
Období klasicismu

Klasicismus je umělecký směr, který se inspiruje hlavně starověkými vzory a zdů-
razňuje střízlivý rozum, uměřenost a jasný, pravidelný řád. Vznikl ve Francii 17. 
století za vlády "krále slunce" Ludvíka XIV. jako reakce na citové až vášnivé baro-
ko a odtud se rozšířil do celé Evropy. Tato první fáze klasicismu se někdy také na-
zývá barokní klasicismus, protože se zde barokní prvky mísí s prvky klasicistními. 
Historicky se toto období řadí ještě do kultury baroka. Následující rokoko se od 
klasicismu do značné míry odvrací. Nový nástup klasicismu (také louis—seize či 
sloh Ludvíka XVI.) přinesl osvícenský absolutismus (josefinismus), kdy se klasicis-
mus stal slohem osvícenských panovnických dvorů, a Velká francouzská revoluce, 
kdy se klasicismus stal také slohem bohatých měšťanů. Pro další vlnu klasicismu, 
kterou přinesl Napoleon Bonaparte a Napoleonské války, se užívá označení empír 
(z franc. empire, císařství).



Klasicistní — statická 
Klasicismus přelomu 18. a 19.století přinesl vrchol antikvového písma v dílech 
F. A. Didota, Giambattisty Bodoniho, J. E. Walbauma a Piera Didota. Jejich anti-
kva má konstruovaný statický charakter.

Charakteristika písma:

— jemný rytecký až konstruovaný charakter písma

— stínované písmo

— ukončení písmového tahu patkami

— patky i hlavy horizontální, vlasové bez přechodu nebo s dekorativními 
obloukovými přechody na dřík

— kontrast slabého (vlasového) a silného tahu je maximální

— písmo je konstruováno na svislé osy stínů, působí staticky

— proporce písma: písmo úzké, střední výška větší, dotahy kratší

Osobnosti statické antikvy:

Francoise Didot (17301804), Paříž

Firmin A.Didot (1764—1836), Paříž



Jeden z nejvýznamnějších členů rozšířené rodiny Didotů. Nakreslil a jako jeden z 
prvních vyryl znaky pracující s kontrastem mezi plnou a vlasovou čárou. Vzniká 
dojem jakoby Didot, Baskerville, Bodoni pracovali na témže díle. Jeho znaky se 
postupně rozšířili po celé Evropě.

Jeho otec František-Ambroise Didot vynalezl typografi cký bod, zavedl ve Francii 
velínový papír (před tím zdokonalený Baskervillem v Anglii). Roku 1775 stál za 
vznikem měrné typografi cké soustavy, zdokonalil jednoramenný lis a samotnou 
rychlost tisku (viz. klasicismus a klasicistní antikva). Rovněž předvyryl tak znaky, 
které Firmin Didot, jeho syn, dotvořil.

O generaci později vynikl Petr Didot (syn Františka Ambroise) když roku 1800 vy-
tiskl pomocí znaků, kterou vyrobil jeho bratr Firmin, ústavu první republiky.

Saint-Léger Didot vyrobil první stroj na papír v kotoučích.

Hyacint-Firmin Didot založil „ženskou tiskárnu". Poprvé měli dívky možnost se 
vyučit typografi ckému řemeslu.

Firmin Didot

Firmin Didot



Firmin
Didot
skr
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Ab iunditat. Sincia explit aligenit, niscid que non corecepro te nis 
nus utent.

Nossitat quam, sitatquaspel et rem. Rovitas sunt aborepedis idi cus, 
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itiatem porerum que nusaeperum que preritati volorro vidipsame 
voloria consend igendus ne ma poritia qui nus audita del inus velit 

Didot lze nalézt všude: v krásné literatuře, kvalitních tiskovinách v 
reklamě. Je velmi elegantní a představuje zástupce určité kulturní elity, 

noblesy v reklamě až snobismu.



Klasicistní — statická 
Antikva

Giambattista Bodoni

Italský rytec, nakladatel, tiskař a typograf velkého formátu. Tvůrce rozšířeného 
písma Bodoni. Dosáhl velkého technického zvládnutí řemesla a technologie. To 
mu umožnilo sebevědomě vytvářet znaky s velmi tenkou vlasovou linií s velmi 
velkým kontrastem mezi hlavním a vedlejším tahem. Jeho tisk odráží esteticky 
obyčejný, nevyzdobený styl, v kombinaci s čistotou materiálů.

