. století! Ano, existuje, 
ale platí, že každou takovou novou antikvu můžeme zařadit 
do některé ze tří slohových kategorií antikvy podle stylu její 
konstrukce a kresby. 

Co odlišuje klasicistickou antikvu od její barokní před-
chůdkyně? Tak především je to velmi značný kontrast mezi 
tahy slabými a silnými — slabé se stávají vlasovými a silné se 
ještě více zesilují, než v baroku. Dalším typickým znakem 
jsou vlasové či slabé serify (síla totožná se slabými tahy) bez 
náběhů, i když tato podmínka nemusí být vždy zcela naplně-
na. A příslovečná osa stínu, kterou jsme sledovali v renesanci 
i baroku je již zcela bez výjimky vertikální. Písmo, které splňu-
je všechny tyto znaky můžeme tedy opravdu označit za antikvu 
statickou, historicky vzato klasicistickou. Jak jsme si všimli v minulé 
kapitole, většinu těchto znaků splňovala již v baroku antikva 
Pierra Simona Fourniera, ale pouze v majuskule, tj. ve ver-
zálkové sadě liter. V minuskách měla jeho antikva ještě značně 
barokní resp. dokonce renesanční charakter. Tím, kdo vývoj 
klasicistické antikvy skutečně dokončil byl François Ambroise 
Didot. Tento vynikající tiskař a typograf, který se zasloužil m.j. 
o zdokonalení tiskařského lisu i o zlepšení Fournierova systé-
mu typografických měr rozšířil svoji činnost i o písmolijectví. 
Ačkoli v tiskařství byl jeho vzorem John Baskerville, ve tvorbě 
písma pokračoval jednoznačně v národní francouzské linii 
a navázal právě na tvorbu P. S. Fourniera. Antikva, kterou 
vytvořil nesla všechny důležité znaky nového stylu a byla již 
značně jednotná ve verzálkách i v minuskové sadě, podobně 
jako v italice. F. A. Didot nebyl zdaleka jediným tiskařem a pís-
molijcem s tímto příjmením. Didotové byli rozvětvená rodina 
a většina jejích mužských příslušníků se zabývala tiskařstvím 
a písmolijectvím. Prvním byl François Didot, který měl dva 
syny — staršího Françoise Ambroise se dvěma syny a Pierra 
Françoise se třemi syny. François Ambroise byl dědicem otcovy 
firmy a zakladatelem významnější dynastie rodu, která si k pří-

F. A. Didot l’Aîné, snad 1757

Současná verze antikvy Didot, podle Firmina 
Didota, písmolijna Linotype
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jmení Didot přidávala dodatek l’Aîné. Příjmení Didot 
tak nesla hned tři písmolijectví v Paříži 18. a 19. století. 

Nesporně velmi významným příslušníkem tohoto 
rodu byl Firmin Didot, mladší syn F. A. Didota, který 
byl autorem další již velmi vytříbené klasicistické an-
tikvy z let 1784. V době, kdy ji kreslil a ryl mu bylo pou-
hých 19 let. Firmin Didot se zapsal do dějin typografie 
i dalšími počiny, z nichž asi nejvýznamnějším bylo 
dotvoření Fournierova bodového systému typografic-
kých měr, který používáme dodnes. Firmin byl tehdejším 
Napoleonovým režimem povolán k reformě Císařské tiskár-
ny a za tím účelem nakreslil další svoji klasicistickou antikvu 
a italiku, která mj. používá oboustranné horní serify u mi-
nusek a vodorovný výčnělek u písmene l. Tím vědomě navázal 
na Grandjeana, jehož barokní (přechodovou) antikvu romain du 
roi v této císařské (dříve královské) tiskárně r. 1812 nahradil. 

Firminův starší bratr Pierre Didot l’Aîné se proslavil 
krásnými tisky Vergilia a Édition du Louvre a nosil titul krá-
lovského tiskaře Ludvíka XVI. Pro své tisky užíval písem 
svého bratra až do r. 1809, kdy založil vlastní písmolijnu. Roku 
1818 vydal vzorník svých písem, která se velmi podobala brat-
rovým. Nápadným rozlišovacím znakem jeho antikvy bylo ale 
písmeno g s velmi osobitou kresbou. Krásná je také jeho sada 
antikvových titulkových majuskulí. 

Velkolepé dílo Didotů mělo velký ohlas v celé vzdělané 
Evropě a všude byla jejich písma používána nebo napodobo-
vána. V Itálii byl hlavním průkopníkem klasicismu v písmař-
ství bezesporu Giovanni Battista Bodoni (1740–1813). Začínal 
ovšem ještě jako písmař vrcholného baroku a rokoka a klasici-
stické prvky do svých písem vnášel jen pozvolna a postupně. 
Dlouho sledoval a obdivoval barokní styl Baskervilla a Four-
niera — právě písma Fourniera si objednal pro tiskárnu, kterou 
zakládal v Parmě a velmi přesně pak jeho písmo napodobil 
i ve svých vlastních písmařských počinech. Skutečný obrat 
ve směru ke klasicismu v jeho písmařské tvorbě nastal až roku 
1789, kdy se vrátil z Říma, kde už probíhal naplno slohový pře-
rod od baroku ke klasicismu. Zde vstřebal novou estetiku čis-
tého klasicistického výtvarného projevu i nového nápisového 
písmařství. Tyto vlivy si rychle osvojil, ale stále v jeho typogra-
fii můžeme pozorovat některé zdobné detaily — oblé nasazení 
serifů, sešikmené serify u minusek a pro Bodoniho typické pro-
hnutě zakončené serify u velkých verzálek — které známe spíše 
z barokní typografie. Ovšem výrazný kontrast písmových tahů 
s vlasovými liniemi i absence bohatých barokních ornamentů 
v rámcích stran už ukazují jednoznačně na čistý klasicistický 
styl. Ten uplatnil hned v nové edici klasiků, kterou započal 

Antikvové majuskule, Pierre Didot l’Aîné, 1818

Klasicistická antikva, Pierre Didot l’Aîné, 1818

Manuale Tipografico, G. B. Bodoni, 1818
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vydávat roku 1791. Bodoniho mistrovství se projevilo nejen 
v návrhu nových typů antikvy a italiky, ale i v samotné skladbě 
stran, ve střídání uvolněných verzálkových titulků s minusko-
vou sazbou, kde užíval vzdušný meziřádkový proklad přispí-
vající k přehlednému a klidnému výrazu typografie. Jednodu-
chost, přehlednost, čitelnost, čistota — to jsou hlavní přednosti 
klasicistické typografie jako logické reakce na více než století 
barokní okázalé ozdobnosti a rokokové přezdobenosti. A těch-
to nových předností se dílu Bodoniho dostávalo ve velké míře. 
Jestliže písma Didotů mají čistý až chladný výraz, Bodoniho 
písma, zejména velkých titulkových stupňů, jsou výrazově 
hřejivější díky jeho typickým detailům změkčujícím přísný 
klasicistický ráz. Písma Didotů jsou až geometricky ostrá 
a neúprosná. Bodoniho antikva je v malých stupních podobně 
jednoduchá a chladná, titulkové verzálky mají ale naopak kre-
sebnou měkkost a rafinovanost. Jejich výtvarný výraz je pak vy-
vážený svojí čistotou i přítomností občasných oku příjemných 
kresebných detailů, které ve francouzských písmech té doby 
nenajdeme. V tom je Bodoniho přínos jedinečný. Zemřel roku 
1813 a nedočkal se již vydání svého souborného díla Manua-
le Tipografico, který v posledních letech připravoval k tisku. 
Vydání dokončila r. 1818 jeho vdova a připsala i vlastní před-
mluvu. Bodoniho antikva a italika je dnes užívána v četných 
verzích mnoha písmolijen, je součástí Adobe Font Folia i všech 
důležitých písmových sad. Písmo Bauer Bodoni z někdejší 
produkce Bauersche Giesserei je jemnější a vhodné spíše pro 
sazbu titulků podobně jako původní Bodoniho verzálky. 

Bodoni měl brzy celou řadu následovníků v Itálii i střední 
Evropě, francouzská klasicistická typografie Didotů zase ovliv-
nila Španělsko, Anglii a Nizozemí. V Německu se kromě mno-
ha epigonů písem Didotů objevil písmolijec vlastního osobité-
ho výrazu — Justus Erich Walbaum. Sídlil v Goslaru a později 
ve Výmaru. Walbaum vyryl krásnou klasicistickou antikvu, 
která měla velký písmový obraz minusek a krátké dotažnice, 
zrjména ve verzálkách zase zřetelně zahranacenou kresbu 
všech oblých forem. Typická je kresba písmene K, kdy středo-
vé spojení vertikálního dříku s oběma šikmými nožkami tvoří 
výrazný grafický prvek. Chtělo by se říci, že jistá hranatost 
křivek je výrazem německého ducha, ale kresba Walbaumovy 
antikvy má nesporné obecné grafické kvality, které jí zajistily 
vedle písem Didotů a Bodoniho významné místo v historii 
evropského písmařství. A tak antikva Walbaum je spolu s výše 
jmenovanými trvalou součástí písmového fondu i současných 
grafiků a typografů. Používaná je zejména verze písmolijny 
Berthold, zajímavou variantou je i kolekce Walbaum Střešovic-
ké písmolijny českého autora Františka Štorma. 

Klasicistické verzálky, G. B. Bodoni, 1818 

Německá klas. Antikva, J. E. Walbaum

Některé současné digitální verze písem Bodoni 
a Walbaum.
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estliže vývoj antikvy až v klasicismu vrcholí novými 
statickými formami tiskového písma, u kaligrafických 
písem je tomu jinak. Rozhodující vývoj kurzivy probě-

hl totiž v baroku, v klasicismu byl už jen dokončen, litery byly 
tvarově vyčištěny a vzájemně podobné formy liter byly unifiko-
vány. Na barokní Italian Hand a Round Hand navázala koncem 
18. století kurziva, která se dodnes těší velké proslulosti a obli-
bě — English Hand. Ta se brzy rozšířila po celé Evropě — ve Fran-
cii byla známa jako Lettre anglaise, v Německu jako Englische 
Kurrentschrift — a v základní formě se stala dokonce rukopisným 
standardem ve školách takřka v celé Evropě. Ovlivnila i vzhled 
psané azbuky či německého kurentu. Ale zejména, jako mnohá 
další kaligrafická písma byla i English Hand vyryta a odlita jako 
písmo tiskové. To ještě více napomohlo jejímu rozšíření. Svůj 
tiskový skript anglaise měl Firmin Didot, jiná podobná písma 
měl i Bodoni pod názvem inglese, ačkoli jeho skript byl spíše 
replikou písma francouzského než anglického. 

U English Hand rytci–písmaři vyřešili napojení jednotlivých 
liter spojovacími vlasovými tahy, čímž odstranili hlavní pro-
blém převodu psaného písma do tiskového. Podařilo se tak 
zachovat spojité formy celých slov, ovšem za cenu kompro-
misu, kdy počátek téměř každého slova poněkud hyzdí slepý 
napojovací tah první litery. Nicméně praxe ukázala, že je to 
kompromis obecně přijatelný a tak i jiné kaligrafické kurzivy, 
které se psaly spojitě, se dočkaly tiskové podoby. Po tisko-
vých skriptech byla velká poptávka od tiskařů, kteří pro své 
zákazníky už řešili úkoly, kterým říkali akcidenční. Dnes by-
chom použili srozumitelnějšího termínu reklamní. Ano, už se 
netiskly jen knihy, už začínala první periodika s reklamními 
inzeráty a tiskly se i plakáty. Na vzhled takových tiskovin 
byly ze strany zákazníků úplně jiné požadavky, než na podo-
bu krásných knih. V prvé řadě musely upoutat diváka svojí 
novostí, jinakostí, musely jej zaujmout. A to tiskové kurzivy 
alespoň na konci 18. a na počátku 19. století splňovaly. Jejich 
esteticky uhlazené a čisté formy tak tvořily výborný doplněk 
k dobovým kontrastním antikvám. 

I tiskové kurzivy klasicistického typu jsou v současnosti 
velmi oblíbené a i dnes přibývají jejich nové varianty. Pro 
srovnání uvádíme 3 současné skripty inspirované klasicistickou 
kaligrafií. Německý Künstlerschreibschrift prodávaný firmou Ado-
be pod americkým názvem Kuenstler Script není příliš vyrovnaný 
a ani kresba liter není dokonalá. Dalším je Excelsor Script — věr-
ná rekonstrukce litograficko-kaligrafického písma používaného 
od klasicismu až do konce 19. století od Františka Štorma. 
Třetím je bravurně kreslená parafráze na staré skripty Splendid 
Script od stejného autora doplněná i ornamenty a ligaturami.

Klasicistická podoba bâtarde coulée,  
Bourgoin, kolem 1810

Tisková English Hand, 18. a 19. století
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8. / PÍSMO V 19. STOLETÍ — AKCIDENČNÍ PÍSMA

V této kapitole budeme sledovat cesty, kterými se 
tvorba tiskového písma ubírala v 19. století právě pod 
vlivem sílící akcidence (reklamy). Jak jsme si již řekli 

dříve, vývoj knižní antikvy byl v klasicismu prakticky ukončen, 
ale neznamená to, že by již antikva jako knižní písmo nebyla 
pro budoucí písmaře zajímavá. Další vývoj písma se ale ode-
hrával hlavně na poli písem akcidenčních a byl plný serpen-
tin a slepých uliček, ba i mnohých absurdních až komických 
případů. Proto František Muzika používá pro písma tohoto 
období souhrnné označení ‚úpadková písma‘. V tomto přípa-
dě to ale není termín hodnotící, ale čistý ‚terminus technicus‘. 
Rozhodně tím nechce říci, že v tomto období nevznikla žádná 
kvalitní písma, protože by to prostě nebyla pravda. Jen chtěl 
popsat novou vývojovou linii latinkového písma, která reago-
vala na zcela nové požadavky uživatelů. Písmařští badatelé 
před Muzikou akcidenční písma většinou odsuzovali šmahem 
a slovo „úpadek“ pro ně používali i jako termín hodnotící. 
Právě František Muzika se ale mnohých akcidenčních písem 
zastal a paušální odsouzení této skupiny písem odmítl. Správ-
ně postřehl, že zde vznikla zcela nová kvalita. Nároky na re-
klamní užití písma vnesly do písmařské tvorby dříve nevídané 
vlivy a požadavky, časté hledání si vyžadovalo i užívání ex-
trémních řešení někdy připomínajících opravdový úpadek. Ale 
skutečným problémem vývoje písma v této době nebyla kvalita 
písmařské práce, ale naprostá změna paradigmatu, základních 
východisek tvorby písma a jeho nové funkce. Vedle extrémních 
návrhů tak rozhodně vznikala také velmi kvalitní a koncepčně 
zcela nová písma. A ta nejlepší z nich přežila úspěšně dodnes 
a stala se základními kameny moderní typografie. Proto termín 
„úpadková písma“ nesmíme chápat prvoplánově, ale spíše jako 
neutrální označení pro písma nového výrazu a nových forem. 

Pár slov k oné základní proměně nároků na písmo klade-
ných: jestliže totiž u knižních písem — antikvy a italiky — bylo 
dosud žádáno, aby písmo mělo krásnou a čistou estetickou 
formu, která čtenáři umožňuje hladké čtení, neruší a neod-
vádí jeho pozornost od textu, u písem akcidenčních je tomu 
zcela jinak. Akcidenční písmo naopak má za úkol divákovu 
pozornost zaujmout. Dokonce bychom mohli říci: zaujmout 
za každou cenu, tedy i za cenu obtížnější čitelnosti. Toto „za-
ujetí pozornosti“ je totiž nezbytné proto, aby se divák zastavil 
a podivil nad novou formou a následně aby podlehl obsahu 
sdělení a projevil zájem o inzerovaný produkt. Na počátku 
19. století máme skutečně co do činění s první reklamní stra-
tegií, které posloužila dobová typografie tím, že od základu 

Anglická tučná akcidenční antikva a italika, 
první pol. 19. století

Zvlášť široká tučná antikva, Karel Medau, 
Litoměřice, před 1850

Úzká tučná antikva, Anglie, 19. století



: 36

proměnila formu písma. Pokud jde o autory nových písem, ti 
na nové požadavky zareagovali rychle a rádi, vždyť tato situa-
ce pro ně znamenala velkou pracovní a obchodní příležitost. 
Ochotně vytvářeli nová písma a nabízeli je tiskárnám, které 
reagovaly na nové požadavky podobně ochotně a písma na-
kupovaly. Takže brzy vznikla situace, že trh si vyžadoval stále 
nové a nové formy a návrhy, novost byla důležitější než čisto-
ta písma, požadavek novosti byl nadřazen i kvalitě. Proto se 
zákonitě objevilo i mnoho deformací a neodborných výtvorů, 
proto byla například u italienek záměrně popírána ta nejzá-
kladnější pravidla konstrukce liter, někdy ke škodě, ale občas 
i ku prospěchu věci. Novost formy a zaujetí pozornosti divá-
ka — tak bychom mohli charakterizovat požadavky na grafický 
design či na reklamní tvorbu i dnes. Na počátku 19. století se 
tedy ohlašuje nová ‚moderní‘ doba, která přinese mnoho nové-
ho i v písmové tvorbě. 

Zpočátku si při tvorbě příležitostných (akcidenčních) tisků 
tiskaři vystačili s tím, co měli k dispozici, tedy s písmy knižní-
mi, rokokovými písmy ornamentálními či tiskovými imitacemi 
písem kaligrafických. Kontrastní klasicistická antikva ovšem 
naskytla tvůrcům písma příležitost, které brzy využili: kontrast 
silného a slabého tahu přehnat do extrému až na samou mez 
snesitelnosti a čitelnosti. Bylo to právě v Anglii, kde průmys-
lová revoluce byla nejdále a kde k této proměně klasicistické 
antikvy v akcidenční antikvu tučnou poprvé došlo. Tím prvním au-
torem byl pravděpodobně Robert Thorne, písmolijec, který se 
ostatně už dříve značně zasloužil o zavedení klasicistní antikvy 
v Anglii. Ale je třeba říci, že zároveň s ním nebo těsně po něm 
se podobná písma objevila i v dílnách mnoha dalších anglic-
kých písmolijců, podobně jako jejich francouzských kolegů. 

