
Význam a história písma 
 
„Písmo je pomocným prostriedkom dorozumievania medzi ľuďmi, ktorého pôsobnosť, na 
rozdiel od hlavného dorozumievacieho prostriedku – reči, nie je obmedzená ani priestorovo, 
ani časovo. Je to grafický záznam reči.“ 
 
František Muzika 
 
Reč a písmo sú nástroje, pomocou ktorých ľudstvo komunikuje. Písmo je grafický záznam 
reči. Slúži na trvalé zaznamenávanie myšlienok, predstáv a popisu skutočných dejov, 
predmetov a pod. Písmo je základným stavebným prvkom väčšiny dokumentov. V oblasti 
grafického prejavu človeka na rozdiel od kresby, ktorá znázorňuje určitý výjav, je písmo ako 
grafický znak jazyka prejavom vyššej kultúry akéhokoľvek národa. Písmo však nie je len 
prostriedkom komunikácie a uchovávania informácií, má aj hodnotu estetickú a je výrazom 
určitého vkusu. 
Písmo sa výrazne rozvinulo s vynálezom kníhtlače v polovici 15. storočia. Tento objav 
sádzaných písmových znakov, t.j. tlačového písma, možno považovať za medzník vo vývoji 
ľudstva. Týmto objavom končí stredovek a začínajú novodobé dejiny ľudstva, pretože veľmi 
výrazne zasiahol do vývoja ľudskej kultúry a vedy. Význam tohto objavu spôsobil, že 
rýchlosť, s akou sa tlač rozšírila, predstihla mnohé ďalšie objavy tej doby. 
 
Predstupne písma 
 
Všetko svedčí o tom, že písmo vzniklo z praktickej potreby. Človek – lovec upozorňoval 
svojich druhov o pohybe a výskyte zveriny rozličnými primitívnymi znameniami. 
Napríklad: 
- miestne označenia (kamene, skupiny stromov) 
- predmetové označenia (ulomené šípy) 
- uzlové značky (uzly, zväzky povrazov, šnúry perál, šnúry mušlí) 
- tetovanie 
- zárezy, vruby atď. 
 
Mnohé tieto znamenia a zvyky dávnej minulosti zachovávame dodnes, hoci i v prenesenom 
význame, napr. v turistike, v dopravnom značení. Iné z nich dodnes niektoré národy používajú 
v pôvodnom zmysle, napr. pastieri v Peru sčítavajú pomocou šnúry s uzlami. Toto ich uzlové 
písmo má svoj pôvod v indiánskom uzlovom písme – kipu. Mnohé už upadli do zabudnutia 
napriek tomu, že sa používali veľmi dlho: rabuše v Čechách sa používali až do 16. storočia 
(boli to tyčinky, na ktoré sa robili zárezy naraz, jedna z nich potom slúžila ako potvrdenka), 
vrubové paličky vo Švajčiarsku až do 19. storočia. 
 
Všetky tieto formy komunikácie môžeme označiť ako predmetné písmo. Dej nimi nebolo 
možné vyjadrovať, sú statické, viažu sa na jedinú konkrétnu udalosť, vyjadrujú jedinú 
informáciu. 
 
Obrázkové písmo 
 
Bližšie sa človek dostal k skutočnému písmu v dobe kamennej vtedy, keď to, čo chcel 
zaznamenať, vedel zakresliť alebo namaľovať (jaskynné maľby). Hranica medzi umeleckými 
maľbami a medzi písmom je v tomto prípade veľmi neurčitá a pružná, ťažko bezpečne určiť, 
kde maľba končí a kde začína písmo, či ide o estetickú informáciu alebo o informáciu vôbec. 



Písmom sa stane obraz až vtedy, keď svojím podaním zaznačuje myšlienkový obsah a tento je 
každému vnímateľovi jednoznačný. 
 
Piktogramy sú zjednodušené kresby, ktoré majú jasný zmysel a nevyžadujú znalosť žiadneho 
jazyka. Sú len v obraznej forme. K nim blízke sú petroglyfy, tie však obsahujú aj isté 
(najčastejšie geometrické) značky alebo iné prvky. Symboly (ideogramy) sú znaky, ktoré 
predstavujú pojem, nie hlásku. Vyžadujú znalosť pojmu, ktorý daný symbol vyjadruje. 
(Piktogramy a symboly sa používajú dodnes ako nástroje vizuálnej komunikácie.) 
 
Egyptské písmo 
 
Najdokonalejší výraz dosiahli piktogramy a ideogramy v egyptských hieroglyfoch (asi 4000 r. 
pred n.l.). Boli rozlúštené Champollionom až v 19. storočí podľa nápisu na Rosettskej doske. 
Egyptské hieroglyfy nie sú rébusy ani symboly. Napriek svojmu piktografickému, 
obrázkovému charakteru vyjadrujú zvukovú reč. 
Egyptské písmo môžeme rozdeliť do troch väčších skupín: 
 
Hieroglyfické písmo (má cca 3000 znakov) nachádzame na stenách hrobiek, chrámov, na 
stĺpoch a pod. vo forme posvätných nápisov. Je to písmo dosť komplikované, používa ho 
najvyššia spoločenská vrstva vtedajšieho Egypta. 
 
Zjednodušením hieroglyfov zhruba na 600 znakov vzniklo písmo hieratické. Je to písmo 
knižné, písmo kňazov. Bolo ryté do kameňa a písané na papyrus. 
 
Démotické písmo ovládala širšia vrstva ľudí. Nebolo to už písmo rýdzo ideografické, lebo 
zahrňovalo už znaky, ktoré označovali rôzne slabiky, čiastočne i hlásky. Starí Egypťania tak 
dospeli k slabikovo-fonetickému základu. 
 
Klinové písmo 
 
Svojím vývinom je egyptskému písmu blízke písmo Sumerov žijúcich v Mezopotámii v údolí 
riek Eufrat a Tigris (územie dnešného Iraku, asi 4000 r. pred n.l.). Klinové chetitské písmo 
rozlúštil český vedec – orientalista Bedřich Hrozný v r. 1913. Rylo sa trojhrannými rydlami 
do hlinených tabuliek, ktoré sa potom vypaľovali. Pôvodne tieto znaky znázorňovali 
jednotlivé obrázky – piktogramy, ktoré sa postupne štylizáciou zjednodušovali, až dospeli 
k hláskovému základu. Dodržiavali smer písania sprava doľava. 
 
Fenické písmo  
 
Feničania, žijúci na území dnešnej Sýrie a Jordánska, boli známi moreplavci, obchodníci 
a cestovatelia staroveku, ktorí v čulom obchodnom i cestovnom styku potrebovali rýchle 
a jednoduché písmo. Stály styk s Egypťanmi ovplyvnil ich kultúru a písomníctvo. 
Z egyptských hieroglyfov vybrali Feničania tie znaky, ktoré znamenali články reči a určili pre 
každú svoju hlásku jeden znak. Vytvorili tak prvú fenickú hláskovú abecedu obsahujúcu 22 
hlások (približne 14. storočie pred n.l.). Mali ustálené a pevné poradie písania spoluhlások 
(vytvorili znaky len pre spoluhlásky), samohlásky vynechávali, čím ich rukopis pripomínal 
dnešný rýchlopis. Prevzali sumerský spôsob písania – dodržiavali teda smer písania sprava 
doľava (ako aj ostatné semitské národy). Fenické písmo sa rozšírilo aj do Palestíny, prijali ho 
Aramejci a od nich neskôr s úpravami Hebrejci, Arabi a Peržania. (Z fenického písma sa 
vzniklo až 80% známych abecedných sústav.) 



Grécke písmo 
 
Okrem už spomínaných národov prijali písmo Feničanov aj Gréci a zaviedli v ňom postupne 
tieto zmeny: 
1. napriamenie znakov 

Gréci s vrodeným zmyslom pre umenie, mieru a vyváženosť narovnali písmená, kreslili 
ich s väčším zmyslom pre geometriu, vypustili všetko, čo presahovalo riadok, šikmé časti 
písmen nadobudli rovnaký sklon. 

2. utvorenie samohlások 
Gréčtina je reč zvučná, bohatá na samohlásky, a preto hrdelné hlásky a polohlásky 
Feničanov pretvorili na samohlásky. Vytvorili tak nové znaky pre hlásky a, e, i, o, u. 