Krása podle Bodoniho

Dominuje mu technická zručnost a cit pro patřičnosti. Hledal charakter každé-
ho díla, snažil se dojít k výstižnému a dominanntní základu díla. Vždy existuje 
nějaký klíč jen je těžké jej odhalit. Tiskař musí svůj výběr založit na kultivova-
nosti a citlivosti. Pokud klíč najde, znaky jsou krásné.

Bodoniho kompozice je vždy jednoduchá, lehká. Tituly jsou vyvážené. Formát 
a stránkování jsou zásadními otázkami. Text je vždy umístěn tak aby mohl tzv. 
"dýchat". Jako další z typografů tak povýšil typografii do oblasti uměleckých 
činností hledající harmonii, řád a vnitřní podstatu věcí.



Modifi kace Bodoniho písma



Bodoniho kompozice je vždy jednoduchá, lehká. Tituly jsou vyvážené. Formát 
a stránkování jsou zásadními otázkami. Text je vždy umístěn tak aby mohl tzv. 
„dýchat”. Jako další z typografů tak povýšil typografii do oblasti uměleckých 
činností hledající harmonii, řád a vnitřní podstatu věcí.

Celá kniha k náhledu zde: http://luc.devroye.org/fonts-71992.html

Bodoni – Manuale Tipografi co

Manuel Typografico





Rozbití mřížky
Litografie, rok 1798 Thomas Senfelder

Tiskařské techniky používající k tisku pohyblivých liter omezovali grafický de-
sign na neflexibilní mřížku. Vše co se tisklo ve velkém bylo omezeno na stano-
venou podobu řádek a sloupců.

Technika litografie přišla právě včas k osvobození liter od exaktní uspořádané 
podoby sazby.



Průmyslová revoluce 
(19.století)
byla hlavní technologickou, sociálně—ekonomickou a kulturní změnou v pozd-
ním 18tém a počátku 19tého století, která začala v Británii a rozšířila se po celém 
světě. Během této doby, ekonomika založená na ruční práci, byla nahrazena 
jedním dominujícím průmyslem a výrobou strojů.

Začalo to s mechanizací textilního průmyslu a vývojem techniky odlévání žele-
za. Výroba a rozšiřování obchodu byla umožněna zavedením kanálů, zlepšením 
silnic a pak železnic. Zavedení parní energie (poháněné především uhlím) a hna-
cích strojů (hlavně v textilním průmyslu) podpořilo dramatické zvýšení výrobní 
kapacity. Vývoj obráběcích strojů všech kovů v prvních dvou desetiletích 19. 
století usnadnil výrobu dalších výrobních strojů na výrobu v jiných odvětvích.

Druhá průmyslová revoluce na sebe nedala dlouho čekat. Propukla ke konci 
19.stol.

Byla ve znamení elektriky, elektrifi kace.

Parní stroj Jamese Watta
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(Akcidenční = reklamní, příležitostné, nahodilé – letáky, prospekty aj.)

-

-

Vincent Figgins, Robert Thorne, W. Caslon

Vznik akcidenčních 
písem

"Písma té doby, jsou příkladem 
písmařské zrůdnosti a ošklivosti."

František Muzika



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

Úzká tučná antikva, Anglie, 19. století

Přechodová fáze ze statické antikvy
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—

—

—

Egyptienky

Francouzská tučná Egyptienka 19.stol

Ukázka současných digitálních egyptienek.



Anglická Egyptienka – 
– Clarendon



Italienka
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.

Rané formy Italienky přišly na trh z Caslonovy písmolijny. Nejen, že 
serify byly zvýrazněné, ale i základní tahy liter měly obrácené střídání 
slabých a silných linií

Převrácená osa stínu

Vysoké deskovité serify

Hlavní a vedleší tahy bývají 
stejně široké



Toskánka
si ssebou nese další asociaci na tzv. "divoký západ", ale dále pak třeba i na 
cirkusovou reklamu. 
Je to dekorativní forma zdobená rozštěpením patek a dříků a její název nemá 
žádný vztah k Toskánsku, jedná se opět o obchodní název.