Ve Francii byla klasicistní antikva doma, tak i její tučné 
varianty tu rychle zapustily kořeny. Další možnou modifikací 
písmové litery bylo její až extrémní rozšíření či zúžení a na svět 
takto přišly tučné antikvy rozšířené a úzké. Lavina dalších modifikací 
se už nedala zadržet a objevovaly se nové a nové tučné antikvy 
více či méně zúžené či dokonce italiky opačně skloněné. Brzy vznik-
ly i řezy tučné antikvy plastické či perspektivní, později i kombinova-
né typy plastické ornamentální. Variace a modifikace zdobení byly 
téměř nekonečné, u mnohých takto přezdobených písem byla 
čitelnost už velmi diskutabilní, ale je třeba si uvědomit, že tato 
písma byla užívána jen pro sazbu velkých a krátkých titulků, 
v žádném případě se jimi nesázely delší texty. Byla to prostě 
písma akcidenční, ne knižní. 

Můžeme bez váhání říci, že tučné antikvy v různých pro-
porčních řezech natrvalo získaly své místo mezi typografic-
kými písmy (např. Falstaff), od 19. století byly hojně užívané 

Anglická světlá tučná plastická antikva, 
R. Thorne, kolem 1810

Ornamentální tučná antikva a italika,  
19. století

Tučné antikvy plastické a plast. ornamentální

ABabcdef
ABCDEFabcdefgh
ABabcdef
Bodoni Poster — současné tučné antikvy
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(dokonce často i jako titulková písma knižní) a mnohé tyto 
abecedy můžeme najít i na dnešních počítačích grafických de-
signérů, často i v nových současných verzích (např. Fat Face). 
Někdy tučné antikvy nalezneme jako nejtučnější řezy klasicis-
tické antikvy, např. Bodoni Poster aj. 

Avšak ani všechny tučné antikvy ve všech myslitelných 
modifikacích nestačily uspokojit poptávku po stále 
nových a zajímavých písmech. Proto se objevila úplně 

nová skupina tiskových písem, která už nemůžeme nazvat an-
tikvou. Tato písma nazýváme egyptienky. Existuje několik hypo-
téz, kde se vzal pro tato písma takto exotický název. Pravdivá 
bude asi ta nejobyčejnější, a to módnost. Na začátku 19. století 
byl starověký Egypt velkou módou a lidé se zajímali o vše, co 
se k Egyptu pojilo. A protože autoři nového písma jej chtěli 
prodávat, zvolili jméno, které slibovalo obchodní úspěch. Jiná 
hypotéza praví, že písmo bylo natolik hranaté a robustní, že 
připomínalo starou egyptskou architekturu, masivní kamenné 
kvádry. Každopádně, ryze anglické egyptienky se rychle rozší-
řily, protože byly opravdu úplně jiné, než všechny dosavadní 
antikvy, italiky či tiskové scripty. Tvůrce první egyptienky (opět 
pravděpodobně Robert Thorne) nakreslil litery, které byly asi 
původně odvozeny od tučné antikvy, ale kterým značně zesí-
lil slabší tahy a serify. Vzniklo tak mimořádně tmavé robustní 
písmo. U některých variant egyptienek byly slabé tahy natolik 
nasíleny, že zmizel rozdíl mezi slabými a silnými tahy a serify 
(stejně masivní) byly nasazeny ostře. Jiné egyptienky si naopak 
tento rozdíl mezi tahy v omezené míře uchovaly. Jejich serify 
byly sice podobně masivní, ale většinou oble nasazené. Po-
dobně jako v případě tučné antikvy i egyptienky se brzy rozšířily 
za hranice Anglie, zejména do Francie a pak i do zbytku Evro-
py. Egyptienky, přestože byly rozšířeny v celé Evropě i severní 
Americe, mimořádně silně zdomácněly právě v Anglii. Platí to 
zejména o výborně vyvážené a tvarově harmonické egyptience 
nazývané Clarendon, která se zařadila do zlatého fondu nad-
časových písem. Clarendon existoval v různě tučných řezech. 
Pro své neobvykle vyrovnané šířkové proporce liter bylo po-
dobné písmo (ve slabé verzi) vybráno pro použití na nově 
vzniklém psacím stroji jen s tím rozdílem, že všechna písmena 
včetně ‚i—I‘ či ’m—M‘ byla vyrovnána nebo spíše deformována 
na stejnou šíři strojové kuželky. 

A podobně jako tučné antikvy také egyptienky se začaly 
objevovat v obdobně modifikovaných variantách nejprve jako 
zvlášť úzké nebo široké a brzy poté i jako plastické a nejrůz-
něji kombinovaně zdobené. Můžeme říci, že obdobný proces 
se zdobením liter se u egyptienek opakoval stejně jako v případě 
tučné antikvy. Egyptienky, pravděpodobně i díky své robustní 

Francouzská tučná egyptienka

Úzká a široká lineární egyptienka

Široká tzv. anglická egyptienka neboli  
Clarendon

Ukázky současných digitálních egyptienek

Clarendon
Memphis 
Rockwell
FaraoBold
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konstrukci, se dočkaly ještě bohatšího zdobení ornamenty, než 
kolik byl schopen unést subtilnější charakter tučné antikvy. 

alší skupinou akcidenčních písem vzniklou na počátku 
19. století jsou italienky. Název této skupiny je podob-
ně nesmyslný jako předtím název egyptienka — písmo 

nemá totiž nic společného ani s Itálií, ani s italikou, se kterou 
by se podle názvu dalo zaměňovat, podobně jako egyptienka 
neměla nic společného s Egyptem. Stylově se od egyptienek, 
kterým jsou italienky nejbližší a od kterých byly odvozené, liší 
dalším nasílením již tak masivních serifů a zeslabením vlast-
ních písmových tahů. Jestliže u egyptienek byl serif stejně 
akcentovaným prvkem konstrukce liter, u italienek byl prvkem 
důležitějším než vlastní kresba znaku. Masivní bloky serifů 
se tak staly hlavním grafickým prvkem písma a konstrukční 
linie písmen jen jejich spojnicemi. To vše samozřejmě zhoršilo 
čitelnost písmových znaků — o tu ovšem jejich tvůrcům zjevně 
příliš nešlo a rádi ji obětovali ve prospěch maximální novosti 
a nápadnosti takového písma. Rané formy italienky, které při-
šly na trh z Caslonovy písmolijny v roce 1821 měly velmi bizar-
ní tvary. Nejen, že serify byly zvýrazněné, ale i základní tahy 
liter měly obrácené střídání slabých a silných linií, záměrně 
zdeformované mnohé prvky, serify, oblé části atd. Autoři zde 
měli bezpochyby záměr popřít všechny do té doby nedotknu-
telné zákonitosti konstrukce latinkového písma a vytvořit tak 
provokativní a skutečně ošklivé písmo. Můžeme konstatovat, 
že se jim tento záměr zdařil; ve výsledku tedy byla raná forma 
italienky písmem až absurdním a zejména pro typografy zna-
lé tradiční konstrukce písma typem zrůdným a odpudivým. 
Zde dostává termín „úpadkové písmo“ svůj skutečný význam 
a možná tedy i svůj počátek. 

Naštěstí, nebyly všechny italienky takto nehezké. V roce 
1865 se v jistém anglickém vzorníku objevilo písmo označené 
jako French Antique, které je italienkou zbavenou důsledně 
všech provokativních netypografických detailů. Dá se tak 
tedy usuzovat, že tato mladší forma italienky byla francouzské-
ho původu a jako taková brzy takřka bezezbytku nahradila 
obchodně úspěšnou úpadkovou starší italienku. Nové italienky 
se brzy objevily v různých šířkových proporcích a stylových 
variantách — s ostrým i oblým (tzv. anglická italienka) napoje-
ním serifů, ve zdobených podobách pak zaměřených výhradně 
na různé stínované, plastické či perspektivní modifikace bez 
bohatšího ornamentálního zdobení. Tato písma, i když stále 
akcentovala serif či vodorovný tah před tahy svislými a šik-
mými, respektovala jinak základní typografické zákonitosti 
a neprovokovala jejich popíráním. Mnohé mladší italienky tak 
můžeme označit za písma velmi zajímavá, výtvarně zdařilá 

Egyptienka úzká světlá plastická 

Egyptienky ornamentální plastické

Starší forma italienky a její modifikace,  
19. století
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a harmonická. Mnohé z nich se proto i nyní často používají, 
zejména tam, kde designerovi jde o stylovou jednotu s téma-
tem práce. Obzvláště silné stylové zařazení můžeme pozorovat 
u úzkých mladších forem italienek, bez kterých si neumíme 
představit snad žádný westernový nápis. Podobně silné asocia-
ce ovšem platí i v případě další skupiny písem 19. století — toská-
nek, a to nejen pokud jde o „divoký západ“, ale hlavně o cirku-
sovou reklamu. 

Toskánky (angl. Tuscan) jsou další formou akcidenčního 
písma 19. století. Opět se zde jedná o zcela nahodilý 
obchodní název, který rozhodně nemá vypovídat o vzta-

hu těchto písem k italskému Toskánsku. Dnes bychom řekli, 
že jeho účel byl ryze marketingový. I když byla první toskánka 
představena angličanem Vincentem Figginsem r. 1815 jako 
zcela nová a senzační forma písma, můžeme podobný princip 
ornamentalizace v samotné kresbě písmových znaků vidět již 
u rokokových abeced Fourniera a Bodoniho. Kresba toskánek 
totiž vzniká štěpením serifů i dříků. Toto štěpení je pak v různé 
míře a formě použité k ornamentalizaci liter. V základu takto 
štěpených a zdobených písem můžeme často vidět antikvu či 
egyptienku nebo dokonce italienku, jindy je ale původní forma 
nejasná. Antikvové toskánky uvedl ve 20. a 30. letech 19. sto-
letí William Thorowgood, bohaté ornamentální typy zase mj. 
Edmund Fry. Pokud jde o konkrétní způsob štěpení a tvar 
serifů, jsou známy zejména dvě hlavní skupiny toskánek, a to 
časté toskánky se srpovitým štěpením 
a jiné se štěpením kruhovým. Existují 

Mladší formy italienky, 19. století

Tzv. anglická italienka s náběhy serifů  
a vzácné příklady ornamentální italienky

 Příklady štěpení toskánek

Plastická toskánka se srpovitým štěpením

Ornamentální toskánky se srpovitým  
štěpením

Ornamentální plastické  
toskánky

Polotoskánka egyptienková

Plastické antikvové toskánky s kruhovým 
štěpením
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ale i další skupiny toskánek, jako slabé, skeletové, hrotité či skrojené. 
Největšího rozvoje i uplatnění se toskánky dočkaly v typografii 
anglické, ale velmi oblíbené byly i ve Francii, odkud se pak 
samozřejmě šířily do celé Evropy včetně českých zemí. Tos-
kánky ve své bohatosti představují jednu z nejroztodivnějších 
a nejzdobnějších skupin písma. Pro současného grafického 
designera mají význam spíše okrajový, ale své uplatnění někte-
ré toskánky stále mohou najít zejména při řešení speciálních 
tématických úkolů nebo pro dosažení určitého výtvarného 
záměru. 

Na předchozích stránkách jsme si představili různé skupi-
ny akcidenčních písem. Většina z nich byla tvořena různými 
modifikacemi serifů od vlasových převzatých z klasicistické 
antikvy do antikvy tučné, přes masivní serify egyptienek, 
plošné blokové serify italienek až po štěpené a bohatě zdo-
bené serify toskánek. Poslední skupina akcidenčních písem 
19. století vznikla také svým způsobem modifikací serifů, a to 
jejich prostým vynecháním a redukcí písmového znaku na li-
neární základní kresbu. Latinkové písmo se vrací ke svým 
kořenům — poprvé od raných latinkových bezserifových mo-
numentálních abeced je litera oproštěna od všech zdobných 
prvků — serifů i střídavých slabých a silných tahů. Tato první 
bezserifová písma nazýváme grotesky. Dnes, kdy se s podobný-
mi písmy bez serifů v mnoha moderních podobách setkáváme 
na každém kroku, asi už nedokážeme docenit odvahu tvůrců 
prvních grotesků, když se rozhodli takto radikálně zjednodušit 
písmovou kresbu. Paradoxní je, že tak učinili 
ze stejných důvodů, jako předtím autoři písem 
až absurdně přezdobených — a to se záměrem 
šokovat, zaujmout diváka novostí a jinakostí 
takového písma. Nemusíme pochybovat o tom, 
že první grotesky své čtenáře opravdu šokovaly. 
A proti značně zdobeným písmům té doby měly 
jednu nespornou přednost: byly snadno čitelné. 
A měly ještě řadu dalších předností. důležitá 
byla variabilita a široké možnosti tvorby modi-
fikací — řezů. Umožňovaly tvorbu ještě většího 
množství různě tučných a různě širokých řezů, 
než tomu bylo třeba u egyptienek. Od slabých a extrémně úz-
kých až po extra tučné a široké varianty. Tato variabilita a dob-
rá čitelnost způsobily, že grotesky, resp. bezserifová písma se 
staly skupinou písma s obrovským potenciálem pro následující 
20. století. To ale na počátku století 19. asi nikdo ještě netušil. 
Navíc v plné šíři tuto variabilitu „grotesků“ využili typografové 
teprve nedávno v éře fotosazby a digitální typografie. Ovšem 
první grotesk se objevil ve vzorníku firmy Caslon již v r. 1816 

Grotesk slabý, půltučný a tučný písmolijny 
Klingspor, 19. století

Úzký tučný grotesk
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a v r. 1819 ve vzorníku Blake, Garnet & Co bez valného úspě-
chu a zájmu. Teprve počínaje rokem 1832 se bezserifová písma 
objevují ve vzornících dalších hlavních anglických písmolijen 
William Thorowgood, Vincent Figgins nebo Blake & Stephen-
son a to pod různými názvy jako Grotesque, Sans-serif či Doric. 
Američtí písmolijci o něco později označili tato písma jako 
Gothic, což je další poměrně absurdní název písmové skupiny, 
který se úspěšně ujal, v tomto případě ale jen v USA. V Evropě 
naopak zdomácněl termín Grotesque, v Německu a střední Evro-
pě včetně českých zemí Grotesk. My se přidržíme tohoto názvu, 
ale pouze pro historická akcidenční písma bez serifů z 19. sto-
letí, písma tohoto typu ve 20. století budeme raději označovat 
jako písma bezserifová. 

Až do roku 1834 měly grotesky jen řadu verzálek, tepr-
ve od tohoto roku se začínají objevovat plné sady verzálek 
i minusek, a to už v různých řezech. Zvláště oblíbené pro 
sazbu plakátů byly úzké tučné grotesky. Většina z nich 
měla nejen minuskovou řadu, ale i skloněnou verzi. Ta 
vycházela zpravidla ze základního řezu pouhým mechanic-
kým skloněním všech liter s výjimkou ‚a‘, kde bylo užíváno 
jednobříškové italikové kresby. 

Anglická písmolijna Caslon, která poprvé uvedla grotesk, 
měla další primát v uvedení prvních groteskových minusek 
i grotesku kulatého — úzké tučné verze s kulatým zakončením 
tahů. Tento efektní a graficky poněkud laciný prvek se vrátí 
cca o 130 let později do moderních bezserifových písem znovu. 
Zvláštním případem byl grotesk Blok (Block), který má velmi 
netradiční tvary většiny liter, jejich šířkové proporce i samot-
nou „nepřesnou“ kresbu v rozích zakulacenou a v přímkách 
nepravidelnou jakoby umocňující efekt v konturách nepřesné-
ho knihtisku. Tvary liter už prozrazují secesní tvarosloví — při-
zvednutá křivka ‚G‘ podobně jako prohnutá horní část ‚K‘. 
Zvláštní je i úzký tvar ‚C‘. Přestože bylo toto výrazné písmo 
mnohokrát odborníky odsouzeno k zapomenutí, je Blok pou-

Grotesk tučný kulatý, Caslon, Anglie

Grotesk zvaný Block

Plastický světlý grotesk, ornamentální grotesky

Příklady digitálních verzí původních grotesků z konce 19. století
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žíván i v době digitální typografie hlavně pro svůj silný ‚retro‘ 
nádech, pro nás spojený s obdobím končícího mocnářství. 

Ani grotesky, podobně jako ostatní akcidenční písma, 
nebyly ušetřeny nejrůznějších ozdobných prvků. Naštěstí ne-
byly tyto snahy tak časté jako třeba u egyptienek či toskánek. 
Poměrně zdařilé byly varianty stínové, ať již světlé s černým 
stínem či opačné řešení. Ornamentální grotesky byly většinou 
tvořené z úzkých tučných liter, které nabízely velkou plochu 
pro zdobení. Je to poněkud zvláštní typografický postup — nej-
prve vytvořit grotesk odbouráním všech zdobných prvků 
(serifů) a takto vzniklé jednoduché litery ozdobit ornamenty, 
konturami a stíny. Ale i takové jsou cesty typografie a i tako-
vým způsobem mohou vzniknout některá písma zajímavá, jiná 
i kuriozní či dokonce bizarní. 

Na konci 19. století se objevují některá písma, která byla 
vyvinuta na základě grotesků a která v sobě odrážejí vlivy 
právě probíhající secese — výtvarného proudu, který čerpal 
inspiraci v rostlinných motivech a projevoval se charakteris-
tickými křivkami a ornamenty. Jedním takovým písmem byl 
známý Herold, který existoval v různých více či méně úzkých 
verzích. Herold reprezentuje skupinu písem, kterou označujeme 
jako groteskantikvy. Jde o písma lineárního charakteru s naznače-
nými serify. Secese přinesla i velký rozkvět figurálního plakátu 
většinou tištěného technikou litografie, kde autoři používali 
dobová i vlastní autorská písma, která většinou volně kreslili 
na litografický kámen. Jedním z významných tvůrců takového 
plakátu byl v Paříži velmi žádaný a ceněný český malíř Alfons 
Mucha. Byl bravurním kreslířem a autorem mnoha skvělých 
figurálních plakátů, na kterých používal nejrůznější volně kres-
lená písma. Tato častá práce s písmem jej brzy přivedla k tomu, 
že nakreslil i své vlastní autorské písmo, samozřejmě výrazně 
secesního charakteru, které pak v různých variacích na někte-
rých svých plakátech používal. 

Secesní groteskantikva Herold úzký

Secesní plakátové písmo Alfonse Muchy
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9. / KNIŽNÍ PÍSMO V 19. STOLETÍ A OBRODNÉ  
NOVORENESANČNÍ HNUTÍ

V  minulé kapitole jsme se dozvěděli, že v 19. století se 
vývoj písma odehrával hlavně v oblasti akcidenční a že 
hlavní vývoj (knižní) antikvy byl završen v klasicismu. 

To ale přesto neznamená, že by v 19. století nevznikala žád-
ná nová knižní písma, naopak. Tento zdánlivý paradox hned 
vysvětlím. 