3. smer písania zľava doprava 
Zmena smeru písania bola postupná. Okolo 6. storočia pred n.l. sa používal postup písania 
nazývaný bustrofedon, v ktorom sa striedali riadky písané zľava i sprava. Pri tomto 
spôsobe sa zrkadlovo obracali aj písmená podľa smeru písania riadka. Táto zjavná 
nevýhoda písania však nemala dlhú životnosť a smer písania sa v 5. až 4. storočí pred n.l. 
ustálil zľava doprava, pretože je to spôsob prirodzenejší (ruka nezakrýva písmo). 
(Tento smer písania určil aj pravidlo písania latinských písmen B, E, F, K, L, P, R – zľava 
je vertikála, ostatné čiary smerujú doprava. Výnimkou je písmeno J, ktoré nebolo ani 
v gréckej, ani v rímskej abecede, vzniklo až v roku 1762.) 

4. zaokrúhľovanie foriem písma 
Príčina zaokrúhľovania foriem písma je v nástroji, ktorý písmeno utváral. Spočiatku sa 
rylo do kamenných a drevených platní, písmená preto boli rovné a hranaté. Neskôr 
použitie štetca na papieri a potreba rýchlo písať spôsobila zaokrúhľovanie rohov 
v znakoch písmen. 

 
Grécke písmo malo majuskulový charakter (majuskula – písmená veľkej abecedy) 
a prevládali v ňom hranaté tvary. V helenistickom období prestávalo byť písmo jednoduché 
a v monumentálnych nápisoch sa línie písmen začali líšiť hrúbkou, pridávali sa k nim 
ozdobné zakončenia, niektoré písmená sa rozšírili, iné sa zaoblili. Táto dôsledná alfabeticko-
fonetická abeceda pozostávajúca z 24 písmen vznikala na prelome 1. tisícročia pred n.l. 
 
V staroveku bola gréčtina jazykom vzdelancov a používala sa na oveľa širšom území, než na 
lokalitách obývaných Grékmi. Grécke písmo a kultúra sa rýchlo šírilo dvoma smermi – cez 
Rím do západnej Európy, kde vzniklo románske písmo (latinka) a cez Carihrad do východnej 
Európy na územie obývané Slovanmi, kde vzniklo slovanské písmo (cyrilika). 
 
 

Vývoj písma latinského pôvodu 
 
Rímske písmo 
 
Pôvod rímskeho písma nie je jednoznačne určený. Najstaršia západoeurópska abeceda sa 
zachovala na etruskej doštičke s 26 písmenami z prelomu 8. a 7. storočia pred n.l. Skutočný 
vývoj rímskeho písma však začal až približne 300 rokov pred n.l., keď sa na Apeninský 
polostrov rozšírilo grécke písmo. Rimania na svojich vojnových ťaženiach preberali mnohé 
prvky iných kultúr, a preto všetko nasvedčuje tomu, že ich latinka vznikla priamo zo 
starogréckej abecedy. 
 



Stará latinská archaická abeceda pozostávala z rovnako vysokých majuskúl a rovnako 
silných ťahov (duktus – šírka ťahu písma). Slová neboli ešte oddelené medzerou. 
 
Z nej sa vyvinulo rímske monumentálne písmo zachované na mnohých nápisoch 
monumentálnych stavieb (stĺpy, víťazné oblúky, steny budov a pod.). Toto písmo vynikalo 
krásou jednotlivých písmen, pompéznou slávnostnosťou a trvanlivosťou vyhotovenia (bolo 
sekané do kameňa). Je charakteristické rozdielnou hrúbkou ťahov a prítomnosťou serifov 
(serif – priečne zakončenie ťahu písmena). Nepoznali medzislovnú medzeru – slová od seba 
oddeľovali bodkou v strede výšky písmen. Od svojho vzniku až podnes menili sa tvary 
monumentálneho písma veľmi málo. 
 
Tvar monumentálneho písma bol ovplyvňovaný nástrojom a materiálom, na ktorom sa text 
realizoval. Do kameňa sa tesali ťahy písmen hranou dláta, takže vznikol zahĺbený reliéf ťahov 
v tvare V. Konce ťahov sa zasekávali kolmo k smeru ťahov, ktoré sa preto rozšírili. Tak 
vznikali na konci ťahov tzv. serify. Serify pomáhali k väčšej uzavretosti a stabilite písmen 
i celého riadka. 
Ďalším dôležitým činiteľom pri určovaní tvaru písmen bol postup zhotovovania nákresu textu. 
Špecializovaní kresliči-grafici (ordinátori) maľovali písmo plochým štetcom, ktorý za sebou 
vedie rôzne širokú stopu podľa toho, ktorým smerom ho vedieme. Pri písaní pravou rukou je 
písací nástroj pootočený asi o 20o až 30o od základne. Preto je rozdielna šírka ťahov zvislých 
i kolmých, ako aj pri vedení štetca do oblúka. Táto rozdielnosť šírky jednotlivých ťahov je pre 
rímske monumentálne písmo charakteristická. Z konštrukcie písma teda vyplývajú aj isté 
zásady, ktoré sú rešpektované i v dnešnej dobe: 
1. Šikmé ťahy vedúce zľava hore doprava dole sú širšie, šikmé ťahy vedúce sprava hore 

doľava dole sú tenšie. Výnimkou je iba písmeno Z, ktoré latinčina nepoužívala. Pri 
neskoršom obnovení tejto litery sa prihliadalo na to, že pri zachovaní zásady písania 
vodorovných ťahov tenšími ťahmi by písmeno Z so šikmým tenkým ťahom pôsobilo 
v texte príliš svetlo. Preto sa pristúpilo k výnimke, a tak šikmý ťah sprava hore doľava 
dole je širší, čím sa dosiahlo, že písmeno Z je svetelne vyvážené s ostatnými písmenami. 

2. Vodorovné ťahy sú tenšie a zvislé ťahy sú silnejšie. Výnimkou je písmeno M, ktoré má 
ľavý zvislý ťah slabý a písmeno N, ktoré má oba vertikálne ťahy tenké. Príčina je v tom, 
že tieto písmená mali pôvodne všetky ťahy šikmé. Ďalšou výnimkou je písmeno U. Jeho 
oblá forma vznikla vplyvom okrúhlej unciály v neskorších storočiach. V pôvodnom 
rímskom písme sa hláska U nahradzovala písmenom V a táto skutočnosť ovplyvnila aj 
konštrukciu verzálky U, takže pravý ťah zostal tenký ako pri písmene V. Ďalšími 
písmenami, ktoré sa  vo vrcholnej dobe rímskeho impéria nepoužívali, sú J, K, W a Y. Pri 
neskoršom zavedení týchto písmen do abecedy nebolo však nutné porušiť žiadnu zo 
spomenutých zásad. 

3. Jednou z najčastejších chýb, ktorých sa laici dopúšťajú pri konštrukcii veľkej abecedy, je 
kladenie serifov. Vieme už, že serify vznikli pri zakončovaní ťahu čepeľou dláta kolmo 
na smer ťahu. Takéto zakončenie nebolo nutné pri spojení šikmých ťahov v písmenách A, 
M, N, V. Ostré hroty týchto písmen však opticky skracovali ich výšku, a tým porušovali 
horizontálu celého riadka. Pisári si preto pomáhali tak, že ostré hroty nechali prečnievať 
nad i pod úroveň linajok. V niektorých prípadoch začali naznačovať serify alebo polserify, 
avšak nikdy nie v strednej časti písmena M, vpravo dole pri písmene N a v spojnici ťahov 
písmena V. 

 
V dobe antického Ríma písmená malej abecedy nepoznali. Rímske písomníctvo sa však 
nerealizovalo len monumentálnymi nápismi tesanými do kameňa. Nápisy boli písané štetcom 
a farbou priamo na podklad, pričom v kresbe sa vychádzalo z monumentálneho písma. 