Toskánky ve své bohatosti představují jednu z nejroztodivnějších a 
nejzdobnějších skupin písma.

Známe varianty: slabé, skeletové, hrotité či skrojené.

Antikvová plastická toskánka se srpkovitým štěpením, 19. st.

Antikvová vertikálně stínovaná toskánka plastická, V. Figgins, kolem r. 1846.

Antikvová plastická toskánka s kruhovým štěpením, 19. st.

Toskánka skeletová



Grotesky
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. 

Grotesk je písmem, které se postupně od počátku 19. století stalo konkurentem 
antikvy, ze které vznikl odstraněním patek a stínů. Jméno grotesk dostalo 
toto písmo proto, že se zdálo v době svého vzniku natolik zvláštní, neobvyklé, 
prostě groteskní. Bezserifová písma se stala výrazem moderní doby a existují 
dnes v tisících variantách.

Latin 
Lineární písmo serifové s trojúhelníkovými serify

Charakteristika písma:
 — z počátku pouze verzálky, později i minusky
 — nakreslený až zkonstruovaný charakter písma
 — nestínované písmo
 — ukončení písmového tahu bez patek (bez serifů) kolmo na písmový tah 

nebo rovnoběžně s osnovou
 — tah všech částí písmene je opticky o stejné síle
 — proporce písma šířka písma, střední výška i délka dotahů se přizpůsobují 

vždy konkrétnímu výrazu příslušného typu
 — tendence: nespočet rozdílných tvarování základního obrazu písma

Latin

bez patek, nebývá 
rozdíl mezi hlavním 
a vedlejším tahem – 

– čili nestínované



Jazyk reklamy



Psací stroj
Další revoluce v technologii zápisu písmových znaků od vynalezení knihtisku

Prototyp Sholes a Glidden psacího stroje z roku 1873, první komerčně úspěšný psací 
stroj s rozložením kláves QWERTY.Hansenova Psací koule, 1870, první psací stroj v komerční distribuci.

Psací stroj zvýšil rychlost psaní natolik, že se psaní dokázalo srovnat 
s diktováním textu, což představovalo revoluci v administrativě v druhé 
polovině 19. století. Podobně jako u vzniku písma se psací stroje etablo-
valy hlavně v obchodní a administrativní sféře, zatímco psaní rukou 
zůstalo ve sféře soukromé a umělecké.



Psací stroj
Tlak na rychlost psaní byl velký – odhaduje se, že nezávisle vzniklo více než 
50 konstrukcí psacího stroje. První koncept Henryho Milla se objevil už v roce 
1714, ale trvalo více než 100 let, než Ital Pellegrino Turri přišel s prvním 
opravdovým psacím strojem (1808). Tento vynálezce také přišel s konceptem 
kopíráku, tedy způsobu, jak psát najednou více než jednu kopii textu. Během 
19. století vznikla celá řada často velmi odlišných konceptů psacího stroje. 
Zrychlování psaní bylo heslem doby: V polovině století dokázali stenografové 
a telegrafisté napsat až 130 slov za minutu, zatímco rekordy psaní perem se 
pohybovaly kolem 30 slov za minutu.

http://en.wikipedia.org/wiki/Typewriter



COURIER
Nejznámější podoba písmového znaku psacích strojů

— Nediferencovaná šířková proporce

— Používá se k propočítání rozsahu stran knihy.



Příklady současných nápodob písma psacího stroje



Prerafaelité se navraceli ve svých dílech do 
opěvování krás a romantisování středověku. 
Doby počátku rané Renesance 15.stol. Od-
tud jejich název – který by se mohl přepsat 
jako umělci před Rafaelem.

Bylo to uskupení umělců, architektů, návr-
hářů, spisovatelů, řemeslníků a filantropů, 
kteří se snažili o rehabilitaci designu.