Pravdou je, že po většinu 19. století si v knižní sazbě udr-
žovala nadvládu klasicistická antikva, i když její nejkrásnější 
příklady — didotovské a Bodoniho tisky — známe již z přelomu 
století 18. a 19. V průběhu 19. století ale nastoupila vpravdě 
průmyslová knižní produkce, kde původní didotovské krásné 
antikvy nahrazují méně kvalitní stále klasicistické typy písma 
menších stupňů. Souvisí to, řečeno dnešní terminologií, se 
systémovou vadou klasicistické antikvy menších stupňů, a to 
příliš tenkými slabými tahy liter. Ty musely být z technických 
i praktických důvodů (požadavek čitelnosti) nasíleny. Průmy-
slově tištěná knižní produkce používala totiž stále menších 
stupňů písma a možnosti klasicistické antikvy byly právě v ma-
lých velikostech omezené. Poměrně dlouho většina tiskařů 
toto omezení klasicistické antikvy ignorovali a trpně je snášeli, 
později se ale někteří snažili problém řešit. V Anglii řešení 
našli v občasném návratu k antikvám pozdně renesančním, 
konkrétně k písmu Williama Caslona. V roce 1857 se původní 
Caslon znovu objevil v nabídce mateřské Caslonovy písmolij-
ny jako Caslon Old Style. 

Ve Francii se typografové samozřejmě potýkali s podob-
nými problémy klasicistické antikvy zcela ovládající knižní 
produkci, jako jejich britští kolegové. Zde ale našli jiné řešení, 
než byl pouhý návrat ke starým písmům nebo tvorba jejich 
replik. Začali vytvářet písma nová, staršími vzory pouze 
inspirovaná, přičemž jejich inspirace se neomezila pou-
ze na renesanci, ale byla daleko širší. A tak se postupně 
začala vytvářet nová skupina písem, kterou František 
Muzika nazývá Antikva (a italika) ve starém slohu. 

Pro vydání knihy o starých římských nápisech 
v Lyonu (1846) vytvořil tiskař Louis Perrin antikvu, 
ke které se pro verzálky nachal inspirovat právě antickou 
monumentální kapitálou a pro minuskovou sadu anti-
kvami Caslona, Grandjeana a Fourniera. Toto Perrinovo 
písmo, nazývané Lyonské verzálky, tak můžeme označit 
za první novorenesanční antikvu. V Anglii, opět z popudu 
a objednávky typografa Whittinghama, vytvořil písmolijec 
William Howard anglickou novorenesanční antikvu — Basle 

Louis Perrin, 1880

Basle Roman, 1854

Old Style, 1860
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Roman — inspirovanou starou benátskou antikvou používanou 
v renesanci v Basileji a Lyonu. 

Je třeba ale připomenout, že tyto první pokusy narušit 
panující hegemonii klasicistické typografie byly v podstatě 
neúspěšné a pokud jde o četnost užívání těchto nových písem 
zcela okrajové. Připravily ale živnou půdu pro jiné podobné 
pokusy, které brzy následovaly. Tím dalším bylo roku 1860 
v Edinbourghu firmou Miller & Richard uvedení novorene-
sanční antikvy pod označením Old Style. Stylově kombinuje 
prvky renesanční antikvy s vertikální osou stínu a poměrně 
uniformní šířkou znaků. O 6 let později velmi podobné písmo 
pod stejným názvem uvedl i Stephenson Blake & Co a sou-
časně i podobné písmo firma Reed & Fox pod zavádějícím 
názvem Medieval. Písma skupiny Old Style se prosadila i v no-
vinovém tisku a do konce 80. let 19. století vytlačila klasicis-
tické antikvy z trhu zcela. Podobný vývoj proběhl i ve zbytku 
Evropy a v USA. Tak se stalo, že v době, kdy William Morris, 
proslulý intelektuální otec novorenesančního hnutí se začal 
intenzivně zabývat typografií (1889) ve snaze ukončit nadvládu 
klasicistické typografie, byl tento boj ve skutečnosti již roz-
hodnutý. Přesto i jeho přínos ve formě činnosti tiskařské dílny 
a nakladatelství Kelmscott Press byl nezanedbatelný. Morris 
se při tvorbě svého prvního písma zcela inspiroval Jensono-
vou benátskou antikvou, kterou prohlásil za vrchol písmařské 
tvorby, po níž následoval podle něj již jen postupný úpadek 
vrcholící „zavrženíhodnou Bodoniho klasicistickou typogra-
fií“. Jeho replika Jensona nazvaná Golden Type (1892) byla málo 
zdařilá a těžkopádná, vlastní typografie již Jensona nepřipomí-
nala ani zdaleka. Sazba je velmi kompresní a stránka je zcela 
vyplněna ornamentálním ilustračním doprovodem. Další jeho 
počin čerpal inspiraci ještě hlouběji v písmu gotikoantikvovém 
a nazval jej Troy Type. Skutečný význam Morrisovy typogra-
fické činnosti můžeme najít spíše v jeho přesvědčení, že 
kniha může být uměleckým dílem i sama o sobě. Měl roz-
hodující zásluhu na vzniku bibliofilie, jako knihy rukodílně 
a umělecky vytvořené. Prvenství ve tvorbě novorenesanč-
ních písem ani v jejich kvalitě mu ovšem přisoudit nemůže-
me. Navíc, svým nekritickým uctíváním estetiky benátských 
renesančních tisků a zatracováním všeho novějšího způsobil 
i určité ustrnutí vývoje moderní typografie, která měla právě 
v té době k dispozici už novou tiskovou i sázecí techniku 
v podobě nejprve vynálezu rotačky nepostradatelné pro tisk 
novin (1848 a 1865), pak sázecích strojů Linotype (1886) 
a Monotype (1887). Místo využití těchto nových technic-
kých možností pro masový tisk se pod vlivem Morrise mnozí 
typografové soustředili spíše na návrhy a výrobu bibliofilií. 

Golden Type, William Morris,  
Kelmscott Press 1860

Troy Type, William Morris,  
Kelmscott Press 1898
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10. / KNIŽNÍ PÍSMO V PRVNÍ POLOVINĚ  
20. STOLETÍ — NÁVRATY K VELKÝM VZORŮM

Další vývoj písma pro strojovou sazbu na počátku 20. století 
se začal ubírat jiným směrem, než jaký razil William Morris 
a navázal spíše na předchozí trend novorenesanční antikvy 
Old Style. Tak např. roku 1911 uvedla společnost Monotype 
své vynikající old style písmo Imprint. Jeho autor Gerard Mey-
nell vytvořil novou anglickou antikvu a mimo jiné prokázal, 
že i při strojovém zpracování sazby je stále prostor pro písmo 
vysoké výtvarné úrovně. Imprint byl vytvořen na základě ang-
lických renesančních a barokních písem — inspirace Caslonem 
(A) a hlavně Baskervillem je zcela zřetelná, a jak uvidíme o té-
měř 20 let později, i Imprint samotný se stal jednou z inspirací 
při vzniku opravdu moderní anglické antikvy Times Roman. To 
bychom ale příliš předbíhali. 

Dříve se ještě zmíníme o vzniku krásných a do-
dnes významných novorenesančních Old Style 
písem v USA. Významným byl určitě Bookman, který 
uvedla společnost ATF (American Type Founders) 
a který byl vytvořen na základě písma Franklin Old 
Style vydaného v Bostonu již roku 1863 od původně 
anglického písmaře A. C. Phemistera. Toto zajíma-
vé písmo bylo hojně používáno a zažilo v 70. a 80. 
letech 20. století svou renesanci, když v roce 1975 
americký typograf Ed Benguiat nakreslil jeho no-
vodobou verzi pro fotosazbu a vydal ji u v té době prestižní 
firmy ITC (International Typeface Corporation). ITC Book-
man měl od Benguiata dokreslenu řadu ozdobných alterna-
tivních liter a posunul se tak v jeho podání až do oblasti pop- 
a hippie-kultury sedmdesátých let, aniž by ovšem popřel jeho 
původní kresbu. Rozhodně se ale nejednalo o pietní revizi 
originálu, ale o novou, i když inspirovanou kvalitu. 

Poněkud podobný charakter má jiné americké písmo Cen-
tury Old Style. Je výrazně užšího řezu, ale s podobně dopředu 
šikmými serify verzálek E, F, S, T, jak je známe nejen od Book-
manu, ale hlavně už od dávného Caslonu. I Century Old Style se 
dočkalo současné verze nejprve pro fotosazbu a později pro 
sazbu počítačovou, které jsou ale k originálu daleko laskavější. 

Další důležité písmo podobných rysů je Cushing. Byl uve-
řejněn r. 1904 u ATF, přičemž jeho italiku dokreslil Frederic 
Goudy. Podobně jako i jiná písma byl znovu citlivě překreslen 
Vincentem Pacellou pro ITC a vydán r. 1984 pro fotosazbu. 
I u Cushingu se setkáváme s výrazně šikmými caslonovskými 
serify některých verzálek. 

Jiné nesporně významné a často užívané americké písmo 

Imprint, Monotype, 1911

Bookman, ATF, 

Century Old Style, ATF

Cushing, ATF, 1904
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byl a stále je Chaltenham. Ve svých tučných variantách silně 
připomínal egyptienky a tak byly tyto řezy často využívány pro 
akcidenční účely. Slabé řezy ale byly frekventované v běžné 
knižní i jiné sazbě. I toto výrazné písmo se dočkalo na konci 
20. století modernizované podoby jako ITC Chaltenham. 

Jméno Frederica Goudyho zde již bylo zmíněno a tak 
nesmíme zapomenout na jeho nejvýznamnější písmo Goudy Old 
Style. Jedná se o krásnou a čistou antikvu aldinské renesanční 
inspirace velmi jednotného výrazu a vytříbené kresby. Původně 
tuto antikvu nakreslil pro ruční sazbu, ale dnes je samozřejmě 
dostupná i v digitální podobě. Goudy byl velmi pilným a bri-
lantním typografem a vytvořil řadu skvělých písem, z nichž 
mnohá užíváme dosud. Určitě musíme uvést jeho ranou 
antikvu Village a Village No.2, velmi originální a stále oblíbený 
Copperplate Gothic či Trajan — krásnou a velmi čistou repliku vr-
cholné římské kapitály.

Jinou americkou old style antikvou bylo Ohio s poněkud 
živější kresbou mnohých liter, velmi malou střední výškou 
a dlouhými horními dotahy. Tímto typem a jeho výstředními 
proporcemi bylo inspirováno jedno z mála francouzských no-
vorenesančních písem — Nicolas Cochin vydané roku 1913 písmo-
lijnou Deberny & Peignot. To mělo na rozdíl od amerického 
vzoru ostré a dlouhé serify bez náběhů a tím skutečně připo-
mínalo někdejší rytecká písma, jak naznačoval také jeho název 
připomínající jméno slavného francouzského rytce. 

V Německu kromě berlínské písmolijny H. Berthold A.G., 
která uvedla r. 1905 písmo Sorbonne nápadně podobné americ-
kému Chaltenhamu, působilo mnoho dalších firem v různých 
významných městech země, které povětšinou měly vysokou 
úroveň své písmové produkce a vzájemně si silně konkurovaly. 
A tak podobné písmo jako bylo Sorbonne měla ve své nabídce 
i další německá písmolijna D. Stempel A. G. z Frankfurtu pod 
názvem Säculum. 

Poměrně zajímavým písmem byla Genzsch-Antiqua (1907) 
ham burské písmolijny Genzsch & Heyse, která se vyznačovala 
místy téměř renesanční kresbou od F. Bauera, ovšem s někte-
rými nápadnými odchylkami od velkého renesančního vzoru, 
např. u písmen A, M, či malého p. 

Na počátku 20. století běžná praxe v tvorbě 
old-style knižních písem vyústila logicky do trendu 
výroby přímých replik starých písem renesančních, 
později ale podobně i replik písem barokních i kla-
sicistických. Tato praxe začala již před rokem 1920 
a měla hned několik příčin. V 19. století ještě stále 
byly k dispozici originální formy renesančních písem, 
které ovšem potřebám průmyslové sazby století 20. 

Sorbonne, 1905 – podle písma Cheltenham, 
Linotype 1902

Ohio, USA, před 1907

Nicolas Cochin, Deberny & Peignot, 1913

Goudy Old Style, F. W. Goudy, ATF, 1913

Copperplate Gothic, F. W. Goudy, ATF

Genzsch Antiqua, F. Bauer,  
Genzsch & Heyse, 1907
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přestaly logicky vyhovovat jak z důvodů čistě technologických, 
tak i technicko-výtvarných. Jednak původní formy nebyly po-
užitelné pro novou strojovou sazbu, ale zároveň zdokonalující 
se tisk odhalil daleko jasněji nepřesnosti ručního rytí starých 
písem. Proto bylo pro většinu písmolijen (a tiskáren) nejjed-
nodušším řešením pořídit novou repliku starých písem přímo 
jejich překreslením a moderní výrobou ve všech potřebných 
stupních. Tak se zrodilo během několika let mnoho replik 
písem benátských (Jenson, Aldus Manutius) i vrcholných 
francouzských (hlavně Garamond, ale i Jean Jannon). K těm 
významným replikám jistě patří Bembo z písmolijny Monotype. 
Jde o víceméně věrnou kopii benátské antikvy Alda Manutia, 
která jím byla použita pro sazbu traktátu Pietra Bemba. Novo-
dobá anglická kopie Stanleyho Morisona však vykazuje něko-
lik nepříjemných odchylek, zejména v písmeni G, ale i v celém 
řezu italiky, která se Aldova vzoru již příliš nedrží. Přesto se 
jedná o písmo krásné a i dnes často používané. 

Replik Garamondovy renesanční antikvy je mnoho, ale je 
nutné zde opět připomenout, že mnohé z nich ve skutečnosti 
reprodukují písmo Garamondova mladšího nástupce — Jeana 
Jannona. Stalo se tak bohužel chybou při archivaci starých 
renesančních matric písma Jannona pod názvem caractères de 
l’Université ve skladu státní francouzské tiskárny Imprimerie 
Nationale, které byly jak v archivu, tak i při jejich opětovném 
vydání pro světovou výstavu roku 1900 v Paříži mylně označe-
ny za písmo Clauda Garamonda. Když byl omyl po několika 
letech zjištěn, bylo již pozdě a mnoho světových písmolijen již 
použilo pro své repliky Garamondu toto písmo Jeana Jannona 
a uveřejnilo je ve svých vzornících jako Garamond. A protože 
tyto vzorníky jsou vlastně obchodními katalogy, zůstaly tyto 
firmy u nesprávného, ale proslulejšího a zavedeného jména 
Garamond, protože jim zaručovalo lepší prodej. Proto i dnes 
se stále můžeme setkat s některými digitálními „garamondy“, 
které by ve skutečnosti měly nést název Jannon. Vzácnou 
výjimkou tak tedy zůstává český současný typograf František 
Štorm, který svoji repliku písma Jannona uveřejnil v 90. letech 
pod správným celým jménem jeho původního tvůrce. 

Tak tedy novodobé Garamondy (někdy Garamonty, 
ve skutečnosti ale často „ Jannony“) měly od počátků 20. stole-
tí všechny významné písmolijny, např. ATF, Lettergieterij Am-
sterdam, anglický i americký Monotype a jiní. Podle skutečné 
Garamondovy předlohy vznikla až antikva, kterou uveřejnila 
firma Linotype v roce 1924, ale opět pod nesprávným jménem, 
tentokrát jako Granjon! Asi proto, že pro kresbu italiky přihléd-
la i k předloze Granjona nebo prostě jen proto, že na trhu už 
bylo příliš mnoho „Garamondů“. Teprve francouzská písmo-

Bembo, podle Alda Manutia, Monotype 

Garamond, F. W. Goudy, americký  
Monotype — podle písma Jeana Jannona

Garamond Roman, Intertype 1926 — 
podle písma Jeana Jannona

Caractéres Garamond, Deberny & Peignot 
1913—1930 — skutečně podle Garamonda
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lijna Deberny & Peignot uveřejnila roku 1930 své Caractères 
Garamont kreslené podle skutečných Garamondových před-
loh. Určité stopy písma Jannona ale nalezneme i zde. Ga-
ramondovu originálu blízký je Garamond od německé firmy 
Stempel, který je i nyní k mání jako digitální písmo. Z origi-
nálu vycházejí i další digitální Adobe Garamond a krásný Gara-
mond Premier Roberta Slimbacha, méně zdařilý je pak Berthold 
Garamond s příliš hranatými serify. ITC Garamond od Tonyho 
Stana a Eda Benguiata je spíše jen variací na Garamond — má 
velmi zvětšenou střední výšku minusek, což bylo jistě motivo-
váno požadavkem dobré čitelnosti v textu. Úspěšná je i verze 
Condensed, která je spíše už zcela novým písmem.

Jinou replikou renesanční antikvy bylo písmo done-
dávna často používané, ale ne příliš zdařilé — Plantin. Svým 
francouzským jménem se nás snaží přesvědčit o svém fran-
couzském původu, ale jeho skutečný zdroj bychom měli 
hledat spíš mezi těžkopádnými písmy nizozemskými. Chybí 
mu francouzská lehkost a elegance, některé litery jsou zjevně 
nepodařené (např. M). 

Lepším případem nového písma inspirovaného Gara-
mondem je Sabon od Jana Tschicholda, modernistického ně-
meckého typografa. Autor skvěle vystihl právě onu Garamon-
dovu kresebnou eleganci a přitom na tomto základu vytvořil 
novou typografickou kvalitu.

Trend v moderním písmařství 20. století replikovat tradič-
ní historické knižní abecedy pro současnou strojovou sazbu se 
nezastavil u Garamondu resp. renesančních písem a samozřej-
mě pokračoval dále přes antikvu Williama Caslona, barokní 
antikvu Johna Baskervilla až k písmům klasicistickým — para-
doxně i přesto, že trend novorenesance a později módní vlna 
Old Style písem vznikly právě proti tehdejší nadvládě klasici-
stické antikvy. A tak se stalo, že dnes máme pro naše moderní 
technologie k dispozici v podstatě celou širokou škálu latin-
kových písem nejen v šíři podle jejich charakteru a užití, ale 
i podle historie jejich vzniku — od replik písem antických přes 
některé středověké, ale hlavně nejdůležitější antikvy renesanč-
ní, barokní i klasicistické. A to většinou hned v několika růz-
ných variantách. 

Pozdně renesanční či raně barokní antikva Williama Ca-
slona má také množství víceméně věrných replik např. Caslon 
Old Face písmolijny Linotype, nebo třeba Caslon 471 od ATF 
či Caslon 540 od Linotype. Poněkud volnějšími a pozdějšími 
replikami jsou LSC Caslon 223 či ITC Caslon 224. 