Z neho bolo odvodené majuskulné písmo používané na písanie knižných kapitol, tzv. rímska 
kapitála, ktorej tvary sa menili vzhľadom k písaciemu materiálu (zrezané brko). Tak vznikla 
rímska kapitála kvadrátna (capitalis quadrata, prelom letopočtov), ktorej písmená sa 
vpisovali do štvorca zvislo postaveným perom. 
Z úsporných dôvodov sa písmená pri bežnom písaní zužovali a vznikla tak rímska kapitála 
rustická (capitalis rustica, 1. storočie n.l.), písmo štíhlejšieho charakteru, pretiahnuté do 
výšky, písané šikmo položeným perom. Týmto písmom boli písané dôležité prejavy ako 
literárne diela, právnické predpisy a verejné dokumenty – aktá. (Preto má toto písmo i názov 
scriptura actuaria.) Písalo sa na egyptský papyrus alebo pergamen. (Papier bol v Európe 
známy až od 10. storočia a vyrábať sa začal ešte neskôr.) 
 
Menej náročné texty boli ryté kovovým rydlom na ploché doštičky pokryté vrstvou vosku. 
Tak vznikol akýsi rýchlopis nazývaný kurzíva (z latinského slova currere – bežať). Kurzíva 
je charakteristická šikmým sklonom písma, skratkami slov (abreviatúry) a splývaním 
niektorých často sa opakujúcich susediacich znakov (ligatúry). Rímskou kurzívou je písaný 
napr. Ravenský rukopis (5. – 6. storočie n.l.), ktorý je charakteristický pomerne rovnakým 
duktom písmových znakov. 
 
Rukopisné tvary písmen oproti monumentálnym písmam sa pomaly a postupne menili. 
Písmená sa v snahe o plynulejšie písanie zjednodušili, horné a spodné ohyby písmen sa 
značne zaoblili, pre lepšiu diferenciáciu jednotlivých písmen niektoré zvislé ťahy v kurzíve 
začali presahovať linkovú osnovu písma smerom hore alebo dolu, čím sa dosiahla i lepšia 
čitateľnosť a vzniklo písmo unciálne – rímska unciála (4. storočie), slávnostné písmo 
používané pre zvlášť významné rukopisy. Unciála tvorí prechod od písmen majuskulových 
k minuskulám (minuskula – písmená malej abecedy). 
 
Miešaním unciálových prvkov s kurzívnymi sa postupne utvorilo písmo nazývané rímska 
polounciála. Je charakteristická výraznejším predĺžením vertikál (u viacerých písmen) nad 
alebo pod normálnu výšku majuskúl. To významne uľahčilo čitateľnosť, pretože predĺžené 
vertikály pôsobia ako návestia signalizujúce prítomnosť určitého písmena. Druhou výhodou 
je, že to umožnilo písať písmená rýchlejšie, jedným alebo dvoma ťahmi. 
 
Po dobytí Ríma v 5. storočí n.l. takzvanými barbarskými národmi prevzali dobyvatelia okrem 
latinčiny ako liturgického jazyka aj latinské písmo. Tým sa dostala latinčina na celé územie 
dnešnej západnej Európy. 
Na britských ostrovoch používali v 5. storočí písmo odvodené z rímskej kapitály, rustiky 
a unciály. V 6. storočí bola rímska polounciála základom írskej a anglosaskej polounciály, 
ktorá je charakteristická serifmi v tvare trojuholníka. V 7. storočí dosiahlo toto písmo vrchol 
svojej kaligrafickej krásy. Tieto ostrovné písma nazývame jednotným názvom – inzulárne 
písma. 
Germáni a iné národy žijúce na území Švédska, Nórska, Islandu používali runové písmo, 
ktorého znakom pripisovali magickú silu. Bolo to písmo skladajúce sa z 24 rún hranatých línií 
vyrezávaných nožom na drevených paliciach alebo iných predmetoch. Niektoré znaky 
označovali aj niekoľko hlások. Zostava rún sa nazývala futhark (podľa prvých šiestich rún f, 
u, th, a, r, k). 
V 4. storočí z unciálového latinského písma a germánskych rún vzniklo gótske písmo 
zavedené biskupom Wulfilom (311 – 384). Abeceda obsahovala 27 písmen. Pre vývoj 
latinského písma však nemá hlbší význam. 
 



Územná rozsiahlosť a národná rozmanitosť spôsobila, že sa pôvodné rímske písmo začalo od 
seba odlišovať, až vznikla nutnosť znovu zjednotiť latinské písmo. Reformou písma Karola 
Veľkého (rímsko-franský cisár, 768 – 814, veľký milovník umenia a vedy) nadobudlo písmo 
nebývalý rozkvet. Jeho iniciatívou bola v roku 800 n.l. v knižnej dielni kláštora Tours 
vytvorená na základe niektorých národných písem abeceda, ktorú nazývame karolínska 
minuskula. Bola písaná písadlom (brkom) s užšou šikmo zrezanou špičkou. Karolínska 
minuskula je zavŕšením vývoja znakov malej abecedy, boli teda utvorené všetky hlásky 
minuskuly. V tomto písme boli medzislovné medzery prvýkrát jasne a zreteľne dodržiavané, 
čo významne zlepšilo čitateľnosť. Karolínskou minuskulou boli písané rukopisné knihy až do 
12. storočia. 
 
Karolínska kurzíva (8. – 9. storočie) je charakteristická výrazným zúžením obrazu všetkých 
písmen. Vrchné doťahy siahajú do veľmi veľkého medziriadkového priestoru, zachovávajú si 
rovnaké krivky s elegantným prehnutím, čo pôsobí veľmi dekoratívne. Karolínska kurzíva sa 
používala na slávnostné texty, diplomy, v kráľovských listinách a pod. 
 
Listinové mrežové písmo (9. – 12. storočie) sa tiež požívalo na slávnostné texty, diplomy a 
pod. Forma písmen bola však ešte užšia. Písmo tak malo dekoratívnosť mriežky, čo výrazne 
znižovalo čitateľnosť. 
 
Gotické písmo 
 
Vplyvom gotickej architektúry nadobúda karolínske písmo od 12. storočia lomené, hranatejšie 
tvary, zväčšuje sa výška minuskúl a zosilňuje sa šírka ťahov. Charakteristickými znakmi 
gotického písma ďalej sú: zhodná veľkosť ôk, vertikálnosť ťahov, rovnaká, rytmická 
vzdialenosť rozstupov medzi ťahmi a serify kosoštvorcového tvaru. Majuskuly sú zväčša 
veľmi dekoratívne a spravidla netvoria s minuskulami jednotný celok. V neskorej gotike 
nadobúdalo písmo ornamentálny charakter, umocňovaný farebnými iniciálami. Iniciály boli 
veľakrát pozlacované a často vybiehali svojimi ozdobnými časťami do voľného priestoru 
okolo textu. Gotické písmo malo niekoľko druhov. Napríklad francúzska textúra s veľmi 
ostrým lomom a štíhlou stavbou, talianska širšia a okrúhlejšia rotunda s miernejším lomením 
oblúkov, zmiešané písmo – bastarda, v Nemecku švabach – písmo širších, oválnejších 
tvarov a fraktúra – písmo užších a špicatejších tvarov s ozdobnými úponkami. Vynálezom 
kníhtlače (v roku 1450 Johannom Gutenbergom) sa tento druh písma veľmi rozšíril najmä 
v nemecky hovoriacich krajinách. (Princíp kníhtlače spočíval v odlievaní litier zo špeciálnej 
zliatiny a z týchto litier následne sadzači ručne zostavovali text dokumentu. Na obraz písma, 
ktorý je zrkadlovo prevrátený a vystupuje z povrchu formy, sa naniesla tlačiarenská farba 
a tlačilo sa na papier pomocou ručného lisu. Najväčším Gutenbergovým dielom je „42 
riadková biblia“, ktorá vo dvoch zväzkoch obsahovala 1282 strán a vytlačil z nej okolo 200 
exemplárov. V Čechách sa ujalo tlačiarstvo veľmi skoro. Kronika Trojanská bola vytlačená 
v Plzni neznámym tlačiarom už v roku 1468. Na Slovensku sa kníhtlač rozšírila až v druhej 
polovici 16. storočia. Prvý dôkaz o tlačiarni v Komjaticiach je z roku 1573. Svetovú úroveň 
dosiahla tlačiareň Brevera v Levoči, kde vyšlo i dielo J.A. Komenského Orbis pictus – Svet 
v obrazoch. Mimochodom tlač, i keď na inom technickom princípe, poznali Číňania skôr, 
asi 400 rokov pred Gutenbergom.) Z potreby čitateľnejšieho a prehľadnejšieho textu došlo 
postupne k zavedeniu niektorých diakritických a interpunkčných znamienok. 
 