Arts and Crafts (v překladu Hnu-
tí umění a řemesel) byl součástí 

Reformátorského hnutí, které 
usilovalo v rámci přehnané neo-
sobní průmyslové výroby o ná-

vrat rukodělnosti – o návrat oboru 
uměleckého řemesla a tvořit umění 
dostupné každému.

http://special.lib.gla.ac.uk/teach/privatepress/kelmscott.html

Kelmscott Press

bylo jedno z nejznámějších soukromých naklada-
telství té doby. Ve své tvorbě využívalo typografie 
inspirované prvním benátským tiskařem Nicolasem 
Jensonem a bohatě zdobenými okraji dřevorytů.

Prerafaelité
polovina 19.stol - 20. léta 20. stol.



Symbolický počátkem hnutí byla stavba 
Červeného domu (1859) v Bexley Heath v 
Kentu. Stavba s plavnými hladkými tvary bez 
vznosné fasády se soustředí na strukturu a 
cit pro domácí materiály, ctí tradiční stavební 
metody a lokální zvláštnosti; je mezníkem 
hnutí za obnovu místních tradic.

Jedná se o první koncepci tzv. "totálního 
díla" – tzv. Gesamtkunstwerk – architektura, 
užitý design ruku v ruce s dekorativností 
tapet, zdobností vytráží, vyřezávanými prvky, 
vlastním servisem, příbory, obrazy. Tímto 
systémem společného díla je později charak-
teristická zejména secese.



http://cs.wikipedia.org/wiki/Viktoriánské_obdob%C3%AD

Viktoriánská éra.

Viktoriánské období je historická etapa vývoje Spo-
jeného království v době vlády královny Viktorie od 
června 1837 do ledna 1901. Bylo to období prosperity 
Britského impéria, průmyslových inovací a rozvoje 
vzdělané střední třídy britské společnosti.

V architektuře se stala důležitým směrem novogotika.

Vzniká přichází další technický vynález – fotografie. 
(viz. http://www.wikiwand.com/cs/Fotografie)

http://www.wikiwand.com/cs/Fotografie


Art Nouveau, Ju-
gendstill, Secese
Secese vznikala v době, kdy průmyslový brak začal pronikat do 
všech oblastí života. Byla to reakce proti přetechnizované prů-
myslové civilizaci, reakce, která se dovolávala návratu k řemeslné 
výrobě, považované za lék proti ošklivosti.

Secese se považuje za poslední ucelený umělecký styl, který 
zasáhl architekturu, užitý design, volné umění a jiné umělecké 
oblasti.



Zároveň je tento styl charakteristický plakátovou tvor-
bou. Znaky jsou pokřivené, ladné, organické, florální.

Tisk byl umožněn díky levné a velice rozšířené techni-
ce litografie vynalezené v polovině 19.stol.

Ruční sazba byla již přežitkem. Roku 1900 byl vyna-
lezen linotyp (http://www.wikiwand.com/en/Linoty-
pe_machine)

http://www.wikiwand.com/en/Linotype_machine
http://www.wikiwand.com/en/Linotype_machine


19. Století, závěr

Vlivem průmyslové revoluce zaměřené na spotřebu, prodej 
dochází k úpadku typografie, sazby. Koncem století na tento 
průmyslový a materielní přístup k životu reagovaly umělecké 
směry hledající romantickou útěchu v minulosti (viz. 
Prerafaelité)

V rámci uměleckých řemesel se s tímto ekonomicko / 
průmyslovým tlakem vyrovnává hnutí Arts and Crafts, 
prosazující návrat k rukodělnosti a uměleckému charakteru 
řemesla.

Jako reakce na obecné vytrácení uměleckého přístupu 
a samotné lidské citlivosti a hledání přirozeného lidského 
řádu a existence člověka ve světě reagovalo hnutí Art 
Nouveau umělecký směr Secese. To se inspirovalo 
v přírodě, přírodních florálních organických tvarech. 
Zároveň čerpalo svoji inspiraci z orientu.

Nedá se říci, že by tento poslední jednotný umělecký 
směr, který postihl oblasti architektury, interieru, 
průmyslového designu, umění obecně. byl pro sazbu 
a typografii východiskem z estetické krize.

Tato často nekvalitní, někdy i podprůměrná písma, maskující se 
důmyslností, se stala novým estetickým kódem, spojeným rovněž 
s rozšířením technologie linorytu, který písmena osvobozuje ze svého 
řádkového, sazebního řádu.