Barokní antikva Johna Baskervilla je také už 90 let 
dostupná typografům v různých replikách a technických 
podobách. Poměrně věrné repliky jsou od firem Monotype 

Garamond Premier, Robert Slimbach,  
Adobe 1988—2005

ITC Garamond Light a Light Condensed

Caslon Old Face, americký Linotype 

A B C D E F G 
H J K L M N P
a b c d e f g h i j k m

Plantin, Monotype 1913

Sabon Jana Tschicholda, Linotype 1961
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a Stempel. Oblíbený je Baskerville Old Face, který má jemnou 
a kontrastní kresbu, ale proti originálu mu bohužel chybí 
dolní serif u C, který je právě pro Baskerville tolik typický. 
Poměrně často v současnosti používanou verzí Baskervillu 
je ITC New Baskerville — replika vytvořená poměrně nedávno, 
v 70. letech 20. století pro americkou společnost ITC. Nemě-
li bychom zapomenout na českou verzi, písmo John Basker-
ville od Františka Štorma, které je často využíváno u nás, 
ale i ve světě a kterým je sázena i tato kniha. Ve své poslední 
kolekci Štorm toto písmo přejmenoval na Baskerville Original, 
přičemž rozlišil písmovou kresbu titulkovou (Baskerville 120) 
a chlebovou (textovou), kterou nazval Baskerville 10. Musíme 
zde říci, že Štorm svůj Baskervill kreslil přímo podle Baskervi-
llových originálních tisků a znakovou sadu obohatil o spous-
tu autentických ligatur, nebál se ani prohnutých linií a měkčí 
kresby liter. Proto slovo Original v názvu je zcela namístě. 

Přestože hnutí za obrodu typografie se nejprve obrátilo 
čelem k renesanci a zády ke klasicismu, ani klasicistickým 
písmům se nakonec nevyhnulo a moderní obroda je neminu-
la. A je to samozřejmě logické. Antikvy Didotů, Bodoniho 
a Walbauma jsou i v současné typografii nenahraditelné 
a také jsou neustále zdrojem inspirace současných typografů 
pro jejich novou tvorbu. Klasicistické antikvy bývají někdy 
nazývány pojmem „moderní antikva“. To proto, že jimi se vý-
voj antikvy završil a tak si logicky ještě na počátku 20. století 
toto označení zasloužily. Dnes se již kloníme spíše k jejich do-
bovému označení. Ale rozhodně bez písem jako Didot či Bodoni 
si současnou typografii nedovedeme představit. 

Antikvy Didot mají i v současných verzích různé podoby 
a varianty, protože se skutečně jedná o více různých písem 
od různých autorů a nositelů stejného příjmení Didot. 
Nejčastěji bývá reprodukována a vydávána překreslená verze 
písma od Firmina Didota, která se vyznačuje značnou čisto-
tou kresby a velmi subtilní titulkovou kresbou. Toto písmo 
ale není vhodné pro menší chlebovou sazbu. Naopak jeho 
kvality vyniknou zejména ve větší titulkové sazbě s větším 
prokladem. Nejprve bylo vydané významnou francouzskou 
písmolijnou Deberny & Peignot, ale brzy se v podobné 
kresebné kvalitě objevilo v sortimentu většiny významných 
písmolijen včetně německých Berthold či Stempel nebo 
anglického Monotype. V současnosti je na počítačích nejví-
ce rozšířena verze od Linotype šířená i společností Adobe. 
S písmem Didot se můžeme setkat na titulních stranách sou-
časných luxusních módních časopisů lákajících své čtenáře 
na kresebnou čistotu a eleganci tohoto ryze francouzského 
písma. 

Baskerville Original (dříve John Baskerville) 
František Štorm, kolem 2000

Didot, podle písma Firmina Didota, kolem 
1990, Linotype

Baskerville Old Face, Stephenson Blake 1992
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Naopak antikva Bodoni byla ve 20. století více frekvento-
vána i v běžné sazbě, protože byla k dispozici v daleko masiv-
nějších a méně kvalitních podobách majících s originálem již 
málo společného. Takovými antikvami klasicistního charak-
teru, ale proměnlivé úrovně byl zaplaven trh již od počátku 
20. století z produkce firem jako Linotype či ATF. Nad průměr 
vynikaly jen písma Bodoni od německé společnosti Bauersche 
Giesserei z dvacátých let 20. století. Jejich Bodoni Versalien jsou 
k mání i dnes pro počítače v kolekci písem Adobe a původní-
mu originálu titulkových verzálek se blíží poměrně úspěšně. 
I tzv. Bauer Bodoni v několika řezech je zdařilou a velmi čistou 
replikou původní Bodoniho antikvy a vyniká jemnou kresbou, 
která ovšem písmo diskvalifikuje z běžného užítí pro chlebo-
vou sazbu. Naopak masivnější verze byly pro sazbu používá-
ny častěji. U nás bylo velmi rozšířené písmo Empiriana, které 
patřilo k těm kvalitnějším verzím Bodoniho antikvy, původně 
vydané americkou ATF a poté odlévané českou Grafotech-
nou. S ní se můžeme setkat v sazbě mnohých českých knih ze 
60. let. Na současných počítačích se můžeme setkat nejčastěji 
s digitální verzí Bodoni od Linotype, která patří spíše k těm více 
pro potřeby moderní sazby přizpůsobeným písmům než těm 
podobným originálu. Ale můžeme se setkat i s Bauer Bodoni 
nebo s Bodoni Old Face od německé písmolijny Berthold. 

Pokud jde o třetího důležitého zástupce klasicistických 
antikvových písem, německou antikvu J. E. Walbauma, i tu 
můžeme nalézt v moderních podobách, a to jak pro horkou 
sazbu knihtiskovou ve verzích Monotype či z původních mat-
ric ještě v počátku 20. století odlévanou společností Berthold. 
V digitální podobě najdeme pěkného Walbauma ve verzi Bert-
hold zařazeného v běžné kolekci písem Adobe. I Walbaumovu 

Bodoni Adobe, kolem r. 1990

Bodoni Old Face, Berthold, kolem r. 1995

Bauer Bodoni, kolem r. 1990Berthold Walbaum, kolem 1990
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antikvu skvěle a autenticky překreslil český současný autor 
F. Štorm, a to hned ve dvou verzích – titulkové Walbaum 120 
i textové Walbaum 10 vhodné pro menší stupně sazby, které tak 
tvoří dvě ucelené sady písem s více řezy. 

Dosud jsme se zabývali spíše historizujícími tendencemi 
v písmové knižní tvorbě na počátku 20. století. Nejprve bylo 
nutné pro modernizované sázecí technologie zpřístupnit co 
nejvíce historických knižních písem a pak přišel čas na no-
vou aktuální a původní tvorbu. I v té však v oblasti knižního 
písma není takřka možné uniknout z přímého vlivu historic-
kých etap vývoje antikvy, není v podstatě jiná možnost, než 
přímo navázat na některou z nich. A tak i Eric Gill, vynikající 
anglický typograf, navázal při tvorbě své antikvy na anglická 
barokní knižní písma, zejména na Johna Baskervilla. Zároveň 
však můžeme v jeho písmu Perpetua rozeznat i inspirace rene-
sančními nápisovými a knižními písmy, ba i monumentálním 
písmem římským. Vcelku se dá Perpetua charakterizovat jako 
písmo se smíšenými prvky, rozhodně se ale nejedná o písmo 
skutečně moderní a zcela původní. Písmolijna Monotype 
Perpetuu vydala jako soubor antikvy a italiky s ver-
zálkami i minuskami. Zároveň ale Eric Gill kom-
plet doplnil o elegantní titulkové verzálky Perpetua 
Titling. 

Velkou událostí bylo v roce 1932 uvedení no-
vého písma pro deník The Times. Times Roman 
vznikl po dlouhé a důkladné průzkumné práci 
a na základě jasných požadavků vedení redakce. Těmi nejdů-
ležitějšími byla dobrá čitelnost a úspornost, ale písmo mělo 
být také „národní anglické, prosté, nové i mužné“. 
Vedením týmu, který měl nové písmo s použitím 
vědeckých metod připravit, byl pověřen Stanley 
Morison. A ten se pustil do práce s nebývalou ener-
gií a důkladností. Jeho tým provedl zkoušky čitel-
nosti několika nejrozšířenějších knižních písem, mj. 
i Baskerville, sledovala se i úspornost sazby v ploše, 
optické vlastnosti a mnoho dalších parametrů. To 
vedlo k nasbírání mnoha dat a teprve s jejich využi-
tím následovala samotná tvorba nového písma. Stej-
nými testy pak procházely i různé pracovní varianty 
tohoto navrhovaného písma. Po několika letech 
důlkadné a velmi nákladné práce vzniklo písmo 
sice opravdu krásné a čisté, které splnilo i technické 
požadavky na ně kladené, ale jedná se jen o variantu 
pozdně renesančně-barokní antikvy nizozemsko-an-
glického typu. Opravdu např. v minuskách zřetelně 
vidíme šikmou osu stínování podobně jako v an-

Perpetua Titling, Eric Gill 0

Times, 1. verze, The Times 1930

Times Roman, finální verze, The Times 1932
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tikvě Williama Caslona i obdobnou 
kresbu serifů. V poslední verzi Timesu 
Roman také došlo k výraznému zú-
žení kresby liter v zájmu úspornosti 
sazby. Estetická hodnota původní 
varianty písma tím ale citelně utrpě-
la. 

Na příkladu vzniku písma Times 
vidíme důkaz jednoho zajímavé-
ho jevu: vývoj knižní antikvy jako 
typu latinkového písma byl završen 
v klasicismu a žádný logický sloho-
vý posun v jejím vývoji už nepřišel. 
Všechny hlavní konstrukční a stylové 
možnosti byly vyčerpány, konstrukč-
ní vývoj antikvy je ukončen. Dále už 
bude možné navrhovat jen antikvy 
zařaditelné do již vytvořených stylů 
nebo písma zcela nová, neantikvová. 
Všechny antikvy vytvořené ve 20. 
století tak můžeme zařadit do ně-
které ze tří základních vývojových 
skupin – renesanční, barokní (přechodové) nebo 
klasicistické (moderní). Všechny novější antikvy 
i přes nové prvky v jejich kresbě systémově podléha-
jí dříve vytvořeným skupinám. 

Na počátku třicátých let 20. století vznik-
lo ještě mnoho dalších knižních písem, ale jen 
několik jich přečkalo následující desetiletí a jen 
málo z nich používáme dosud. Mezi ně ale patří 
Weiss-Antiqua z roku 1931 nebo Post-Antiqua z roku 
1932. Prvně jmenované písmo vzniklo z kaligra-
fického písma písaře E. R. Weisse. Stylově ji ale 
můžeme zařadit do kategorie renesanční resp. 
novorenesanční antikvy podobně jako i Post-
-Antikvu, kterou vytvořil jiný kaligraf Herbert 
Post pro berlínskou písmolijnu Berthold A. G. 
Ta je zajímavá zejména tím, že až na výjimky 
v několika literách (B, D, P, R) ve verzálkách 
zcela vynechává serify (u minusek jen částečně) 
a zůstává u základní kresby písmových zna-
ků vytvářené ovšem plochým širokým perem. 
Skloněná osa je ale i zde patrná a přes moderní 
zjednodušení kresby i toto písmo je silně ovliv-
něno historismem, a tak jej nemůžeme zařadit 
mezi moderní bezserifová písma.

Weiss-Antiqua, E. R. Weiss, Bauersche  
Giesserei, 1926-31, Linotype kolem 1990

Post-Antiqua, H. Post, Berthold A. G., 1932



: 53

11. / BEZSERIFOVÉ PÍSMO VE 20. STOLETÍ

J iž jsme se seznámili s prvními písmy bezserifový-
mi — grotesky — které vznikly k akcidenčním účelům 

v 19. století a které byly reakcí na mnohá přezdobená 
písma své doby. Ve 20. století ale přicházejí nové trendy 
ve výtvarném umění a v architektuře, které nově vytvářejí 
zvlášť příznivé klima k návratu jednoduchosti a účelnosti 
do kresby písma. Jakékoli zdobení, tedy i serify, bylo pro-
hlášeno za zločin proti moderní době a v pořádku bylo 
jen to, co bylo konstruktivní a funkční. Konstruktivismus 
a funkcionalismus ovládly architekturu, geometrická 
jednoduchost se objevuje i v malířství (Malevič, Mon-
drian, Kandinskij, Moholy-Nagy či později Vasarely). 
Proč by písmo mělo zůstat stranou, (a jak by mohlo), 
když je typografie tolik propojena s ostatními umělecký-
mi disciplínami jako je literatura či architektura? Ruská 
revoluční poezie dala vzniknout výrazné a zcela nové ty-
pografii, nová architektura klade na typografii podobné 
nároky. V nové době obstojí jen písmo jednoduché, bez 
serifů — grotesk. A protože staré grotesky jsou už často 
staré téměř 100 let, kreslí se tedy úplně nové. 

Stranou vývoje nechtěla zůstat žádná písmolijna, 
ani Monotype v Anglii, kde tradice a historismus byly 
zakořeněny velmi hluboko. Monotype pověřila vývojem 
nového grotesku současného skvělého typografa Erica 
Gilla a ten si za vzor svého nového písma vzal nápisový 
grotesk svého učitele Edwarda Johnstona z roku 1916. 
A tak v roce 1927 spatřilo světlo světa písmo Gill Sans 
Serif. V té době bylo toto písmo velmi odvážné, proto-
že oproti groteskům 19. století přineslo mnoho nových 
prvků a při tom všem zůstalo opravdu ryze anglickým. 
Možná to zní jako odvážné tvrzení, ale mnohé jeho 
proporce vypadají vedle barokního Baskervillu velmi 
harmonicky a značně tak kontrastují s konstrukcí ji-
ných groteskových písem z Evropy či USA. Všechny 
oblé tahy jsou zakončeny vertikálním řezem, litery M 
či S mají zcela nový vzhled, naopak B, D, Q či R jasně 
svým tvarem odkazují k Baskervillu. V minuskách jsou 
to písmena a, g, r či t, která mají novou a typickou kresbu 
či proporce. Přesto ale platí, že hlavní krok kupředu vy-
konal už Edward Johnston, Eric Gill však jeho písmo 
přivedl k dokonalosti tím, že odstranil některé slabiny a 
nedůslednosti původního Johnstonova grotesku a vy-
tvořil novou kvalitu. Rozhodně ale nemůžeme říci, že 
by Gill Sans Serif byl písmem konstruktivistickým. Nemá 

Nápisový grotesk Edwarda Johnstona, 1916
a Gill Sans Serif Erica Gilla, Monotype, 1927
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serify, ale jeho konstrukce a kresba byly blíže tradici, 
než konstruktivismu. Přesto se toto moderní bezserifo-
vé písmo stalo na několik desítek let jedním z nejrozší-
řenějších a ani dnes se nemusíme rozhlížet příliš dlou-
ho, než jej na některé současné tiskovině objevíme. 

Zcela jinak je tomu ale u písma, které bylo uvede-
no o pouhý jeden rok později v německém Frankfur-
tu Bauerovou písmolijnou a které nakreslil německý 
typograf Paul Renner. Toto písmo již svým tvarem 
přímo demonstruje svou geometrickou konstrukci 
a přísný vzhled odvozený od čtverce a kruhu. Zde již 
konstruktivismus cítíme a vidíme, přestože skutečná 
kresba je daleko rafinovanější, než by se nám na první 
pohled mohlo zdát. Jestliže Gill Sans Serif byl proporč-
ně zakotven v historickém Baskervillu, u Futury můžeme 
ve verzálkách vidět vliv monumentálních proporcí řím-
ské kapitály. I zde vidíme některé odvážně kreslené litery, 
např. v minuskách jednobříškové a či g, či verzálko-
vou kresbu písmene u. Přestože rozdílné řešení konců 
tahů písmen C, G a S vypadá nejednotně, celkovému 
vzhledu písma to výrazně neubližuje a sazba i titulky 
vyhlížejí harmonicky. I pro Futuru platí možná ještě 
více než pro Gill Sans, že je to písmo doslova nadčasové 
a stále moderní a oblíbené. Futuru podobně jako Gill 
Sans najdeme prakticky v každé komplexní sadě písem 
pro počítače od Adobe až po URW a grafikův počítač 
bez těchto písmových rodin není kompletní. Obě tato 
písma mají celosvětový význam, přesto u obou platí, 
že cca 85 let od svého vzniku je Gill Sans více oblíbený 
ve Velké Británii a Futura v Německu a jsou tak pro tyto 
země i písmy s výrazným národním významem. K Futu-
ře patří i její temnější stránka, a to její využití německým 
nacistickým režimem. 

Vytvořit typografii na podobných principech jako 
soudobou architekturu se snažili i na avantgardní škole 
Bauhaus v Dessau ve dvacátých letech. Vznikla zde 
idea univerzální abecedy s jedinou řadou liter — bez 
verzálek — a s novou technickou kresbou znaků inspirova-
nou snad ohýbanými kovovými trubkami moderního ná-
bytku. Formuloval ji roku 1925 Herbert Bayer a naskicoval 
také abecedu, která by těmto nárokům měla vyhovovat. 
Zůstalo ale jen u pokusu. Skutečné funkční knihtiskové 
písmo z něj nevzniklo. Až mnohem později, v 70. letech 
v USA podle této skici nakreslili fotosazbové písmo 
ITC Bauhaus typografové Ed Benguiat a Victor Caru-
so. Názvem vzdali hold dávné avantgardní škole, která 

Futura, P. Renner, Bauersche Giesserei, 1928

Univerzální abeceda Herberta Bayera, skica,  
Bauhaus, 1925
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ovlivnila významně architekturu, malířství i typografii. 
Benguiat s Carusem nakreslili hned 5 řezů moderního 
a vyváženého písma, které převzalo od Bayera zajíma-
vé modernistické tvary a odstranilo nešikovné detaily. 
A také doplnili velkou abecedu — přece jen i po pade-
sáti letech ji stále potřebujeme. ITC Bauhaus není pietní 
historickou rekonstrukcí původní skici, ale novým 
písmem, které bylo v hlavních znacích Bayerovou 
skicou inspirováno. Nic více, nic méně. Duch původní-
ho meziválečného Bauhausu v něm ale zůstal a přežil 
dodnes. 

Vraťme se ale zpět k vývoji bezserifového písma 
ve 20. století. 30. léta s hospodářskou krizí a téměř 
navazující 2. světovou válkou typografii opravdu 
nepřála. A tak k významnému posunu došlo až v po-
válečných klidnějších letech. Klidnějších tedy alespoň 
pro západní svobodný svět. Poválečná prosperita 
potřebovala nová písma a novou typografii pro nová 
média a nové technologie. Knihtisk byl postupně na-
hrazován ofsetovým tiskem a horká sazba fotosazbou. 