 
 
 



Renesančné písmo 
 
Gotické písmo sa udržalo pomerne dlho i na našom území, kde sa knihy tlačili týmto písmom 
ešte v polovici 19. storočia. Avšak v Taliansku gotický sloh (teda aj písmo) nikdy nenašiel 
väčšiu odozvu. V 15. storočí  talianski humanisti gotické písma pre ťažkú čitateľnosť 
a zložitosť odmietli a vrátili sa k zaobleným tvarom karolínskej minuskuly. Keďže renesancia 
je okrem iného charakteristická „návratom k antickým ideálom“, nebolo to inak ani v písme. 
Rímske monumentálne písmo s karolínskou minuskulou spojili do jedného abecedného 
systému. Zosúladili kresbu a zafarbenie plochy oboch pôvodne samostatných abecied, pričom 
konštrukčné schémy oboch abecied zostali nezmenené. Tak vznikla antikva. Základnými 
znakmi antikvy sú rozdiely v hrúbke hlavných a vedľajších ťahov a zakončenie ťahov 
pomocou serifov. Vynálezom kníhtlače sa písmená začali odlievať do kovu, začali sa 
zostavovať a tlačiť celé strany. Písmo teda začínalo mať aj typografickú formu. 
 
Renesančná (medievalová, dynamická) antikva (tvorená pre tlač) je skupina písem od 
druhej polovice 15. storočia do prvej polovice 18. storočia a ich novodobé modifikácie. 
Charakteristickými prvkami tejto antikvy ako celku sú pomerne malé rozdiely v hrúbke 
hlavných a vedľajších ťahov, os zosilnených oblých ťahov je šikmá (šikmá os tieňa), oblé 
nábehy na rôzne tvarované serify a dynamická forma písma (písmové znaky sú v jednom 
abecednom celku rôzne široké). Horné jednostranné serify mínusiek sú vždy šikmé 
s výrazným nábehom. Neskororenesančná dynamická antikva má okrem vyššie uvedených 
znakov zväčšenú strednú výšku písma a často aj výraznejšiu diferenciáciu v tieňovaní 
písmových ťahov. Dynamická antikva sa používa najmä ako knižné písmo pre krásnu 
literatúru. K prvým veľkým svetovým písmárom – typografom patrí Francúz Nicolas Jenson 
(1420 – 1480), ktorý vytvoril benátsku (veneziánsku) antikvu, ktorá vyniká krásou, 
dokonalosťou formy, čistotou, jednoduchosťou a harmonickou súmernosťou. Druhým 
nemenej slávnym renesančným tvorcom krásneho písma bol benátsky písmorytec a tlačiar 
Aldus Manutius (1447 – 1516), tvorca prvej typografickej kurzívy (v zahraničí neskôr 
pomenovaná ako aldinka). Na tvorbu Jensona a Manutia nadviazal francúzsky písmár 16. 
storočia Claude Garamond (1480 – 1561), ktorého krásna antikva bola vyvrcholením 
písmárskeho umenia. 
Príklady dynamickej antikvy: Garamond, Goudy, Palatino, Times, Plantin, Caslon, Tempora, 
Academia a pod. 
 
Baroková (prechodová) antikva je skupina písem z 18. storočia a ich novodobé modifikácie, 
ktoré tvoria prechod od rukopisne stavaných písmen k dokonale rytecky konštruovaným. Jej 
charakteristické prvky sú výraznejšie rozdiely v hrúbke hlavných a vedľajších ťahov, takmer 
zvislá os tieňa, serify sú jemnejšie s len nepatrnými nábehmi, jednostranné horné serify 
u minusiek sú menej šikmé než u renesančnej antikvy. Prechodová antikva sa všeobecne 
používa ako knižné písmo. Významnými písmármi tohto obdobia boli v Anglicku Wiliam 
Caslon (1692 – 1766) a John Baskerville, ktorých písma vynikajú čistou konštrukciou. 
Príklady prechodovej antikvy: Baskerville, Bookman, Roman, Century, Fournier, Goudy Old 
Style a pod. 
 
Klasicistická (moderná, statická) antikva je skupina písem vytvorených v období klasicizmu 
(18. a 19. storočie) a ich novodobé modifikácie. Charakteristickými prvkami statickej antikvy 
sú veľmi výrazné rozdiely v hrúbke hlavných a vedľajších ťahov, os zosilnených oblých 
ťahov je prísne zvislá, serify sú vodorovné, vlasovo tenké, geometricky konštruované, bez 
oblých nábehov a statická forma písma (písmové znaky sú v jednom abecednom celku 
rovnako široké). K tvorcom najklasickejších typografických písmen patrí francúzska rodina 



typografov Didotovcov (Didotovskú statickú antikvu najviac charakterizujú veľmi tenké 
(vlasové) vodorovné serify bez nábehov a zvislé serify majú geometricky konštruovaný 
zaoblený nábeh.), taliansky písmár Giovani Battista Bodoni (1740 – 1813) a nemecký písmár 
Justus Erich Walbaum (1786 – 1839). Vývoj knižného písma sa ukončil v Anglicku, kde sa 
silné ťahy ešte viac rozšírili, takže zafarbenie textu bolo veľmi tmavé. Táto anglická statická 
antikva má živšiu konštrukciu znakov, výraznejšie serify (pretože príliš jemné serify by 
boli pri tlači chúlostivé) a oblé nábehy ku všetkým vedľajším ťahom. Písma sa vyrábali 
v rôznych rezoch od extra širokých až po extra úzke tučné antikvy. Statická antikva sa 
používa predovšetkým ako knižné písmo pre krásnu literatúru. Anglická statická antikva sa 
často používa ako samostatné titulkové písmo. 
Príklady didotovskej statickej antikvy: Bodoni, Zapf Book, Walbaum a pod. 
Príklady anglickej statickej antikvy: Modern20, Modern735, New Century School Book, 
Scotch Roman, Normande, Torino a pod. 
 
Popri typografickej tvorbe sa vývoj písmen sústredil aj na rozvoj písaného písma 
a kaligrafie v oblasti listinového pisárstva. Písané písmo, vo forme v akej ho poznáme my, 
má svoje vlastné dejiny až od doby renesancie. Je samozrejmé, že všetky historické písma 
boli písané písacím nástrojom na papyrus, pergamen, alebo neskôr na papier. Takto vznikali 
po výtvarnej stránke hodnotné práce, avšak na úkor rýchlosti písania. V prípade, že 
dominovala rýchlosť písania, znižovala sa čitateľnosť textu. 
 
Humanistické rukopisné knižné písmo - humanistická antikva, vyniká krásnou a vyváženou 
kresbou, ale pri písaní bolo nutné držať ruku v dosť nepohodlnej polohe, čo viedlo k únave 
pisára a menšej rýchlosti písania. Z toho dôvodu pisári natáčali sklon písma v smere písania, 
ostré serify nahradili oblými ťahmi a niektoré písmená deformovali do jednoduchšieho tvaru. 
Takáto humanistická kurzíva (italika) mala vplyv na bežné rukopisné písmo, ktoré sa 
používalo na úradné i súkromné listy. Preto toto písmo nazývame kancelárske alebo 
kancelarika (lettera cancellaresca). Vyznačuje sa tenším duktom, je písané plochým perom 
zrezaným jemne doľava, čiastočnými spojnicami medzi písmenami, hornými doťahmi 
naklonenými doprava a spodnými doľava. 
Vývoj pokračoval v baroku tým, že sa začalo používať ostré do hrotu zrezané pero s hlbokým 
zárezom, ktoré umožňovalo písať tenké i hrubé čiary podľa zmeny tlaku pri vedení ťahu. 
Nové možnosti tvorby prinieslo (v období klasicizmu) i objavenie novej reprodukčnej 
techniky – medirytiny, ktorá umožňovala reprodukciu akýchkoľvek tenkých, aj zosilnených 
a krúživých ťahov. Tým priam nabádala krasopiscov k prehnanej dekoratívnej ekvilibristike. 
Charakteristické pre písané písmo tejto doby je, že horné i dolné doťahy už neboli zahýbané 
ako u kancelariky, ale sa začali písať jedným ťahom – slučkou, ako je tomu i dnes. Doťahy 
často vybiehali v podobe slučiek a špirál a vytvárali tak dekoratívne ornamenty – fleurony, 
čím chceli pisári asi vyjadriť svoje kaligrafické majstrovstvo. Samotná čitateľnosť 
a renesančná triezvosť týmto manierizmom však utrpela. 
Na našom území sa písalo ešte v 19. storočí tzv. kurentkou (vyvinula sa z gotickej kurzívy 
a z nemeckého kancelárskeho písma – Kanzleischrift) a švabachom (svoju úlohu tu zohrala 
evanjelická biblická čeština, ktorá sa úzkostlivo pridržiavala švabachu). Až Michal Miloslav 
Hodža vydal v roku 1859 šlabikár pre liptovský región, kde uprednostnil latinku románskeho 
typu pred švabachom. 
Písaná latinka bola pod vplyvom anglického skriptu bohato dekoratívne tvarovaná, čo 
znižovalo jej čitateľnosť. Kládol sa dôraz na rozlíšenie hlavných ťahov (prítlakových) od 
vedľajších (stúpajúcich), ktoré boli vlasovo tenké. Takéto písmo síce získavalo určitú krásu, 
avšak pre vyučovanie na elementárnych školách bolo príliš náročné. Preto v celej Európe 
koncom 19. a začiatkom 20. storočia vznikla snaha po zjednodušení tvarov písmen. Od 



krasopisných tieňovaných foriem sa tak prešlo k jednoduchším a praktickejším tvarom. Dôraz 
bol kladený na čitateľnosť a rýchlosť písania. 
 
Písma 19. a 20. storočia 
 
V 19. storočí sa rozvoj priemyselnej výroby odrazil nielen vo veciach písmárskych, ale hlavne 
typografických. Tlačiarstvo, vymaňujúc sa z polohy umeleckého remesla, stáva sa 
priemyslom, usilujúc sa čo najviac spĺňať kritériá obchodnej prosperity, propagácie 
a atraktívnosti, často i na úkor estetickej kvality. Výrobky bolo nutné nielen vyrábať, ale 
i propagovať. Pôvodné knižné písma, aj ich dekoratívne varianty, zdali sa byť pre tieto účely 
málo atraktívne. K tradičným typom písem teda pribudli tzv. akcidenčné písma, určené na 
príležitostnú sadzbu. Spočiatku sa snažia o ozvláštnenie, ozdobenie alebo zvýraznenie 
písmen, a to rôznymi spôsobmi. Podľa toho rozlišujeme: 
- plné písmo (zachováva sa pôvodná kresba, písmeno je úplne vyfarbené) 
- obrysové písmo (písmeno pôsobí iba čiarou obrysu, zostáva nevyplnené farbou) 
- šrafované písmo (písmeno je vyplnené horizontálnymi, vertikálnymi, alebo šikmými 

linkami) 
- dekorované písmo (základná neporušená forma, kresba písmena je spracovaná 

ornamentom) 
- ornamentalizované písmo (písmeno, jeho forma, kresba, je ornamentom konštrukčne 

deformované) 
- podložné písmo (písmo leží na šrafovanom alebo celofarebnom, najčastejšie čiernom 

podklade) 
- tieňované písmo (dosahuje dojem trojrozmernosti pomocou ťažkých čiernych alebo 

šedých šrafovaných tieňov k jasným obrysovým písmenám alebo opačne) 
- perspektívne písmo (písmo vysunuté z roviny tlačovej plochy, podložené perspektívnou 

kresbou ubiehania horizontálnych línií dozadu) 
Pokusy s úmyslom pozmeniť základnú formu písmového znaku skončili vždy neúspešne a tak 
sa hľadala možnosť nových grafických variácií pri rešpektovaní pôvodnej kresby písma. 
 
Asi okolo roku 1806 vyhotovil anglický písmolejec Robert Thorne (alebo 1815 Vincent 
Figgins?) písmo, ktoré dostalo názov egyptienka. Je to písmo bez výrazného tieňovania, 
charakteristické silnými doskovitými serifmi a rovnako silnými ťahmi. V súčasnosti sa toto 
písmo uplatňuje v sadzbe novín, časopisov a kníh a v niektorých špeciálnych prípadoch. 
 
Onedlho sa objavilo ďalšie písmo príbuzné egyptienke, ktoré dostalo meno clarendon. Líši sa 
od egyptienky oblými nábehmi serifov a (aj keď nie výrazne) diferencovanými silnými 
a slabými ťahmi. 
 
Ďalšou príbuznou egyptienky je tzv. italienka. Italienkou sa dovŕšil princíp egyptienkovej 
kresby ďalším zväčšením výšky a plochy serifov, ktoré sa takto stali najvýraznejším 
elementom písmového znaku. Serify sa zväčšili až natoľko, že pôsobia ako ťažké kvádre, 
ktoré sa v písmovej konštrukcii spájajú do dvoch paralelných a jednoliatych širokých pruhov, 
čo spôsobilo zhoršenie čitateľnosti. 
 
Najcharakteristickejším písmom19. storočia sa stala toskánka. V jej kresbe sa stretávame 
s princípom štiepenia serifov, ale aj driekových častí písmena, čím má kresba písmena 
ornamentálny charakter. Podľa hrúbky rozštiepených serifov môžeme toskánky rozdeliť na 
antikvové, egyptienkové, prípadne italienkové. 
 



V prvej polovici 19. storočia v snahe o maximálnu jednoduchosť, ľahšiu čitateľnosť a v snahe 
vyhnúť sa presýtenej dekoratívnosti vzniká písmo grotesk. Autormi prvých abecied sú 
Vincent Figgins (Sans-serif) a William Thorowgood (Grotesque). Grotesk má jednoduchú 
holú formu písmovej konštrukcie, je bez výrazného tieňovania, je bez serifov a má rovnakú 
šírku ťahov. Grotesky sa často kombinujú so živšími písmami, aby sa zmenila jednotvárnosť 
a monotónnosť celkového obrazu ich riadkov. Všetky bezserifové typy písma umožňujú 
ľahkú manipuláciu s hrúbkou obrysu písma, a preto sa často využívajú v sadzbe nadpisov, 
orientačných nápisov, v reklame a v užitom umení. 
Príklady písem grotesk: Helvetica, Univers, Franklin Gothic, Avant Garde Gothic, Bauhaus, 
Futura, Blippo, Eurostyl, Serpentine, Frutiger, Antique Olive, Gill Sans, Fujiyama, Syntax, 
Erie 
 
Začiatkom 20. storočia sa začínajú kombinovať charakteristické znaky grotesku a antikvy 
a vzniká tzv. groteskantikva. Toto písmo má rozdielnu hrúbku ťahov, preto vzhľadom 
pripomína antikvu, ale je bezserifové (prípadne má jemné serify alebo skryté serify), čo je 
zase charakteristické pre grotesk. 
 
Na prelome 19. a 20. storočia vznikajú rôzne variácie secesných písmen. Secesia negovala 
dovtedajšie výtvarné názory, čo sa v značnej miere prejavilo i v typografickej tvorbe. Písmo 
podriaďovali výtvarným zásadám tej doby, čím sa znižovala čitateľnosť. Dôraz bol kladený 
viac na kompozíciu textu než na jednotný systém tvarovania abecedy. Secesné písma 
nerešpektujú pravidlá klasickej tvorby písma, vytrácajú sa z nich základné formy a z nich 
vyplývajúce funkcie. Mnohé typy písma z tohto obdobia pre svoju módnu krátkodobosť 
a nerešpektovanie klasických vzorov preto označujeme za písma úpadkové. (Avšak i secesia 
zanechala za sebou inšpiračné zdroje pre tvorbu nových neosecesných písem, ktoré majú 
široké uplatnenie.) 



Písma nelatinského pôvodu 
 
Slovanské písmo 
 
Z európskych národov sa najneskoršie naučili písať Slovania. História zrodu a vývinu 
skutočného slovanského písma sa datuje od roku 863 príchodom učených filozofov bratov 
Konštantína a Metoda na územie Veľkomoravskej ríše. Knieža Rastislav si ich vyžiadal od 
byzantského cisára Michala III., aby obmedzil možnosť zasahovania Východofranskej ríše 
a jej duchovenstva do záležitostí Veľkomoravskej ríše. (Veľká Morava sa rozprestierala 
zhruba na území dnešnej Českej republiky, Slovenskej republiky a Maďarska.) Hoci boli 
Konštantín a Metod Gréci, ovládali slovanskú reč. 
 