Na počátku 50. let se u písmolijny Berthold zrodil 
projekt na oživení Akzidenz–Grotesku z roku 1898, kte-
rý zahrnoval i rozšíření jeho řezů při zachování jeho 
původních charakteristických rysů. Z projektu, který 
vedl Günter Gerhard Lange vznikla skutečná rekon-
strukce původního písma, které ale přesným rozkres-
lením získalo na výtvarné hodnotě a použitelnosti 
pro moderní typografii. Jeho neutrální vzhled je stále 
aktuální a činí z něj skutečnou stálici. Přestože bylo 
brzy po svém návratu na scénu poněkud zastíněno 
písmy jako byla Helvetica či Univers, nikdy nezmizelo 
z povědomí grafiků–designerů a typografů a dokonce 
zažilo v 90. letech svou novou renesanci. 

Opravdovým výbuchem supernovy bylo pro typo-
grafii uvedení nového písma — Neue Haas Grotesku švý-
carskou firmou Haas v roce 1957. Autorem písma byli 
Max Meidinger a Eduard Hoffmann a inspirovali se 
také ve starých akcidenčních grotescích. V moderni-

ITC Bauhaus, Benguiat a Caruso, 1975

Akzidenz-Grotesk, G. G. Lange, Berthold,  
po roce 1950
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zaci kresby ale zašli dále než G. G. Lange a vytvořili 
opravdu písmo nové a moderní. Když byl v roce 1960 
Neue Haas Grotesk přejmenován na Helvetica, bylo vyhrá-
no i obchodně. V kresbě byla důležitá hlavně inovace 
všech oblých znaků vodorovným zakončením jejich 
tahů ve verzálkách i v minuskách. Helvetica tak dostala 
jednoznačně modernější vzhled a stala se nadlouho 
vítězem pomyslné hitparády písem. Od roku 1960 
neztratila téměř nic na své popularitě ani dnes, kdy již 
používáme raději její modernější verzi z roku 1983 pod 
názvem Helvetica Neue, která má lépe vyladěné detaily 
i vyrovnání liter. Na počátku 80. let aktuali-

Helvetica Neue, původně H. Meidinger,  
E. Hoffmann, Haas A. G., (1957), redesign  
mj. Erik Spiekermann (1983), Stempel A.G.
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zaci provedla písmolijna Stempel A. G. Helvetica 
je písmo neobyčejně univerzální, ale tato hodnota 
má i svůj rub — neutrálnost až chlad. Ovšem chlad 
mimořádně eseteticky vytříbený.

Na konci 50. let se zrodil ještě jeden zajíma-
vý poměrně podobný projekt u společnosti Bauersche 
Giesserei, a to bezserifové písmo Folio. Opět byl jako 
původní předloha údajně zvolen Akzidenz Grotesk, 
ale použité tvarosloví se viditelně podobalo Helvetice 
uváděné prakticky ve stejné době. Šlo o princip vo-
dorovně ukončených oblých tahů. Charakteristickým 
písmenem až ikonou Folia se stalo jeho neobvyklé ver-
zálkové Q. Folio se na trhu udrželo dodnes, ale nestalo 
se zdaleka takovým fenoménem jako Helvetica nebo Uni-
vers, který se stal pro Helvetiku skutečnou konkurencí. 

Univers byl uveden také v roce 1957 a jeho autorem 
byl švýcarský architekt Adrian Frutiger. Univers nebyl 
jeho prvním písmem, ale určitě se stal jeho písmem 
nejdůležitejším. Design Universu byl opravdu brilant-
ním uměleckým dílem. Je možné říci, že pokud Helveti-
ca znamenala ve vývoji bezserifového písma významný 
a logický krok kupředu, design Universu znamenal skok 
do neznáma. Frutiger totiž navrhl celou znakovou 
sadu jakoby na ‚zelené louce‘, nenavázal na akcidenč-
ní grotesk ani v základní proporci znaků — téměř vše 
navrhl nově a originálně. Univers má hned několik pís-
mových znaků navržených ve své době zcela novátor-
sky (G, K, Q, R, S, a), litery mají mírně zúžený obraz 
a zcela neantikvovou proporci. Jedná se o písmo na-
prosto moderní a přitom se autorovi podařilo vtisknout 
mu takovou samozřejmou eleganci, jakou do té doby 
žádný sans-serif nedisponoval. Grotesky byly písma 
věcná a elegance kresby nebyla jejich typickým rysem. 
Ale v Universu poprvé Frutiger dokázal, 
že i bezserifové písmo může mít vyso-
kou estetickou hodnotu a přitom splňo-
vat všechny nároky kladené na moderní, 
skvěle čitelné a ještě úsporné písmo. 
Samozřejmostí byla sada řezů mnoha 
tučností i šířkových variant. 

Ještě jeden primát musíme Fruti-
gerovi přiznat: poprvé přišel s vlastním 
přehledným číselným kódováním pro 
různé řezy písma. Pojmový zmatek 
v rozlišování řezů byl a stále je značný, 
existují různé termíny pro označová-

Folio, Bauersche Giesserei, 1957

Univers, Adrian Frutiger, 1957 
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ní síly tahu a není to dáno jen různými jazyky, které 
autoři a producenti písma používají. I v rámci jednoho 
jazyka existuje hned několik možností, jak jednotlivé 
řezy značit, a tak číselné značení vypadalo velmi logic-
ky a zdálo se, že se musí ujmout univerzálně. Bohužel, 
nestalo se tak a tak se s ním můžeme setkat většinou 
jen u písem Adriana Frutigera a v několika jednotli-
vých případech dalších — např. právě u Helvetiky Neue. 

Nyní se vzdáme přísné chronologie a zůstaneme 
na chvíli ještě u dalšího bezserifového písma Adriana 
Frutigera — tentokrát ale až z poloviny 70. let. Téměř 
po 20 letech od Universu se Frutiger vrátil k problému 
moderního lineárního písma, a to když byl požádán 
o novou abecedu pro právě budované druhé meziná-
rodní letiště v Paříži–Roissy (Paris — Charles de Gaule). 
Pro letištní orientační systém navrhl písmo jedno-
duché a perfektně čitelné a nazval jej po místu užití 
Roissy. Pro písmové tabule použil základní řez písma 
55-Roman. Brzy po otevření letiště v roce 1975 vydala 
písmo pro veřejnost v 8 řezech firma Mergenthaler, 
Linotype, Stempel, Haas, ale ta jej nazvala na počest 
jeho tvůrce Frutiger. Později byly ještě doplněny zúžené 
řezy Condensed a nejtučnější řezy Extra Black a Ultra. 
Otevřené křivky jsou ukončované téměř vertikálním 
řezem a lehce tak připomínají Gill Sans. Ovšem kresba 
liter Frutigeru je podstatně modernější, než je anglická 
klasika. Můžeme říci, že Frutiger měl pro léta 80. a 90. 
podobný význam jako Univers pro léta 60. a 70. Dnes 
jsou Univers a Frutiger typografickými stálicemi a nepo-
stradatelnými nástroji téměř každého grafika-designera. 

Zatím jsme se věnovali písmové tvorbě v Evro-
pě a je tedy načase se podívat i za oceán. Je rok 1970 
a v New Yorku dostává Herb Lubalin zakázku od ča-
sopisu Avant-Garde na jeho logo. Vytvoří je z nově 
nakreslených liter. Logotyp obsahuje ligatury, je to 
propletenec ze zvláštních geometrických písmen, ale je 
dobře čitelný a z typografického hlediska opravdu avantgard-
ní. Písmové logo je redakcí přijato a následuje druhá zakázka 
na značení rubrik. Lubalin dochází k názoru, že nejjednodušší 
cestou bude vytvořit celé písmo s alternativními literami a liga-
turami a rubriky vytvořit podobně. Tak se zrodilo jedno z nejo-
riginálnějších písem 20. století — ITC Avant Garde Gothic. Stalo se 
ikonou své doby, doby hippies a pop kultury. Herb Lubalin jej 
nakreslil nejprve v 5 řezech, každý obsahuje 1 sadu znaků pro 
běžnou textovou sazbu a druhou sadu s alternativními znaky 
a ligaturami pro sazbu titulků. Bohužel, titulkové sady byly 

Frutiger, (Mergenthaler, Linotype, Stempel, 
Haas) Adrian Frutiger, 1975 

Logotyp Avant-Garde, Herb Lubalin 1970
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k dispozici ve verzi pro fotosazbu, ale při digitaliza-
ci písma byly původně ponechány stranou a tak ne 
všechny digitální fonty ITC Avant Garde Gothic obsahují 
i původní alternativní znaky a ligatury. 

ITC Avant Garde Gothic je písmo výjimečně konzis-
tentní, je důsledně konstruováno ze základních geo-
metrických tvarů — přímek a kružnic resp. jejich částí. 
Skoro se chce říci, že takové písmo jednou prostě 
muselo být nakresleno. Poprvé se o něco podobného 
snažil Paul Renner, když kreslil Futuru inspirovanou 
konstruktivismem, ale tehdy ještě neměl dostatečnou 
odvahu použít důsledně pouhou geometrii a tak je 
kresba Futury ještě plná písmařských fines opticky vy-
rovnávajících neúprosnou tvrdost geometrie. Je třeba 
poctivě říci, že jeho doba — 20. léta — na to nebyla 
ještě připravená. O 50 let později již tomu bylo jinak 
a bylo jen otázkou času, kdy se čistě geometrické pís-
mo objeví na scéně. A ITC Avant Garde Gothic je nejlep-
ším dokladem toho, že strohá geometrie a typografie 
se mohou snášet docela dobře, pokud se ovšem věci 
ujme mistr, jakým rozhodně byl Herb Lubalin. 

Písmo, o kterém bude řeč v dalších odstavcích má 
zvláštní historii. Původně jej snad ani nevytvořil žád-
ný typograf, ale technici a úředníci. Jeho historie sahá 
až do roku 1905, kdy jeho úzkou verzi jako předlohu 
pro ruční písmomalířství schválily Pruské císařské dráhy 
pro používání na vagonech i ve stanicích. Později bylo 
toto písmo používáno v celých německých drahách před 
válkou i po ní, používalo se a stále používá i v ně-
mecké silniční dopravě na směrových tabulích. A to 
dokonce i v ČR. Ono písmo nese v názvu zkratku 
Německého institutu pro normy, tedy Deutsches Insti-
tut für Normung — DIN. Původní DIN 1451 byl něko-
likrát přepracován a v 80. a 90. letech se začal ujímat 
v postmoderní typografii. Jeho technická přímočarost 
a strohost působila najednou zajímavě věcně. Velmi 
podobné písmo si možná mnozí z nás pamatují z plas-
tových šablonek k popisování technických výkresů. 
Podobně jako jiné písmo z přelomu 19. a 20. stole-
tí — Akzidenz Grotesk, i toto lineární písmo zažilo svůj 
comeback, novou módní vlnu v době počítačů. Obě 
ale musela být pro své nové užití překreslena, DIN 
dostal svoji nynější vyladěnou podobu díky anglické 
písmolijně FontFont a péči Alberta-Jan Poola, ni-
zozemského písmového designera. A tak jej většinou 
potkáváme pod názvem FF DIN ve 20 řezech od Light 

ITC Avant Garde Gothic, Herb Lubalin 1970

DIN 1451 Condensed a FF DIN
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po Black, s italikami i zúženými verzemi condensed. 
Je ještě mnoho bezserifových písem, která bychom 

měli v tomto přehledu ukázat. Jejich význam je rozhodně 
natolik velký, že zde prostě nesmějí chybět. Jsme si ovšem 
také vědomi, že každý výběr musí být subjektivní. 
Kdybychom měli opět začít od těch starších, pak mu-
síme připomenout starý grotesk Franklin Gothic od ATF 
z r. 1902 resp. jeho modernizovanou verzi ITC 
Franklin Gothic z roku 1979, kterou vytvořil Victor 
Caruso. 

Poměrně často užívaným bezserifovým pís-
mem byl v 70. a 80. letech Antique Olive z roku 1962, který ov-
šem dnes už potkáme méně často. Bylo to písmo inspirované 
jistě Gillem, jeho vertikálně seříznutými konci tahů, a precizní 
kresbou, která dávala písmu zátěž do horní části písmového 
znaku. 

Měli bychom zde zmínit i Formatu, písmo z roku 
1984 od společnosti Berthold, které cca 20 let bylo 
vidět jako firemní písmo Škody Auto. 

Opravdu důležitým a často užívaným písmem 
(hlavně kvůli své pozici preferovaného písma v Ado-
be Illustratoru) je písmo Myriad z roku 1992. Jeho 
hlavním autorem je Robert Slimbach, který se svým 
týmem pracoval na přímé zadání Adobe. Myriad je 
kvalitní písmo, které ovšem po Frutigeru nepřináší nic 
převratného. 

Písmo Lucida Sans je písmem z roku 1985, ale asi 
svého nejvýznamnějšího užití se dočkala po roce 2000 
jako font operačního systému MacOS X jako Lucida 
Grande. Není to písmo výjimečných kvalit, ale je kresleno 
pro obrazovku a tak při zobrazení na ‚rozpixelovaném‘ 
displeji počítače zůstává čitelné i v malých velikostech. 

Kuriozitou je ovšem písmo Arial. Je to díky (nebo raději vi-
nou) Microsoftu jistě jedno z nejrozšířenějších písem na světě, 
ale zároveň z těch obecně rozšířených asi písmo nejopovrho-
vanější typografickými odborníky. Veřejnost se chybami písma 
povětšinou netrápí a Microsoftu to také nevadí — vždyť ušetřil 
miliony dolarů. Koupil od Monotype laciné písmo (původně 
kreslené v roce 1982 pro první laserové tiskárny IBM) a nemu-
sel platit za kvalitní Helveticu či Univers. Východiskem pro 
Arial byly prý stejné staré grotesky jako pro Helvetiku. Na na-
šem vyobrazení jsou vybrány litery, které jsou opravdu nehez-
ké. Doporučuji dobře si je prohlédnout zvětšené na obrazovce. 

Podstatně příjemnější pohled je na Stone Sans, dobře navr-
žené písmo od Sumnera Stonea pro společnost ITC (1988). 
Stone navrhl širší rodinu písem zahrnující i zdařilou antikvu 
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Stone Serif a Stone Informal, písmo s masivnější kresbou a serify. 
Dalším autorem, který významně promluvil do vývoje sou-

dobého typografického písma je bezesporu i německý typograf 
Hans Reichel. Jeho prvním zajímavým a významným písmem 
bylo po roce 1980 Barmeno, které vyšlo u fy Berthold. Protože 
o něj později projevila zájem nová anglická společnost Font-
Font a autor již neměl ke svému písmu práva, znovu jej pře-
pracoval a vydal pod novým názvem FF Sari. Jedná se o písmo 
s netradiční soudobou kresbou, ale s vynikajícími vlastnost-
mi. Používá poměrně výrazné střídání slabých a silných tahů 
a jejich kapkovité zakončení. Přes svoji ne zcela obvyklou 
kresbu a absenci serifů je Barmeno resp. FF Sari velmi dobře 
čitelným a praktickým písmem použitelným nejen k titulko-
vé sazbě. Vytváří příjemně rytmickou a vyrovnanou sazbu. 

Druhým písmem, které je založeno na podobném 
kresebném schématu a které má stejného autora je velmi 
úspěšný FF Dax z let 1995–2000. Je k dispozici hned ve třech 
různých šířkových proporcích a mnoha řezech. Má proti 
Barmenu soudobější vzhled, neuvidíme už u něj ani kapkovité 
zakončení, ani tak výrazný kontrast tahů. FF Dax je jedním 
z nejoblíbenějších písem současnosti. 

Oblíbeným je ale také jiné bezserifové písmo 
netradičního designu: Handel Gothic. Má poměrně zají-
mavou historii. Jeho původní verzi nakreslil v po-
lovině 60. let Donald Handel. Jeho písmo nezapře 
v minuskách inspiraci starou unciálou, ale přesto 
má na svou dobu nezvykle originální kresbu. Po 
40 letech písmo učarovalo Rodu McDonaldovi 
a ten Handel Gothic pro společnost ITC přepracoval. 
Překreslil proporce liter, doplnil řezy a italiky; zro-
dil se ITC Handel Gothic — rodina 10 řezů 
vyrovnaného písma. Na ukázkách obou 
designů je vidět změna v šíři stejných 
znaků (např. a či n). 

V 80. letech se objevil výrazný talent 
v písmové tvorbě — britský designer Ne-
ville Brody. Přišel se zcela netradičními 
typy písem, písmo začal chápat jako volnou grafickou kreaci, 
záměrně ignoroval typografická omezení a tradice. Sám hovo-
řil o postmoderně v grafickém designu. Přestože tento přístup 
k písmu se neukázal jako příliš funkční a systémový, do toho-
to přehledu Brodyho písma určitě patří. Písma jako Arcadia, 
Industria a Insignia jsou velmi rozšířena díky jejich distribuci ve 
Fontfoliu Adobe. Novější Brodyho písma se vyznačují dezin-
tegrací kresby elektronickým či optickým zkreslením až k její 
úplné destrukci. Brodyho písma vydává písmolijna FontFont.
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12. / SERIFOVÉ PÍSMO VE 2. POLOVINĚ  
20. STOLETÍ

Aby přechod od bezserifových lineárních písem k antikvám 
byl plynulý a hlavně abychom se nedopustili prohřešku opo-
menutí důležitého a kvalitního písma, začneme typem, který 
je na pomezí mezi oběma kategoriemi, písmem, které Jan 
Solpera ve své Klasifikaci latinkových písem řadí do skupiny 
‚lineární antikvy‘. Řeč bude o písmu Optima. Jeho autorem 
je vynikající německý typograf Hermann Zapf, který jej na-
kreslil už v roce 1958. Vytvořil písmo obdivuhodně moderní 
a zároveň klasicky monumentální. Jako inspirace pro proporce 
Optimy určitě autorovi sloužila stará písma počínaje římskou 
kapitálou, ale i renesanční a barokní antikvy. Optima sice nemá 
klasické serify, ale její lehce stínované tahy a tzv. ztracené serify 
připomínají raná monumentální latinková písma. Právě 
z takto mírně rozšířených tahů se před více než 2000 lety 
serify zrodily. Optima tak snese použití jak titulkové, tak je 
i v základním řezu vhodná pro chlebovou sazbu. Ovšem 
její nejvhodnější užití je určitě pro slavnostní účely, kdy 
její elegance a monumentalita zejména ve verzálkách 
mohou nejlépe vyniknout. 