Hlaholika (glagolika) je najstaršie slovanské písmo. Vytvoril ho Konštantín ešte pred 
príchodom na Veľkú Moravu (asi v roku 855). Zaviedol nové znaky na vyjadrenie sykaviek 
a iných hlások typických pre slovanskú reč. Vychádzal z gréckeho unciálneho písma 
a niektorých prvkov orientálnych písem. Znaky boli pomerne zložité, vyznačujúce sa 
nápadným množstvom krúžkov. 
Vznikli dva druhy – dukty hlaholského písma: 
starší – bulharský – zdôrazňujúci okrúhle tvary a  
mladší – dalmátsky – s písmenami hranatejšími a drobnejšími. 
Po rozpade Veľkomoravskej ríše prevládol na jej území vplyv latinčiny a žiaci Konštantína 
a Metoda museli z územia Veľkej Moravy odísť. Dobré podmienky pre svoju činnosť našli 
v Bulharsku, kde vytvorili podľa gréckych majuskúl jednoduchšie písmo. Nazvali ho cyrilika 
na počesť Konštantína, ktorý medzitým prijal meno Cyril. 
Cyrilika aj hlaholika mali pôvodne 43 písmových znakov a písalo sa nimi určitú dobu 
súčasne.  
 
Do 14. storočia sa používalo na slávnostné a náboženské účely knižné písmo, ruská forma 
cyriliky – ustav (ustavnoe písmo), ktoré bolo zdobené, zložité a ťažko čitateľné. V 14. storočí 
bolo nahradené písmom jednoduchším – poloustav. Od 15. storočia sa začalo rozširovať 
bežnej potrebe lepšie vyhovujúce kurzívne písmo – skoropis. 
 
Pri reforme azbuky Petrom Veľkým v roku 1710 sa písmové znaky značne priblížili k tvarom 
latinskej antikvy, pričom základ písma zostal v cyrilike. Toto písmo dostalo názov graždanka 
(graždanskaja azbuka, t.j. občianske písmo). 
 
Najväčšiu životaschopnosť zo slovanských písem prejavila cyrilika, ktorá sa udomácnila 
okrem Bulharska a Srbska aj v Rusku, kde dostala meno azbuka – podľa prvých dvoch 
písmen A (az) a B (buka). V azbuke až na malé výnimky nie je rozdiel medzi minuskulami 
a majuskulami a len málo písmen malej abecedy má horné alebo dolné doťahy. Niektoré 
znaky sú totožné s latinkou, iné sú latinke podobné, ale foneticky sa odlišujú a niektoré 
písmená sú úplne odlišné. 
Okrem Rusov používajú azbuku s malými obmenami písmových znakov Ukrajinci, Bielorusi, 
Bulhari, Macedónci, Srbi, ba aj niektoré neslovanské národy bývalého ZSSR a Mongoli.  
 
Hebrejské písmo 
 
Na našom území máme možnosť pomerne často sa stretnúť s hebrejským písmom – najmä na 
náhrobných kameňoch alebo na synagógach. Starohebrejských písomných pamiatok písaných 
kanaánskou abecedou sa zachovalo do dnešných dní pomerne málo. V 5. – 4. storočí pred 



n.l. sa presadilo kvadrátne hebrejské písmo, ktoré sa vyvinulo z aramejského (územie 
Babylonu). K dnešnej podobe sa kvadrátne písmo (snaha písať písmená do štvorca) vyvinulo 
z toho typu písma, ktorý sa používal tesne pred začiatkom nášho letopočtu. V 11. storočí 
nášho letopočtu vzniklo rabínske písmo, tzv. raší, ktoré bolo kurzívou štvorcového písma. 
V súčasnosti sa najviac používa poľsko-nemecká kurzíva. Kvadrátne písmo sa zachovalo 
takmer nezmenené aj po zavedení kníhtlače. Neskoršie v Európe vznikli dva varianty 
hebrejského písma – v španielskom prostredí zaokrúhlenejšie sefardské a v nemeckej 
proveniencii hranatejšie aškenázske. 
Hebrejské písmo bolo pôvodne konsonantické (spoluhláskové, má pôvod v písme 
Feničanov). Potreba dôsledne označovať samohlásky sa prejavila až potom, keď sa hebrejčina 
prestala používať ako živý hovorový jazyk a stala sa iba liturgickým jazykom Židov. Od 5.- 6. 
storočia n.l. sa samohlásky označovali v rámci spoluhláskových písmen diakritickými 
znamienkami (bodkami) nad alebo pod písmenom a dlhé samohlásky sa označovali 
tradičnými konsonantickými literami. 
Hebrejské písmo dnes nie je len písmom náboženským. Používa sa v textoch v jazyku jidiš, 
ktorý má bohatú literatúru a aj na zápis modernej hebrejčiny ivritu (štátny jazyk v Izraeli). 
Novohebrejská abeceda sa skladá z 22 konsonantických písmen. Píše sa sprava doľava. 
 
Arabské písmo 
 
Vznik arabskej abecedy sa kladie do 4. až 5. storočia n.l. Vyvinula sa z nabatejského písma. 
Dve hlavné vetvy arabského písma – kúfí a neschí vznikli takmer súčasne. Kúfí bolo 
monumentálne písmo s geometrickými ťahmi. Až do 12. storočia ho s obľubou používali aj 
prepisovači a kaligrafi na prepisovanie koránu. Neschí má oveľa okrúhlejšie tvary písmen a je 
kurzívneho charakteru. Používalo sa na panovníckych dvoroch a vyvinulo sa z neho moderné 
arabské písmo. 
Korán zakazuje umelcovi zobrazovať živé bytosti, lebo ak ich zobrazí, musí im dať aj dušu, 
a to vie len Alah. preto jedinými oblasťami, kde umelec mohol popustiť uzdu fantázii, boli 
ornament a kaligrafia. Kaligrafia sa stala všeobecne uznávaným umením a kaligrafi vytvorili 
vyše stovky štýlov – nestalí´q, šíkästä, rik´a, sülüs, icazet, divani atď. 
Po arabsky sa píše sprava doľava, ako je bežné vo všetkých semitských abecedách. Arabská 
abeceda obsahuje 28 spoluhláskových litier. Samohlásky sa vyjadrujú zvláštnymi znakmi, 
ktoré sa priraďujú ku konsonantom. Diakritické znamienka sa hojne používajú na 
označovanie samohlások a na rozlišovanie podobných spoluhlások (bodkami). 
Vplyvom islamskej expanzie sa arabské písmo rozšírilo oveľa viac než ostatné semitské 
písma, dokonca niektoré vytlačilo, a to aj v nearabských krajinách (Irán, čiastočne India, 
Malajsko, Indonézia, krajiny severnej Ázie, subsaharská Afrika). Môžeme ho považovať za 
druhé najrozšírenejšie písmo sveta, hneď po latinke. V 20. storočí sa niektoré nesemitské 
národy vzdali arabského písma. Jediný národ arabského pôvodu, ktorý používa latinku, sú 
Malťania. 
 
Ostatné nelatinkové písma 
 
Indické písmo 
 
Indická kultúra siaha ďaleko do histórie a prvé protoindické písmo sa datuje až do 3. tisícročia 
pred n.l. V 18. storočí pred n.l. táto pozoruhodná kultúra zanikla a s ňou zaniklo 
i protoindické písmo, ktoré zostalo pre vedcov nerozlúštenou záhadou. 
V prvej polovici 1. tisícročia pred n.l. vzniklo v Indii viacero písem. Z nich najväčší význam 
má písmo bráhmí. Písalo sa horizontálne najprv sprava doľava a neskôr (pravdepodobne pod 



gréckym vplyvom) zľava doprava. Najstaršie indické nápisy sa zachovali až zo 4. storočia 
pred n.l. (i keď písmo vzniklo oveľa skôr), pretože sa písalo na netrvalé materiály (palmové 
listy, brezová kôra, hodváb). V súčasnosti sa používa v Indii viacero písmových sústav, ktoré 
si udržujú jednotlivé indické oblasti, štáty, niekedy i kasty. 
 
Čínske písmo 
 
Čínske písmo je na rozdiel od väčšiny písem, ktoré používajú fonetický zápis reči, 
logomorfematické, čo znamená, že slová označujú slabičné slová alebo morfémy (časti slov, 
ako sú prípony, predpony, koncovky). Čínske písmo obsahuje asi 50 tisíc znakov (z nich „len“ 
asi 4 až 7 tisíc je častejšie frekventovaných). Latinka sa používa v novinách len na prepis 
titulkov a cudzích slov. Píše sa do stĺpcov usporiadaných sprava doľava. 
Čínske písmo patrí do ďalekovýchodného okruhu písem, do ktorého ešte patrí japonské 
a kórejské. Vietnamci, ako jediný národ Indočíny, prevzali písmo od Číny a nie od Indie. 
V 17. storočí portugalskí misionári zaviedli do Vietnamu latinku, ktorá sa postupne šírila 
a v 20. storočí úplne nahradila čínske znaky (ktorým Vietnamci priradili svoje znenie). 
 
Japonské písmo 
 
Od Číny prevzali písmo aj Japonci. Do japončiny sa tak dostalo veľké množstvo čínskych 
slov, ktoré si Japonci prispôsobili svojej výslovnosti. Japonské písmo predstavuje vari 
najzložitejšiu písmovú sústavu na svete. Je to sústava skladajúca sa z čínskych znakov 
a z dvoch slabičných abecied, známych ako hiragana a katakana. Čínskymi znakmi sa 
označuje koreň slova a morfémy sa zaznačujú hiraganou. Katakana sa spravidla používa na 
zápis slov prevzatých z iných jazykov ako z čínštiny. Prevláda písanie do stĺpcov 
usporiadaných sprava doľava – na čínsky spôsob, ale vyskytuje sa aj vodorovný zápis zľava 
doprava, ktorý vznikol pod európskym vplyvom. 



Písmeno, jeho stavba a štruktúra 
 
Čitateľnosť písma 
 
Základnou funkciou písma (s výnimkou niektorých ozdobných typov písma) je čitateľnosť. 
Je to úžitková funkcia, ktorej snahou je, aby čítanie neunavovalo čitateľa, aby sa čitateľ 
mohol čo najzrozumiteľnejšie oboznámiť s obsahom textu, a zároveň, aby písmo i celková 
úprava pôsobili esteticky a dopĺňali alebo zvýrazňovali informačný obsah dokumentu. Je tu 
teda prítomná aj druhá požiadavka kladená na písmo – tvarová dokonalosť. Je to estetická 
stránka písma, ktorá pri dodržaní určitých pravidiel a podmienok tvorby písma podporuje 
čitateľnosť a súčasne utvára celkový charakter písma. 
 
Najdôležitejšie faktory, ktoré ovplyvňujú čitateľnosť písma, sú: druh písma, veľkosť písma, 
preklad písma (vzdialenosť medzi riadkami), rozpal písma (medzery medzi jednotlivými 
znakmi), dĺžka horných a dolných doťahov, rozdiel v hrúbke vertikálnych a horizontálnych 
ťahov (duktus), šírka znaku, medzislovné medzery, dĺžka riadku a pod. 
 
Kresba písma 
 
Pri tvorbe písma, textovej plochy sa riadime pravidlami kresby písma tak, aby sa docielil 
harmonicky vyvážený celok zapísanej plochy. Medzi základné pravidlá kresby písma patrí: 
 
Základný tvar (plocha písma) môže mať tvar obdĺžnika, oválu, štvorca a pod. Je smerodajný 
pre tvorbu ostatných písmen (z hľadiska proporcií písmen, ich vnútornej svetlosti a pod.). 
 
Duktus výrazne ovplyvňuje výraznosť kresby písma. Definuje sa ako pomer hrúbky 
písmových ťahov k výške písmena. Je hlavným činiteľom, ktorý pôsobí na tvárnosť písma, 
sfarbenie zapísanej plochy a na spájanie a rozsadzovanie písma, čo má vplyv aj na čitateľnosť 
plochy. (Napríklad reklamné druhy písma sú odvodené od typografických druhov, sú 
upravené a prispôsobené na svoj účel. Musia byť čitateľné na diaľku, čo si vyžaduje hrubšie 
ťahy. Preto sa pri reklamných nápisoch používa prevažne grotesk.) 
 
Vnútorná svetelnosť písmen je svetelnosť vnútri tvarov písmen. Svetelnosť písmen O, H, 
ako svetlosť základnej plochy pre konštrukciu písma, má vplyv na určenie úmerných 
proporcií všetkých ostatných písmen. 
 
Veľkosť vnútornej svetelnosti písmen je úmerná veľkosti vonkajšej svetelnosti písmen, 
medzerám medzi písmenami. (Písmená s VEĽKOU vnútornou svetlosťou majú úmerne 
VEĽKÉ medzery medzi písmenami, písmená s MALOU vnútornou svetelnosťou majú 
úmerne MALÉ medzery medzi písmenami.) 
 
Obojstranná uzavretosť formy písmen – písmená, ktoré zľava začínajú a sprava končia 
kolmicou na základňu, svoju formu teda uzatvárajú kolmými priamkami, sú uzavreté. Pri 
medzerovaní písmen nerobia ťažkosti, radíme ich od seba v rovnakých vzdialenostiach. Sú to 
písmená H, I, M, N. 
 
Otvorenosť formy písmen z jednej strany – písmená, ktoré majú z jednej strany uzavretú 
formu kolmicou a z druhej strany sú otvorené. Čím majú písmená otvorenejšiu formu, tým 
väčšia čiastka ich šírky sa pri radení písmen zahrňuje do plochy medzi písmenami. Sú to 
písmená B, D, E, F, K, L, P, R. 



 
Symetrická otvorenosť formy písmen – patria sem písmená s viac alebo menej symetricky 
otvorenou formou. Sú to písmená A, O, S, T, U, V, W, X, Y, Z. 
 
Asymetrická otvorenosť formy písmen – písmená, ktoré sú z ľavej strany otvorené menej 
ako z pravej strany. Sú to písmená C, G. 
 
Svetlosť a tmavosť jednotlivých písmen – súvisí s hustotou zapísanej plochy písmena. 
Písmená C, D, G, L, O, Q, T sú písmená proporciami a tvarovo svetlé. Písmená B, E, M, S, ... 
pre ich vnútorné šikmé alebo vodorovné ťahy, najmä pri zosilnenom dukte, pôsobia tmavšie. 
 
Optické klamy – písmená geometricky rovnaké sa nám javia ako nerovnaké. Preto písmená 
oblúkovitých tvarov (C, G, O, Q, S) sa musia písať tak, aby mierne presahovali základnú 
i vrcholovú priamku písmovej osnovy. Tak isto písmená, ktoré vybiehajú do ostrých uhlov 
(A, M, N, V), opticky zanikajú, preto ich musíme písať mierne cez linkovú osnovu, aby sa 
zachoval dojem správnej miery. 
 
Kresba písmového znaku je daná hlavnými a vedľajšími ťahmi, ktoré tvoria konštrukčné 
prvky kresby písma. 
 
1 – kolmý ťah 
2 – šikmý ťah 
3 – vodorovný ťah 
4 – spinálny ťah 
5 – oblúkový ťah 
6 – ostroha 
7 – chvost 
8 – bruško 
9 – nábeh serifu 
10 – poloserif 
11 – serif 
12 – zvislý serif (klinový serif, zásečka) 
13 – horný doťah 
14 – dolný doťah 
15 – ľavý oblúk 
16 – pravý oblúk 
17 – šikmý poloserif 
18 – slza 
19 – päta 
20 – ucho 
21 – slučka 
22 – chvost so slzou 
23 – oko 
24 – spojnica ťahov 
25 – priečka 
26 – výbeh 
 
 
Serify sú ďalším výrazným konštrukčným prvkom kresby písma. Serify – priečne zakončenia 
ťahov – určujú rodovú príslušnosť daného písma. Sú jednotné pre určitý typ písma. Ich tvar 



a nadväznosť na základný ťah nebýva u všetkých písmen danej abecedy rovnaký. Musíme si 
všímať ich tvar a aj to, kam serify patria a kam nie. Tvar serifov a ich napojenie na ťah musí 
byť v súlade s kresbou ostatných serifov. Hrúbku serifov väčšinou udáva horizontálny ťah 
písma. Svojim tvarom a spôsobom napojenia na zvislý ťah písma (nábeh serifu) vytvárajú 
špecifický tvar daného typu písma a výrazne ovplyvňujú čitateľnosť písma. Serify 
rozoznávame priečne, zvislé a klinové. 
Serify antikvových písem majú trojuholníkový tvar a nábeh, ktorý sa vývojom menil. 
Lineárne serifové písma (egyptienka, clarendon, italienka) majú ploché obdĺžnikové alebo 
trojuholníkové serify s oblým nábehom alebo bez nábehu. U lineárnej antikvy 
(groteskantikva) nahradila normálne serify skrátená kresba (jemné serify), alebo sú ich 
koncové ťahy rozšírené (do tzv. skrytých serifov). 
 