Teď se konečně dostaneme zpátky k antikvám, resp. 
k písmům serifovým v druhé polovině 20. století. V před-
minulé kapitole jsme se zabývali přehledem klasických 
knižních písem, které byly víceméně překreslovány pro 
užití v moderním knihtisku a k tzv. antikvám ve starém 
stylu, tj. inspirovanými starými předlohami. Po 2. světo-
vé válce se situace poněkud změnila a začaly se konečně 
navrhovat antikvy s moderním svěžím vzhledem, nic-
méně klasické schema tří základních kategorií antikvy 
zůstává platné i pro tato moderní písma. Když jsme se 
zmínili o Hermannu Zapfovi, typografovi a kaligrafovi, 
můžeme u něj ještě chvíli zůstat. Je totiž autorem skvělé 
antikvy renesančního charakteru, písma Palatino (1948). 
Jedná se opět o ukázku úspěšného spojení historické in-
spirace a soudobého vzhledu písma. Palatino má výraznou 
a snadno rozpoznatelnou kresbu liter, charakteristické jsou 
např. verzálky Q, R a S. Zapf v tomto písmu přiznává svůj 
vztah ke kaligrafii, zejména v minuskách je lehké kaligrafic-
ké zalomení v křivkách dobře patrné. Hermann Zapf jako 
autor vytvořil řadu dalších typů písem, jako jsou Melior, Zapf 
Renaissance Antiqua, ITC Zapf International. Melior je příkladem 
skvělé statické antikvy pro univerzální užití. 

O Adrianu Frutigerovi jsme se zmiňovali v souvislosti 
s písmy Univers a Frutiger, ale tento vynikající typograf má 
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„na svědomí“ daleko více skvělých písem. Meridien mezi ně urči-
tě patří. Frutiger jej dokončil pro firmu Deberny & Peignot v r. 
1957. Je to moderní parafráze na písmo zvané Latin, tj. antikvu 
se špičatými serify. Opět se jedná o velmi čistě působící písmo, 
jako většina Frutigerových návrhů. Dalším je Serifa (1966), 
elegantní egyptienka vytvořená na tvarech lineárního Universu. 
Proporce zejména minuskových liter jsou širší kvůli přidaným 
serifům, ale základní tvarosloví znaků odpovídá. Jejím nástup-
cem je Glypha (1977), která právě proporci minusek opět zužuje 
a potřebný prostor řeší zvětšením střední výšky písma. Výsle-
dek je skvěle čitelný a elegantnější než původní Serifa. Výraz-
ným písmem je také Icone nebo na římskou antiku navazující 
Rusticana a Pompeijana. 

Poněkud podobný způsob vzniku jako Serifa měla další 
moderní egyptienka — Lubalin Graph. Vznikla také z velmi úspěš-
ného grotesku přidáním lineárních serifů, v tomto případě 
z písma Avant Garde Gothic a to z iniciativy původního autora 
Herba Lubalina. Podobně jako Avant Garde Gothic i Lu-
balin Graph obsahoval odpovídající sadu alternativních 
znaků a ligatur a s původním bezserifovým písmem 
tvoří skvělý komplet. Podobně i ITC Lubalin Graph pro-
dukovala společnost ITC. 

Když už jsme u společnosti ITC, zdržme se na 
chvíli a povězme si pár zajímavostí o ní. Založena byla 
v roce 1970 mj. i Herbem Lubalinem a v 70. a 80. le-
tech byla vůdčí písmolijnou uvádějící nově vytvářená 
písma a tvůrčím způsobem redesignovaná. Byla jedinou 
z významných písmolijen, která neměla žádnou tradici 
a zkušenost s horkou (knihtiskouvou) sazbou. Písma 
uváděla na trh jako matrice pro fotosazbu i jako soft-
ware pro počítačovou sazbu. ITC oslovila mnoho špič-
kových světových typografů a vyzvala je k publikování 
jejich nových písem. A tak brzy k sobě stáhla to nejlepší, 
co se v typografii té doby zrodilo a dařilo se jí zhruba na 
20 let ovládat trh s novými písmy resp. na tomto trhu 
dominovat. Publikovali zde kromě samotného Luba-
lina tací velikáni, jako Ed Benguiat, Tom Carnase, 
Victor Caruso, Aldo Novarese, Hermann Zapf, Erik 
Spiekermann či Jovica Veljović. Z mladší generace to 
byl i Robert Slimbach Kromě bezserifových písem, 
o kterých jsme se již zmínili v minulé kapitole to bylo 
i mnoho písem antikvových — původních i redesignů 
starých pozapomenutých vzorů zejména z přelomu 19. 
a 20. století. Mezi redesigny vynikají písma jako ITC Ga-
ramond, ITC New Baskerville, ITC Cheltenham, ITC Bookmann, 
ITC Korinna, ITC Souvenir, ITC Italia, ITC Century, ITC Caslon 
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224, ITC Galliard, ITC Giovanni, ITC Bodoni či ITC Tie-
polo. Prakticky ve všech případech to byly počiny 
významné, které dokázaly buď vrátit do života 
některá již zapomenutá písma z nedávné historie 
nebo nově uchopit známé typografické stálice. 
Většinou byly redesigny provedeny volnějším tvůr-
čím způsobem, takže z nich vznikla vlastně nová 
inspirovaná písma, ale se zachovanými originální-
mi znaky původních návrhů. Tato písma byla vět-
šinou brilantně nakreslena a byly tak odstraněny 
všechny drobné nedokonalosti originálů. V ITC 
byla ale publikována četná původní písma, která 
měla často zásadní význam pro soudobou typogra-
fii. Sem můžeme počítat písma ITC Benguiat a Ben-
guiat Gothic, ITC Novarese, ITC Fenice, ITC Élan, ITC 
Esprit, ITC American Typewriter, ITC Friz Quadrata, ITC 
Serif Gothic, ITC Officina (Sans a Serif ) a mnoho dal-
ších. Určitě vynikající jsou obě antikvy od italské-
ho typografa Alda Novareseho. Zatímco pro ITC 
Novarese můžeme inspiraci nalézt v písmech rene-
sance — viz italika se stojatými verzálkami — v ITC 
Fenice navázal Novarese na kontrastní písma klasi-
cismu. Fenice má trochu zúženou proporci a troj-
úhelníkové serify inspirované Walbaumem. Herb 
Lubalin, zakladatel ITC, byl také autorem velmi 
zajímavého titulkového písma ITC Serif Gothic. 

Za samostatné zmínky by stála asi všechna 
písma publikovaná ITC, ale nemáme zde tolik 
prostoru. Kvůli přesnosti bychom měli ještě po-
znamenat, že ne všechna písma, která mají v názvu 
ITC byla původně kreslena pro tuto společnost, 
ale mnohá byla uveřejněna u jiných tradičních 
společností, od kterých je ITC brzy po publiko-
vání odkoupila. Platí to i o obou zde zmíněných 
antikvách Alda Novareseho.

Značka ITC existuje dosud — ne již jako sa-
mostatná společnost, ale jako součást firmy Mono-
type. Po roce 2000 u ITC uveřejnil některá písma 
i český autor František Štorm. O jeho písmech 
si ale povíme až v příslušné kapitole věnované 
významným českým písmařským autorům. 

Už jsme zde zmiňovali jméno Roberta 
Slimbacha v souvislosti s písmy Garamond Premier 
a Myriad. Slimbach je autorem i dalšího velmi uži-
tečného písma, knižní a novinové antikvy Utopia 
z roku 1989. Vyniká skvělou čitelností, což je způ-
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sobeno výraznou kresbou a velmi vysokou střední 
výškou minusek. Pokud dnes grafik či typograf 
uvažuje o písmu vhodném pro sazbu časopisu 
nebo knihy, neměl by toto písmo opominout. 

Jiným kandidátem k užití v dlouhé sazbě by mělo 
být další skvělé Slimbachovo písmo — Minion. Byl uve-
řejněn roku 1990 u Linotype, ale brzy se stal preferova-
nou antikvou společnosti Adobe. Minion je antikvou 
dynamičtější než statická Utopia, jeho inspiraci může-
me hledat v pozdní renesanci. I on se vyznačuje vý-
bornou čitelností díky poměrně velké střední výšce, kterou 
se zároveň od svých renesančních vzorů odlišuje. 

Na tomto místě se ještě můžeme krátce věnovat pís-
mům psaným — skripturám. Přesto, že jsou původně psané, 
navrhují se už od klasicismu jako písma typografická, tj. pro 
sazbu. Můžeme je rozdělit na písma tradiční kaligrafická 
a písma volně psaná. Ta tradiční budeme rozlišovat na 
psaná plochým perem, tedy renesanční a perem špičatým, 
tedy barokně-klasicistické. K nejlepším v první skupině 
určitě patří moderně stylizovaná renesanční skriptura Me-
dici Script od Hermanna Zapfa, která předcházela prá-
ci na jeho proslulejší skriptuře ITC Zapf Chancery. Obě 
tato písma jsou ukázkou špičkové kaligrafie převedené 
do typografické podoby. Ze skriptur renesančního 
typu ještě uvádíme čisté písmo Poetica od Roberta 
Slimbacha, které realizoval u Adobe s několika 
sadami alternativních znaků. Můžeme tak vybírat 
z různých iniciál či zdobených počátečních i kon-
cových liter. Kaligrafii barokního typu zastupuje Snell 
Roundhand, klasicistní pak Kuenstler Script, který ovšem není 
kresebně příliš zdařilý. Pro kontrast zde uvedeme českou 
autorskou skripturu Františka Štorma Splendid Script, která 
se svými ozdobami patří k těm nejzdařilejším digitálním 
skripturám vůbec. 

Rakouský typograf a kaligraf Friedrich Poppl je au-
torem dvou značně rozšířených skriptur Poppl-Exquisit (1970) 
a Poppl-Residenz (1977). V obou případech se jedná o precizně 
provedené současné skriptury inspirované spíše pozdně rene-
sanční a barokní kaligrafií. 

Volně psané skriptury jsou velmi oblíbené, ale ne 
vždy znamenají kvalitu. Vyjímkou je jistě především 
moderní kaligrafie Zapfino Hermanna Zapfa. Dobrou 
volnou kaligrafií je Banshee Timothy Donaldsona. Další 
dvě ukázky volně psaných písem patří spíše do skupiny po-
pulárních než mimořádně kvalitních abeced s větší výtvar-
nou hodnotou: Banco a Freestyle Script. 
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13. / ČESKÁ TYPOGRAFICKÁ PÍSMA

Původní česká písmová tvorba je poněkud rozporuplnou 
oblastí. Určitě se můžeme pochlubit talentovanými tvůrci 
písma, horší je to ale už s jejich prosazením ve světové kon-
kurenci. Po většinu 20. století byla autorská typografická 
práce do značné míře spojena s činností písmolijen a jejich 
objednávkami. Doba hospodářské prosperity v časech První 
republiky byla příliš krátká a československý trh příliš malý, 
aby se tato profese stačila plně rozvinout. Přesto se ale obje-
vilo několik talentovaných tvůrců a vzniklo několik dobrých 
písem. V dobách totality zde existovala jediná písmolijna – 
byla to státní Grafotechna — ale chybělo zde otevřené tržní 
prostředí, které by naši písmovou tvorbu uvádělo do přímé 
evropské a světové konkurence. Místo toho se tvorba na-
šich výtvarníků izolovala a nebyla zde možnost zvolit tento 
obor jako skutečnou profesi. Pokud tedy v oné době nějaká 
autorská písma vznikla, byl to spíše malý zázrak, protože se 
tak stávalo povětšinou z čirého nadšení autorů pro věc samu 
a objednávky na písma byly vzácné. Existovaly jednotlivé 
výjimky, ale ty jen potvrzovaly pravidlo, že systematická 
písmařská tvorba je možná jen v otevřeném tržním prostředí 
a volné konkurenci. 

V dávnější historii bychom našli českou tiskovou bastardu, 
která byla přínosem pro evropskou kulturu, ale později se 
k nám už tisková písma povětšinou dovážela ze sousedních 
zemí, zejména z Německa, Nizozemska, Itálie či Francie. 
V 19. století kreslili jednotlivé ilustrované iniciály Josef 
Mánes i Mikoláš Aleš ale skutečnou písmovou tvorbou to 
nazvat nemůžeme. Na počátku 20. století se objevují další 
osobnosti, většinou malíři a grafici, kteří se písmem zabýva-
li. Kromě již zde zmíněného Alfonse Muchy to byl i grafik 
a spisovatel Josef Váchal, který řešil písmařské otázky – nej-
prve jako deskové tisky celých stran svých bibliofilií, později 
vytvořil několik písem gotizujícího typu vyrytých ručně do 
olova, která používal pro sazbu vlastních bibliofilských tisků. 
Nešlo tedy o písma pro průmyslový tisk, ale výhradně o písma 
autorská pro omezené užití v bibliofiliích. 

Po roce 1915 pracoval na vlastním tiskovém písmu Vra-
tislav H. Brunner, český malíř, grafik a ilustrátor. V letech 
1919–1924 vznikla kompletní sada verzálek a minusek Brunne-
rovy antikvy, která ale bohužel zůstala pouze v návrhu a nikdy 
nebyla vydána. Jejím zajímavým rysem jsou diakritická zna-
ménka zcela propojená se svojí literou v jeden celek. 

Až s osobou Vojtěcha Preissiga se objevila skutečná 
osobnost, která se začala zabývat tiskovým písmem systema-

Vratislav H. Brunner, návrh antikvy

Preissig 1918, Střešovická písmolijna 2008

Josef Váchal, Šumava
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ticky. Vystudoval Uměleckoprůmyslovou školu v Praze 
a praxi absolvoval v grafických dílnách ve Vídni, Mni-
chově a v Paříži. Začal pracovat v Pražské slévárně písma 
a v roce 1905 otevřel vlastní ateliér, kde se věnoval krás-
ným ručním tiskem. S úspěchem se zabýval ilustrací, ale 
řešil i otázky tiskového písma. Svoji dílnu zařídil americ-
kými písmy, kterým přikreslil chybějící česká diakritická 
znaménka. Tímto způsobem např. zdařile adaptoval 
písmo Cheltenham (1909). Z ekonomických důvodů při-
jal nabídku učitelství ve Spojených státech. I tam se ale 
věnoval návrhům českého tiskového písma, v letech 1912 
a 1913 vyryl podle svých kreseb verzálky i minusky své 
Groteskantikvy. Později vytvořil několik kompletních tisko-
vých písem, z nichž nejzajímavějšími bylo titulkové písmo 
Preissig 1918 a poté Preissigova antikva a kurziva (1924). Obě 
tato krásná písma by možná postupně upadla v zapomně-
ní, kdyby je František Štorm a Otakar Karlas neprobudili 
k životu svojí pečlivou digitalizací. Díky tomuto jejich po-
činu máme dvě Preissigova písma k dispozici i na dneš-
ních počítačích. I Preissig ve svých písmech řešil otázku 
českých diakritických znamének, zejména háčky kreslil 
velmi osobitě a usazoval je nad verzálkami a minuskami 
odlišným způsobem, jak můžeme dobře vidět v Preissigově 
antikvě. Literu s akcentem vždy chápal jako jeden celek. 
V Preissigově antikvě je zvláštní i výrazná disproporce dlou-
hých horních a nápadně krátkých dolních dotažnic. Toto 
opravdu velmi výrazné a krásné písmo jen zdánlivě neob-
sahuje křivky, ty jsou opsány lomenými tvary, ne ale přím-
kami. Písmo tak dostává vzhled, jako by bylo prováděno 
dřevořezem. Dlouhé rovné serify zase ukazují inspiraci 
v klasicistické antikvě a dávají tak poněkud křivolakému 
písmu potřebný řád a rytmus. I proto se jeví tato osobitá 
abeceda jako poměrně jednotný celek. Preissig toto pís-
mo navrhoval pro dva tisky do československé expozice 
na Světovou výstavu dekorativních umění v Paříži v roce 
1924. Byla vydána jako tiskové písmo Slévárnou Státní 
tiskárny v roce 1927. V digitální verzi Štorm s Karlasem 
vytvořili dvě varianty — naše ukázka vpravo je z titulkové 
Preissig Antikva bližší originálu s dlouhými horními dotaž-
nicemi — a Preissig Text s kratšími dotažnicemi, vyšší střední 

Vojtěch Preissig, Grotesková antikva  

Preissigova antikva a kurziva, 1924–27. 

Preissig Antikva a italika, digitalizovaná verze, 
Střešovická písmolijna, 2008

Preissig Antikva  
a Preissig Text bB:Bb
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výškou a robustnější kresbou, který je vhodný pro sazbu. 
Italikové řezy jsou proti originálu zásadně přepracovány.

František Muzika ve svém Krásném písmu Preissigovu 
antikvu příliš nechválí a její dřevořezbovou formu nepo-
kládá za typograficky přínosnou. Doslova také píše, že 
„možnost užití tohoto písma je velmi omezená a o jeho 
češství a modernosti lze mít rovněž oprávněné pochy-
by“. Dnes se na tuto pozoruhodnou antikvu díváme 
trochu jinak a daleko shovívavěji. Mnohé Muzikovy 
postřehy platí, ale přesto v kontextu s písmy většiny Pre-
issigových současníků se zdá dnes Muzikův soud příliš 
přísným. Preissigova antikva je pozoruhodně celistvým 
a výrazně působícím výtvarným dílem. Díky citlivé 
digitalizaci nyní dokonce překračuje české hranice. A češ-
ství tohoto písma se zrodilo jaksi dodatečně, vezmeme-li 
v úvahu, jak silně ovlivnilo takové české typografy jako 
byli Oldřich Menhart či ještě později Josef Týfa. 

Další významnou postavou české typografické tvorby 
je Preissigův přítel a ředitel Státní tiskárny Karel Dy-
rynk. Jeho první vydané písmo se jmenuje Malostranská 
antikva (a italika) a je to písmo poměrně konzervativní 
s několika nezvyklými detaily v kresbě liter jako jsou na-
příklad neuzavřená bříška R, P i některých minusek. Jako 
zajímavější se ale jeví tzv. Grégrova Romana od stejného au-
tora. Jedná se o antikvu s kresebnými prvky, které může-
me vidět v dobových písmech anglických i francouzských, 
ale přesto působící velmi výrazně a jednotně. 

Karel Svolinský je veřejnosti znám v první řadě jako 
kreslíř a ilustrátor. Málokdo ale ví, že je autorem i několi-
ka typografických písem, která byla pro knihtisk vydána 
ve 20. a 30. letech. Zajímavá a osobitá je nesporně Svolin-
ského antikva vydaná v roce 1925 Průmyslovou tiskárnou. 
Svolinský byl tehdy ještě studentem Uměleckoprůmys-
lové školy a písmo navrhl pro tisk Máchova Máje s vlast-
ními ilustracemi pro Světovou výstavu v Paříži. Písmo 
existovalo v jedné potřebné velikosti a po tomto jediném 
použití bylo celé opět roztaveno. Tato antikva ukazuje odváž-
ný přístup mladého autora, některé její typické znaky nám 
mohou připadat velmi současné např. jednostranné serify 
či zjednodušená kresba minuskových písmen s bříšky 
(žeby inspirace pro Štormův Mramor/Amor?). Za povšim-
nutí stojí i úplné propojení liter a českých akcentů, které 
ovšem vykazují zřetelné odchylky. Myslím, že toto kvalit-
ní písmo by mohlo být např. pro Františka Štorma dalším 
kandidátem na digitalizaci a obnovené, možná i revidova-
né, vydání. Potenciál pro come-back rozhodně má. 

Grégrova Romana, Karel Dyrynk

Svolinského antikva, Karel Svolinský, 1925

Script Wenceslas, Karel Svolinský,  Monotype 
1933,



: 69

Svolinský navrhl i osobitou skripturu Script Wen-
ceslas, kterou vydal anglický Monotype v roce 1933. I v ní 
můžeme rozpoznat typický autorův kresebný rukopis. 
Rozhodně to ale není tak výrazné písmo jako předcho-
zí antikva. Nadále se Karel Svolinský věnoval už více 
kresbě a ilustraci a písmové úkoly řešil v jednotlivých 
případech např. ve své známkové tvorbě. 

V Průmyslové tiskárně pracoval na vlastním typo-
grafickém písmu — také pro tisk pro Světovou výstavu 
1925 — Slavoboj Tusar. Tusarova antikva je písmo opravdu 
zajímavé a svým výrazem moderní. Za východisko si vzal 
barokní anglické antikvy, ale přidal mnoho osobitých 
prvků a hlavně výrazně zkrátil horní i dolní dotažnice, 
čímž zvětšil střední výšku minusek. Dosáhl tedy jejich 
dobré čitelnosti v malé sazbě, ale za cenu prostorové 
náročnosti písma. V roce 1926 své písmo ještě překreslil 
pro jeho průmyslové vydání. Nakonec ale ještě v roce 
1936 se k němu znovu vrátil a odstranil mnohé kresebné 
zvláštnosti v minuskové řadě. Omezil tím osobitost své 
antikvy, ale zvýšil její užitnost. Obě verze Tusarovy antikvy 
také nedávno zdigitalizoval František Štorm a vrátil je 
tak do života. Pod názvy Tusar, Tusar Text, Tusar Deco a Tu-
sar Deco Text můžeme nalézt různé varianty této pěkné 
a nečekaně moderní české antikvy. 

Opravdu významným typografickým autorem byl 
Oldřich Menhart. Začínal také již mezi válkami za 
první československé republiky, ale vrcholu své typogra-
fické tvorby dosáhl ve čtyřicátých a padesátých letech. 
Byl prvním českým typografem, který se soustředil vý-
hradně na tvorbu písma. Jeho prvotinou byla Menhartova 
antikva vytvořená již v roce 1930 pro Bauersche Giesserei a pu-
blikovaná v Německu i s jeho italikou v roce 1932. Tak se stalo, 
že hned svým písmařským debutem vstoupil na mezinárodní 
pole a zaznamenal skutečný úspěch. Menhartova antikva je písmo 
velmi ušlechtilé a překvapivě vyzrálé. Jeho litery nejsou 
přímo kreslené, jak bývá obvyklé u typografických písem, 
ale vycházejí z psané, kaligrafické verze, jak se ostatně 
stalo pro Menharta typickým. Druhým jeho písmem byla 
antikva Menhart Roman, kterou v roce 1933 vydal u anglické 
společnosti Monotype. Tato vyzrálá antikva přinesla auto-
rovi ještě větší úspěch. V některých znacích se v ní při-
blížil typografickému standardu, v minuskách italiky ale 
naopak přiznává kaligrafický princip. Zde můžeme již také 
pozorovat mírné lomení oblých tvarů minusek, které se 
stalo pro Menharta později typickým. Celek abecedy působí 
velmi vyrovnaným a kultivovaným dojmem, ve všech literách 

Menhartova antikva, Oldřich Menhart,  
Bauersche Giesserei 1932

Menhart Roman, Oldřich Menhart,  
Monotype 1933

Tusarova antikva – Tusar & Tusar Deco. 
Slavoboj Tusar 1936 a Fr. Štorm, kolem 2010
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můžeme obdivovat čistou kresbu bez rušivých prvků. 
V polovině čtyřicátých let vytvořil Menhart Českou 

unciálu, písmo inspirované středověkými psanými písmy. 
Její praktické využití je dnes už těžko představitelné, ale 
v poválečných letech bylo vidět např. na obálkách knih 
s husitskou tématikou. 

Poměrně hojně bylo u nás využíváno i další Men-
hartovo písmo Manuscript. To bylo publikováno v letech 
1943–46 ve Slévárně písem v Praze. Tato abeceda pro-
zrazuje téměř v každém tahu svůj psaný původ a konec-
konců i její název tuto inspiraci přímo deklaruje. Tvar 
serifů i zužujících se písmových tahů, jakož i poněkud 
kostrbatý a nepravidelný obrys liter písařské znaky spíše 
zvýrazňují, než by je skrývaly. V italice opět poznáváme 
nápadně lomené formy písmen. Jako celek Manuscript 
působí dojmem písma jakoby energicky psaného na 
hrubém papíře. Proporce znaků působí i zde samozřej-
mě a robustně. 

Dalším v zahraničí úspěšným Menhartovým pís-
mem byla antikva Victory vydaná roku 1947 u americké 
Intertype. Victory nebyla v Čechách nikdy vydána, po 
komunistickém převratu už o toto „americké“ písmo 
nebyl zájem. Stejně tak i sám autor zůstal už nadále na 
té horší straně železné opony a pro světovou typografii 
tak už přestal — bohužel — takřka existovat. Victory byla 
antikva vycházející z barokní anglické typografie, ale 
s mírně živější kresbou, která jinak staticky působící 
písmo příjemně oživuje. 

V roce 1948 bylo v Praze uveřejněno písmo Figural 
podle Menhartova staršího návrhu. I zde je poznat 
písařský původ písma, ale jeho vnější forma je více 
uhlazená a přizpůsobená typografickému užití. I u Figu-
ralu vidíme hodnoty a kresebné znaky pro Menhartovu 
tvorbu typické — vyrovnané proporce a lomené tvary 
italikových minusek. 

Oldřich Menhart byl nejvýraznější osobností čes-
ké typografické tvorby první poloviny 20. století. Jeho 
schopnost brilantní kresby písmových znaků byla v na-
šich končinách jedinečná a právem dosáhl i mezinárod-
ního uznání. Byl prvním a jediným typografem u nás, 
kdo se cele věnoval tvorbě písma a nerozptyloval se příliš 
jinými grafickými úkoly. Pro českou situaci byl typickým 
spíše opačný přístup, tj. případ všestranného grafického 
designera, který příležitostně řeší i návrh nového autor-
ského písma. 

Z této skupiny typgrafů se ovšem vymykal Josef 

Manuscript, Oldřich Menhart, 1943—46 

Victory, Oldřich Menhart, Intertype USA 1947

Figural, Oldřich Menhart, Slévárna Státní 
tiskárny v Praze 1940—48 

Česká unciála, Oldřich Menhart 1944
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Týfa, který i přes svoji pestrou grafickou činnost věnoval tvor-
bě písma mimořádnou energii. Nejprve v padesátých letech 
pracoval spolu s S. Dudou a K. Míškem na návrhu soutěž-
ního písma Kolektiv. V letech 1959 a 1960 vydala Grafotechna 
jeho Týfovu antikvu a kurzívu, která brzy překročila hranice české 
typografie a zařadila se suverénně jako jedno z mála českých 
písem té doby do světového kontextu. Firma Berthold 
v Německu ji vydala jako titulkové písmo pro fotosazbu, 
německý Transotype ji vydal ve svých suchých obtiscích. 
A po roce 2000 byla skvěle digitalizována a dotvořena 
Františkem Štormem, který doplnil řezy Text (trochu 
tučnější, kresebně a sazebně provzdušněný) vhodné pro 
drobnou sazbu a dokreslil i půltučné a tučné řezy k titul-
kové i textové verzi. Celou rodinu Štormovy digitalizova-
né Tyfa antikvy a kursivy vydala i věhlasná americká firma ITC 
jako ITC Tyfa. Takto oslnivý životopis nemůže nabídnout 
žádné jiné české písmo druhé poloviny 20. století. 

Týfova antikva je mimořádně vytříbené a nadčasové pís-
mo. František Štorm o ní na svém webu píše: „Nemá smysl 
ji zařazovat do kontextu původní české písmařské tvorby, když se sama 
řadí do kontextu evropského i světového.“ Nezbývá než souhlasit. 
Stylově bychom mohli její východiska hledat v barokní či 
klasicistické typografii, ale u této antikvy více než u jiných 
se nám chce nezkoumat její kořeny a označit ji za skuteč-
ně svébytnou a emancipovanou antikvu 20. století. Pevně 
zakotvenou v tradici a přesto výrazem moderní a současnou. 
Její základní řez spolu s italikou nastavuje opravdu vysoká 
estetická i funkční měřítka. 

Josef Týfa navrhl i další abecedy, i když takových výšin 
jako jeho antikva nedosáhly. Písma jako Academia či Juvenis 
už nemají takovou lehkost a samozřejmost. Juvenis byl určen 
pro dětskou literaturu a jde o směs bezserifových verzálek 
a minusek s částečnými serify. Po roce 2000 autor předložil 
Františku Štormovi nové skici Juvenisu, ve kterých odstranil 
neobratné detaily a společně písmo dotáhli do finální podoby. 
Academia je antikva s masivními serify a zejména minusky nám 
musí tvarově připomenout Times. Academia byla určena pro 
sazbu vědecké literatury a obsahovala potřebné znaky včetně 
azbuky, řeckých liter a matematických symbolů. Digitální 
verzi zrevidovaného písma pod novým názvem Academica 
zhotovil opět František Štorm. 

Už v padesátých letech se uvedl další důležitý typograf 
a autor — Stanislav Maršo. Jeho bezserifové písmo Vega či 
novinová antikva Public byly u nás velmi rozšířeny. V roce 
1958 publikoval svůj Maršův grotesk, který zde můžeme vidět. 
Je to na svou dobu pozoruhodné písmo, když uvážíme, že 

Týfova antikva, Josef Týfa, Grafotechna 
1959—60 

ITC Tyfa, Josef Týfa a Frant. Štorm, Písmolijna

Academia, Josef Týfa, Grafotechna 1967—68

Juvenis, Josef Týfa, Frant. Štorm, 2002

ABCDEFGHIJ 
KLMNPQRST
abcdefghijk 
lmnopqrstu
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vzniklo téměř souběžně s Helvetikou či Universem. 
Pokud bychom chtěli najít k tomuto písmu stylovou 
paralelu, mohl by to být Frutiger, který ovšem jeho au-
tor navrhl až asi o 15 let později. Inspiračním zdrojem 
pro Marša mohl být Gill Sans, ale tvář Maršova písma 
je mnohem modernější. Prohlédneme-li si dnes Maršův 
grotesk pozorně a bez předsudků, dojdeme k poznání, že 
toto písmo mohlo také vzniknout o 20 či 30 let později. 

V šedesátých letech pracoval jiný velmi talentova-
ný písmař Pavel Teimer. Vinou jeho předčasné smrti 
zůstalo jeho dílo pouze slibně započaté. Zanechal ale 
po sobě překvapivě vyzrálou Teimerovu antikvu — písmo 
inspirované klasicistickou typografií Bodoniho a Wal-
bauma, ale obdařené současným vzhledem a zajíma-
vými detaily. Teimerova antikva vznikla podobně jako 
Týfova Academia pro soutěž na nové písmo pro věděc-
kou literaturu a Grafotechna ji také v letech 1967—68 
vybrala k vydání i s její italikovou řadou. Je opravdu 
velká škoda, že Pavel Teimer nemohl dále pokračovat 
ve své typografické práci, možná bychom se dočkali 
zajímavých výsledků. Rádi konstatujeme, že jeho 
podařená antikva (a italika) je k dispozici v digitální 
verzi od Tomáše Brousila . 

Dalším fenoménem české autorské typografie je 
Jiří Rathouský. Tento všestranný grafik-designer byl 
několikrát postaven před úkol navrhnout autorskou 
abecedu. Kromě takto vzniklých písem jako Barell Gothic 
nebo Comenius vytvořil písmo velmi zdařilé — Metron. To 
bylo vytvořeno výhradně pro orientační systém nové-
ho pražského metra. Tento systém byl ale realizován 
pouze na první otevřené trase C a po otevření druhé 
trasy byl nahrazen systémem jiným. Metron ale stále 
zůstal užit alespoň na jednom významném místě až 
doposud: v označení názvů všech stanic přímo na 
jejich stěnách. Metron je zde použit ve verzálkách v plas-
tickém provedení v kovu a působí tak samozřejmě, že 

Teimerova antikva, Pavel Teimer 1967—68, 
Grafotechna

Barell Gothic a Comenius, Jiří Rathouský

Maršův grotesk, Stanislav Maršo, 1958, 
Grafotechna
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jeho nahrazení jiným písmem by bylo bezmála zlo-
činem. Neumím posoudit, jak vnímají písmo kolem 
sebe laici, ale v tomto případě se odvážím tvrzení, že 
pražské Metro a písmo Metron splynuly v jeden celek 
pro všechny pražany, ať už graficky vzdělané či niko-
li. Je tedy velmi záslužné, že po 40 letech se tohoto 
skvělého písma ujali František Štorm a Marek Pistora 
a spolu jej skvěle digitalizovali. Písmo zrevidovali, do-
plnili další řezy a italiky. Štormova Písmolijna Metron 
vydala a otevřela mu novou budoucnost. Je to písmo, 
které má velké možnosti využití a je vhodné i pro saz-
bu. Na několik let bylo toto písmo staženo z prodeje 
kvůli autorským sporům, ale po jejich vyřešení bylo 
podruhé uvedeno na trh v roce 2014 v nově zrevidova-
né a doplněné podobě. 

Na jednoho důležitého grafického designera 
a typografa nesmíme rozhodně zapomenout. Je jím 
Jan Solpera. Věnuje se knižní grafice i plakátu a vel-
mi často v těchto úkolech pracuje autorsky s písmem. 
Hned dvě nejdůležitější jeho písma můžeme používat 
i nyní — opět díky Písmolijně Františka Štorma. Písmo 
Solpera má dlouhou minulost. Vzniklo v sedmdesátých 
letech pro insignie Vysoké školy uměleckoprůmyslové. 
Autor tedy písmo nazval Insignia. Po čase bylo otištěno 
v časopise Typografia v dobré kvalitě a někteří čeští 
grafici si jej proto reprodukovali a použili pro 
své práce. V roce 1993 si Insignii vybral Oldřich 
Kulhánek pro svou řadu nových českých banko-
vek. Následně Jan Solpera vyhrál soutěž na nové 
logo České národní banky navržené s použitím 
právě tohoto písma. Nabídl ČNB Insignii exklu-
zivně jako firemní písmo, ale tato nabídka byla 
odmítnuta — prý by to byl zbytečný luxus! Po 
čase Jan Solpera svolil k její digitalizaci Františ-
kem Štormem a vydání u Písmolijny. Protože ale 
název Insignia byl již použit pro písmo Nevilla 
Brodyho, dovolil autor Štormovi užít pro název 
své příjmení, tedy Solpera. K písmu samotnému 
teď necháme promluvit přímo autora: „Písmo 
Solpera zaplňuje jedno z prázdných míst mezi světem 
antikvových a lineárních abeced. Nejdříve byl nakreslen 
soubor verzálek. Ve svém výrazu nezapřou, že byly původně 
určeny jen pro sochařské použití, jako písmo plastických 
nápisů. Šířkové proporce odrážejí dialog soudobého cítění 
s dědictvím klasických římských nápisů. Písmo bylo později 
doplněno souborem minusek a rozpracováno do dalších řezů. 

Metron, Jiří Rathouský 1973 a Frant. Štorm, 
Písmolijna kolem 2000 

Solpera, Jan Solpera cca 1978, Písmolijna 
kolem 2000
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Jeho jasné, oproštěné kresby zakončují malé serify, které písmo 
nejen zjemňují, ale hlavně vizuálně zakotvují jednotlivé znaky 
v horizontále řádky textu. Lapidární konstrukce většiny písmen 
jsou vyváženy bohatší, humanizující kresbou nejfrekventova-
nějších liter a; e. (Tři varianty minusek e umožňují vytvářet 
rytmicky odlišné texty.) ... Úsporná, mírně zúžená kresba písma 
Solpera předurčuje toto písmo pro sazbu běžných textů. Ve 
větších stupních ale působí spíše vážně, až slavnostně.“ Písmo 
skutečně má proporce římské kapitály a verzálková 
sazba se tak může chlubit nezvyklou monumentalitou 
a důstojností. Domnívám se ale, že pro běžnou sazbu 
je ho škoda, spíše mi připadá vhodné právě pro ty 
vážnější úkoly. Nezbývá, než ještě dodat, že písmo 
Solpera někteří současní designeři — včetně autora této 
knížky — vnímají už jako české národní písmo vhodné 
pro slavnostní účely. 

Druhé Solperovo písmo vysoké kvality, které 
zde musíme zmínit, je Areplos (všimněme si názvu: je 
to pozpátku jméno Solpera). Jedná se opět o písmo 
poněkud nezvyklé formy a obtížně zařaditelné do 
obvyklých skupin. Žeby se právě Jan Solpera jako 
autor asi nejúplnější klasifikace písem pokoušel škatulky této 
klasifikace obelstít? Každopádně písmo Areplos je směsí antikvy 
a písma bezserifového. Autor o něm píše: „Nakreslit textové písmo 
„nahoře s, dole bez“ serifů mne napadlo koncem šedesátých let. Vycházel jsem 
ze skutečnosti, že u latinky se čte hlavně horní polo-
vina písmen, kde k dobré rozlišitelnosti jednotlivých 
znaků, a tím i dobré čitelnosti, pomáhají serify. 
Prvá kresebná zkouška, ... je z roku 1970. V prvé 
polovině sedmdesátých let jsem nakreslil nejdří-
ve základní řez, později i nakloněnou antikvu 
a půltučný řez. Tyto kresby nejsou moc povedené.“ 
V roce 1980 Solpera základní řez kom-
pletně přepracoval. Po úspěšných texto-
vých zkouškách písma u ITC byl vyzván 
jejím ředitelem k dokreslení všech řezů. 
Tehdy bez počítačové technologie a v ná-
valu jiné práce úkol nedotáhl a navíc 
v 90. letech se objevilo několik písem na 
podobném principu (např. Rotis Semi Se-
rif) a pokračování práce tak pro Solperu 
ztratilo smysl. Na jaře 2005 ale začal zá-
kladní řez digitalizovat František Štorm 
a společně v létě téměř celou písmovou 
rodinu dokončili: „O následujících prázdni-
nách, když bylo špatné počasí, jsme se scházeli na 

Areplos, Jan Solpera cca 1970—2005, Písmo-
lijna
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jeho (Štormově) chaloupce mezi dvěma rybníky v jižních Čechách a křísili toto 
přes pětadvacet let staré písmo. Probíhalo to tak, že jsme popíjeli dobrý čaj, 
František pracoval na počítači, doplňoval akcenty a zbývající znaky, nakláněl 
a interpoloval a já mu koukal přes rameno. Snad ještě žádné písmo nevznika-
lo v příjemnějším prostředí.“ (Jan Solpera na webu Stormtype.com)

Pro úplnost ze stejného zdroje ocitujme, co o práci na 
Areplosu píše František Štorm: „Toto písmo jsem poprvé potkal na 
výstavě Současná česká písmařská tvorba v roce 1982. Tam, v Portheimce, ve 
svých šestnácti letech jsem se rozhodl stát se typografem. Nevěda nic o techno-
logiích, pravidlech konstrukce abecedy ani o kulturních souvislostech, vnímal 
jsem písmo Jana Solpery coby vrchol dokonalosti. Po mnoha letech, již nasy-
cen zkušenostmi s revitalisací písem žijících či zesnulých českých písmařů mohu 
porovnávat různé přístupy. Nežijící autoři nemohou mé transkripce korigovat, 
čímž vzniká částečný novotvar, autoři s velkým smyslem pro humor spoléhají 
na moje oči, výsledkem je společný experiment. Jan Solpera se pustil do boje 
s digitální technologií a vytvořil tvůrčí protitlak k mému poněkud uvolněnému 
názoru. Areplos má duši svého tvůrce: elegantní, novátorskou a přitom racio-
nálně uměřenou. Jan připravil desítky svěžích tužkokreseb na tenkém koncept-
ním papíře, kde detailně rozpracoval veškeré stylotvorné prvky abecedy. Mohu 
zodpovědně říci, že nikdy jsem nedělal nic tak pečlivého jako písmo Areplos.“ 

A u Františka Štorma zatím zůstaneme. Už několikrát 
jsme v této knížce jeho jméno zmínili v souvislosti s digitali-
zacemi písem jiných autorů. Nyní je na řadě pár slov o Štor-
movi jako autorovi vlastních písem. Když se v 90. 
letech dal na počítači do navrhování písem, začal 
převzatou gotickou frakturou Monarchia, kterou sám 
tehdy používal pro propagaci své metalové kapely. 

Brzy poté ale uvedl svá dodnes 
důležitá písma: Mramor (1994) 
a DynaGrotesk (původně Dyna-
mo). DynaGrotesk byl uveden r. 
1995 a dnes je z něj celosvětově 
rozšířené písmo. Jeho originál-
ní kresba vychází z grotesků 
„před vynálezem Helvetiky“, jak říká 
sám autor. Nutno ale říci, že 
hlavní rysy kresby DynaGrotesku 
jsou vytvořeny především díky 
invenci autora samotného. 
Kompletní rodina DynaGrotesku 

Areplos, Jan Solpera 1978—2005

DynaGrotesk, František Štorm 1995
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je tvořena 5 řezy různé síly tahu krát 5 různých šířek 
znaků. To vše včetně italik, tedy celkem 50 řezů. Ješ-
tě bychom mohli zmínit, že důležité písmové rodiny 
postupně František Štorm přepracovává do standar-
du Pro, takže všechny řezy pak obsahují i azbukové 
a řecké znaky, minimálně 2 řady číslic (často 5 řad), 
ligatury atd. To se samozřejmě týká i DynaGrotesku. 

Skutečně prvním a stěžejním Štormovým pís-
mem je Mramor. První verzi nakreslil už v během 
studia na VŠUP pod vedením svého profesora Jana 
Solpery. Jedná se o krásnou antikvu ve verzálkách 
inspirovanou římskou kapitálou v její zúžené formě. 
Už to samo o sobě je dobrý a originální nápad, jiné 
podobné písmo dosud nebylo k dispozici. Štorm ale 
navíc vytvořil k verzálkám skvělé minusky s velmi 
originálními prvky. Stačí se podívat na litery s bříšky 
a hned vidíme neobvyklé zjednodušení kresby, které 
velmi prospívá čitelnosti písma právě při jeho zú-
žené proporci. Ostré zakončení křivek bez serifu či 
kapky (a, c, e, g, j s), jednodušší z italiky vycházející 
forma g, originální serify na t, f či y — to všechno 
jsou odvážné novotvary, kterými se Štormův pís-
mařský rukopis vyhraňoval 
a radikálně odlišoval od jeho 
konkurentů. Na jedné straně 
respektuje Mramor citlivě his-
torické formy, na jiných místech přináší 
nezvyklé a zcela originální prvky. To jsou 
znaky tvůrčí odvahy, ale možná i geniality, 
pokud máme odvahu ji uvidět a pojmeno-
vat. Mramor je rozhodně Štormův „meister-

stück“ (ne ale poslední) a při pohledu na něj je zřejmé, že jeho 
skvělé vlastnosti nejsou dílem žádné šťastné shody okolností či 
ojedinělého nápadu, ale naopak neobvyklého nadání a praco-
vitosti jeho tvůrce. I u Mramoru nestačily Štormovi 2 
či 3 řezy a vytvořil jich hned 5 plus italiky. Původně 
obsahoval navíc i řezy Text. V novém provedení 
Pro je Mramor spíše titulkovým písmem, textovou 
verzi už neosahuje, ta je nyní k dispozici v paralelní 
písmové rodině Amor, kterou autor nakreslil v roce 

Mramor, František Štorm 1994

Amor Serif, František Štorm 2005

Amor Sans, František Štorm 2005

Amor TextAmor
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2005 jako modernější verzi Mramoru včetně textových řezů 
a navíc i bezserifové verze. Amor má také nepatrně širší obraz 
a viditelně zesílenou resp. méně kontrastní kresbu. V sazbě je 
tedy vyrovnanější. 

Pro úplnost bychom měli zmínit Amor Sans, který je, jak již 
bylo zmíněno, lineárním písmem odvozeným od Amoru Serif 
resp. od původního Mramoru. Po nich zdědil monumentali-
tu v kresbě a absence serifů mu zase dala klidný a věcný vý-
raz. Praxe, kdy autor navrhne serifové i bezserifové písmo 
založené na podobné kresbě se v posledních letech stala světo-
vým trendem. V současné typografii je totiž požadavek takové 
písmové superrodiny stále častější a kombinace serifových 
a bezserifových písem v rámci jedné tiskoviny je dnes poměrně 
běžná. Často bývá taková dvojice písem ještě doplněna 
o třetí tzv. semi-serif nebo slab (lineární egyptienku).

Nemáme zde prostor uvádět všechna písma Františ-
ka Štorma, ač by si to velká část z nich zasloužila. Úkol 
vybrat z jeho tvorby ta nejdůležitější písma je obtížný 
a takový výběr můsí být nutně subjektivní. 

O jeho adaptacích historických antikvových písem 
už jsme se pravidelně zmiňovali v příslušných kapito-
lách. Ale kromě toho Štorm navrhuje písma ryze autor-
ská, která jsou ale často také částečně inspirovaná. Např. 
jeho raná antikva Serapion (dvakrát revidovaný) je třaskavou 
směsí renesančních, barokních a soudobých principů. 
Výsledkem je živá a bohatá písmová rodina s širokými 
možnostmi použití. Na rozpustilý Serapion později navá-
zal při tvorbě grotesku Sebastian a ukázněnějšího písma 
Anselm, který už navrhl ve variantách Serif i Sans. Pís-
mová rodina Anselm byla oceněna mezinárodní cenou 
TDC (Typo Directors Club). Stejný princip serifové 
antikvy a neserifového protějšku použil už při práci 
na písmu Baskerville Original, když k této vynikající 
adaptaci připojil i výborný grotesk John Sans založe-
ný na jeho proporcích a disponující neuvěřitelným 
množstvím řezů včetně zúžených verzí. Naopak 
ryze autorské písmo je Biblon, ověnčený několika meziná-
rodními úspěchy. Byl vydán i u ITC v USA. Biblon je pro-
storově úsporná antikva mírně užšího řezu se serify vykres-
lenými pouze do vnitřní strany liter. Tím je dosaženo jak 
úspornosti, tak i hlavně velmi originálního vzhledu. Štorm 
při svém nekompromisním přístupu písmo už podruhé 
zrevidoval a uvedl jej také v upravené verzi Pro. Volnou 
variací na klasicistickou antikvu je Genre, který opět 
obsahuje i některé osobité a nečekané prvky. Velmi 
zajímavé je i písmo Aichel objednané pro bronzovou 
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desku UNESCO pro klášter na Zelené Hoře od Jana Santini-
ho-Aichela. Objednávka zněla na písmo inspirované Santiniho 
barokní gotikou. Verzálková řada důstojná, minusky daleko 
rozvernější, celek překvapivě použitelný pro různé účely. Už 
z 90. let pochází krásná antikva Regent, „modernisované ven-
kovské barokní písmo volně parafrázující vzor z první polovi-
ny 18. století“, jak Regent charakterizuje sám autor. Výrazným 
písmem je i Tenebra inspirovaná barokními nápisovými písmy 
a obsahující prosté a zdobné verzálky, roztřesený řez Old Face 
a Shaded. 

Velmi užívaný je Bahnhof, stylem Art-Deco inspirovaný 
a pět řezů nabízející. Kuriozní písmová rodina Splendid Quartet 
sdružuje vynikající „amerikánský skript“ (již jsme jej zmínili), 
dva řezy „anglické antikvy“ a originální „germánský grotesk“ 
(přívlastky písem jsou citací autora). Zeppelin je obsáhlá rodi-
na grotesků — variace 5 řezů ve 4 šířkách znaku + italiky + 
mono a stencil a ještě 4 vložené řezy. Je to extrémně vari-
abilní, chladné a univerzální akcidenční písmo. Žádaný 
a užitečný je Teuton, geometrický grotesk se zúženou propor-
cí, rafinovanější je pak Vida, grotesk kreslený původně pro 
Českou Televizi (neměla zájem). Sebastian je zase bravurní 
modelovaný grotesk postavený na kresebném skele-
tu „postrenesančního“ Serapionu — kreslený pro radost 
z krásy, nepraktický s malou střední výškou a strhu-
jící svou renesanční dynamikou. 

Ještě nesmíme zapomenout na velmi důle-
žité písmo Jannon — o tom jsme psali už v kapi-
tole o renesanční antikvě — a tak jen připoměňme, že 
Štorm byl snad prvním, kdo vzkřísil tuto vrcholnou 
renesanční antikvu pod jménem jeho skutečného 
tvůrce. Jen není úplně šťastné, že pod Jannonovým jménem 
nechal snad až příliš zaznít svůj autorský 
rukopis (např. štormovské a). V textové verzi 
Jannon 10 je původní vzor respektován více 
(viz a), ale jako textové písmo má zvětšený 
minuskový obraz. Přikreslil také již obvyklý 
grotesk — Jannon Sans. 

Už jsme psali o Týfově antikvě, nesmíme tedy také 
zapomenout na grotesk, který z ní Štorm vytvořil —  
Josef Sans. Skloněná verze je zvláště podařená. 

František Štorm vytvořil také velkou superrodinu 
písem (písmový systém) s ambicí vytvořit na jednom 
kresebném základě několik písem s neutrálním 
účinkem a různým využitím nazvanou Trivia. Štorm 
zde takřka exhibuje jako bravurní písmařský kreslíř. 
V rámci Trivie máme k dispozici antikvu Humanist 

Jannon Sans (2011) a Josef Sans (2013), 
František Štorm, Písmolijna
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v pozdně renesančním rytmu, antikvu v klasicistickém 
ryteckém duchu — Serif, hned 3 bezserifová písma s růz-
ným účinkem (chladný Sans, reklamní „americký“ Gothic 
a Grotesk ve starém stylu), textovou antikvu/egyptienku 
Serif 10, současnou egyptienku Slab (tak trochu nahoře se-
rif, dole bez). Trivia Humanist je okouzlující antikva s krás-
nou moderní italikou inspirovanou renesanční Cance-
llarecou. Autor ji charakterizuje takto: „Lahodná směs stopy 
ryteckého nástroje a kaligrafické ruky s co nejméně historickými remi-
niscencemi. Též je vzdálena každému silnějšímu estetickému zabarvení, 
což je společná vlastnost písmového systému Trivia.“ Přiznám se, že 
s touto charakteristikou úplně nesouhlasím a myslím si, 
že Trivii Humanist estetické zabarvení (naštěstí) úplně ne-
chybí. Ale to není podstatné. Nemáme ani dost prostoru 
pro ukázky všech typů Trivie (řezů jsou stovky). Může se 
ale na ně podívat každý sám na webu stormtype.com. 

Dlouhou stať věnovanou současnému českému feno-
ménu jménem František Štorm zakončíme jeho novější 
digitalizací písma jiného autora — superrodinou Clara. 
Jedná se o autorské písmo významného českého grafi-
ka-designera a vynikajícího vysokoškolského pedagoga 
Rostislava Vaňka. Clara Sans je čistý soudobý sans-
-serif v osmi tučnostech, Clara Serif zase velmi příjemná 
antikva v sedmi stupních tučnosti. To vše ještě ve skloněných 
řezech resp. italikách. Clara je elegantní a poměrně neutrální 
písmový systém. 

V nejmladší generaci se objevují i další kvalitní čeští 
typografové a autoři písma. Jedním je určitě Tomáš Brou-
sil, velmi talentovaný typograf, který na svých webových 
stránkách suitcasetype.com nabízí několik zdařilých au-
torských písmových rodin a systémů. Těžko se vybírá, tak 
připomeneme nejprve antikvu Teimer, digitální podobu 
písma ze 60. let od Pavla Teimera. Významnými vlastní-
mi písmy Brousila jsou jistě písma s názvem Tabac. Tabac 
je v prvé řadě antikva ve 4 stupních kontrastu tahů, každý 
se 4 řezy, vše s italikami. Tabac Sans je kvalitní bezseri-
fové písmo s výrazným prvkem v podobě nápadného 
horního serifu písmene C/c. Obnáší 8 řezů s italika-
mi. Tabac Slab je egyptienka odvozená od sans-serifu, 
také drží výrazný prvek v písmenech C/c, dynamiku jí 
dodávají lehce šikmá zakončení některých serifů. Vše 
doplňuje Tabac Mono, tzv. monospace abeceda. Prvé 3 
rodiny byly oceněny několika prestižními evropskými 
cenami a jsou skutečně významným počinem pře-
sahujícím české typografické údolí. Dalším dobrým 
písmem je statická novinová antikva RePublic. Jedná se 

RePublic, Tomáš Brousil 1957, 2004—07

Trivia Humanist, František Štorm 2013

Clara Sans a Serif, R. Vaněk, Písmolijna 2012

RePublic, Tomáš Brousil 1957, 2004—07

Dederon Sans a Serif, Tomáš Brousil
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o digitální remake písma Public z padesátých let, 
které bylo u nás dlouho a hojně užíváno. Zají-
mavým projektem písmové rodiny pro užití ve 
školství je Comenia. Tomáš Brousil navrhl rodinu 
Comenia Sans, která sklidila v roce 2008 velké úspě-
chy za hranicemi a byla hned třikrát vyhlášena 
písmem roku. Doplnil tak skvělý Štormův Come-
nia Serif a Comenia Skript Radany Lencové určený 
jako předloha psaného písma pro prvňáčky. 

Vedle textu přinášíme ukázky několika dalších 
písem Tomáše Brousila. Zajímavé jsou bezserifové 
Atrament a Gloriola nebo volná skupina písmových rodin 
Purista, Idealista, Kulturista, Nudista a Metalista — xprvé tři mají 
některé společné znaky jako např osobitý tvar a. Invenční 
je písmo Ladislav, uveřejněné jako Brousilova po-
cta Ladislavu Sutnarovi. 

Jméno Marka Pistory zde již padlo v sou-
vislosti s digitalizací písma Metron. Tento nadějný 
designer je autorem několika zajímavých písem, 
jako je Merkur inspirovaný vtipně známou tech-
nickou stavebnicí nebo Vafle — písmo s několika 
grafickými variacemi místo obvyklých slabých 
a tučných řezů. Spolu s Alešem Najbrtem, sou-
časným špičkovým grafikem–designerem dotvořil 
do podoby počítačového fontu s 10 řezy i písmo 
Reflex, odvozené z původní časopisecké hlavičky. 
Návrh písma pro tuto hlavičku v roce 1990 vytvo-
řil tým Pavel Beneš, Pavel Lev, Aleš Najbrt. Sám 
Najbrt je autorem další abecedy s podobným este-
tickým východiskem — Thomas&Ruhller. Písmo bylo 
původně vytvořeno pro promotion vystoupení 
stejnojmenné herecké dvojice, jejímž členem je i Najbrt 
sám. Najbrt je autorem výrazných 
písem, dříve se také věnoval kaligrafii, 
ale jeho aktivity čelného grafického 
designera a vedoucího vlastního studia 
mu bohužel nyní nedovolují se písmu 
věnovat systematičtěji a intenzivněji. 
Jeho typografický názor měl na pře-
lomu 80. a 90. let mnohé styčné body 
s Nevillem Brodym. 

Na závěr kapitoly o českém písmu 
chci jmenovat několik zcela součas-
ných výrazných talentů z té nejmladší 
generace tvůrců písma, a to Radka Siduna, Vojtě-
cha Říhu a Jana Nováka. Ti všichni jsou spolu se 

Merkur, Marek Pistora
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zmíněnými Alešem Najbrtem, 
Markem Pistorou i Tomášem 
Brousilem (a několika dalšími 
autory) sdružení kolem webu 
briefcasetype.com, kde prezentují kvalitní a invencí nabité 
abecedy. Přejme si, aby své talenty rozvíjeli alespoň tak, jako 
jejich starší kolegové. 

V této knize jsme bohužel nemohli zachytit všechny mi-
nulé i současné autory, kteří by si to zasloužili a ukázat všech-
na jejich písma. Naše kniha o písmu je jen malou sondou do 
autorské typografie a končí jakoby uprostřed věty, myšlenky 
a práce. To proto, že končí v současnosti a ta je vždy nedokon-
čená a obtížně uchopitelná. Ale je i slibná díky svému kontak-
tu s budoucností. Na tu slibnou typografickou budoucnost se 
velmi těším. 

Ondřej Šmerda, léto 2014
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