Driek je hlavný priamy ťah písmena. Je to kolmý alebo šikmý ťah, avšak nikdy nie je oblý 
ťah. Oblé ťahy písmen sú nábeh alebo oko. Oko je uzavretý oválny alebo kruhový ťah 
písmena. Nábeh je tiež prepojenie oblého ťahu s priamym ťahom (spojnica ťahov). 
 
Tieňovanie písmových ťahov sa prejavuje zosilnením častí ťahov alebo aj celých ťahov 
písmena. Spôsob tieňovania je jeden z najdôležitejších rozlišovacích znakov písma. 
Tieňovanie najlepšie pozorujeme u písmen oblých tvarov a u minusiek „c“ a „e“. Pre 
dynamické – renesančné písma je typické šikmé tieňovanie (šikmá os tieňa) a pre písma 
statické – klasicistické je typické zvislé tieňovanie (zvislá, kolmá os tieňa). 
 
Forma písma 
 
Rozoznávame dynamickú, prechodovú, statickú a zmiešanú formu. 
Dynamická forma je charakteristická rozdielnou šírkou písmových znakov. Hovoríme tak 
o písmenách širokých (M, O, Q, W), o písmenách strednej šírky (A, C, D, G, H, K, N, U, V, 
X, Y, Z) a o úzkych písmenách (B, E, F, J, L, P, R, S, T). Písmeno I má rozmer hrúbky ťahu. 
Statická forma je charakteristická rovnakou šírkou písmových znakov (až na pochopiteľné 
výnimky v písmenách M, W a I).  
Prechodová forma vznikla ako historický i tvarový prechod medzi formou dynamickou 
a statickou (viď Baroková prechodová antikva). 
Zmiešaná forma s prevládajúcimi zmiešanými prvkami je charakteristická pre lineárne 
serifové písma a pre lineárnu antikvu. 
 
Bodová typometrická sústava, stupeň a veľkosť písma, šírka písma 
 
Dôležitou vlastnosťou písmového znaku je jeho veľkosť. Bodová typometrická sústava je 
pozostatok vývoja písma v minulých storočiach. Prví kníhtlačiari si spravidla zhotovovali 
písmové odliatky sami. Po vyčlenení písmolejárstva ako samostatného odboru vznikla 
nutnosť veľkosť kovových matríc normalizovať. Prví sa o to pokúsili v 17. storočí Angličania, 
ktorí vychádzali z anglickej stopy, a preto sa na európskom kontinente nepresadili. V roku 
1737 publikoval Francúz Pierre Simon Fournier duodecimálnu (dvanástkovú) sústavu 
typografických mier. Vychádzal z vtedy platnej kráľovskej francúzskej stopy (32,48 cm), lebo 
metrický systém ešte neexistoval. Fournierova sústava bola uznávaná a dlho používaná, avšak 
po čase typografovia zistili, že má mnohé nedostatky. O ich nápravu sa pokúsil koncom 18. 
storočia (1775) francúzsky písmolejec François A. Didot (1720–1804), a to celkom úspešne, 
pretože táto sústava platí dodnes. 
 



V roku 1878 uviedol písmolejec Berthold pôvodný Didotov typometrický systém do súladu 
s metrickou sústavou. Základnou mernou jednotkou tejto sústavy je Didotov typografický 
bod (skrátene „b“ alebo bodka za číslom) rovnajúci sa 0,3759 mm pri 20ºC. Základnou 
typografickou dĺžkovou mierou je 12 typografických bodov = 1 cicero = 4,513 mm. 
 
1 bod  = 0,3759 mm 
12 bodov = 1 cicero = 4,513 mm 
26,6 b  = 1 cm 
2660 b = 1 meter 
 
V anglosaských krajinách a v Severnej Amerike sa používa tzv. monotypný systém (britský, 
angloamerický merný systém), ktorá vychádza z anglickej stopy (30,47 cm). Stopa (foot) sa 
delí na 12 palcov, palec (inch) na 6 picas. Jedna pica (čítaj pajka) sa delí na 12 bodov 
(points). Jeden point meria 0,3528 mm (tento typografický bod je teda menší ako Didotov 
typografický bod). Stupeň písma nazvaný pica je v prepočte 11,25 typografických bodov 
podľa Didotovho systému, čo je 4,21 mm. Pre porovnanie jedno cicero meria 4,513 mm. 
 
1 point = 0,3528 mm 
12 points = 1 pica = 4,23 mm 
72 points = 6 picas = 1 inch = 2,54 cm 
 
Didotove body (b) sa prepočítavajú na body v picach (pt) vynásobením koeficientom 1,0655. 
Pre opačný prevod (pt → b) sa používa koeficient 0,9385. 
 
Udávané veľkosti v bodoch neudávajú však skutočnú veľkosť písmena (znaku), ale 
zodpovedajú veľkosti kužeľky. Kužeľka je kovový odliatok, hranolček v kovovej sadzbe, na 
ploche ktorej je umiestnený zrkadlovo otočený písmový znak. Stupeň písma je rozmer 
kužeľky (výška kužeľky) udávaný v bodoch. Veľkosť kužeľky udáva vzdialenosť, odstup 
jednotlivých riadkov v sadzbe. Preklad písma je veľkosť medzier medzi riadkami. Veľkosť 
písma je veľkosť (výška) vlastného písmového znaku v milimetroch. Šírku písmen meriame 
v jednotkách štvorčeka a v jeho násobkoch a podieloch. Štvorček (em) je rozmer štvorca, 
ktorého strana sa rovná veľkosti kužeľky v bodoch. Do formátu štvorčeka sa vojde práve 
verzálka „M“, preto aj skratka pre tento pojem je „em“. Šírka kužeľky pre jednotlivé znaky je 
daná počtom jednotiek, ktoré sú jej pridelené. Jednotky získame tak, že štvorček rozdelíme na 
vertikálne časti. Najčastejšie sa používa systém 18 jednotiek na štvorček. Tieto jednotky sú 
relatívne – vzťahujú sa ku konkrétnemu stupňu a typu písma. Pre tzv. proporcionálne písmo 
je typická rôzna šírka kuželiek jednotlivých znakov písma. Neproporcionálne písmo (napr. 
písmo Courier, alebo písmo písacích strojov) má šírky všetkých kuželiek (znakov) rovnaké, 
ako najširší znak „m“. Obdobne používame aj pojmy polštvorček (en), štvrťštvorček a pod. 
Od jednotiek „em“ a „en“ sú odvodené tiež pomlčky a medzery. 
 
Základnou a najrozšírenejšou jednotkou v praxi: 
 pre meranie stupňa písma (veľkosti) a prekladu písma (medzery medzi riadkami), hrúbky 

čiar a výplní je Didotov bod 
 pre meranie šírky sadzby, rozmerov stránok, dĺžok čiar, výplní a ostatných prvkov sadzby 

(napríklad obrázkov) sú milimetre alebo cicerá 
 pre meranie hodnoty prestrkávania (vzdialenosti medzi znakmi) je Didotov bod, prípadne 

percento 
 pre meranie veľkosti písma (výšky písmového znaku) sú milimetre alebo percento. 
 



Jednotlivé veľkosti písma majú aj svoj historický názov, ktoré pomenoval ešte Fournier. 
S niektorými názvami sa môžeme stretnúť najmä pri komunikácii s typografmi staršej 
generácie. 
 
briliant (3 body) 
diamant (4 body) 
perl (5 bodov) 
nonpareille (6 bodov) – sadzba zoznamov, slovníkov, niektoré články novín 
kolonel (7 bodov) 
petit (8 bodov) – sadzba prevažnej väčšiny, novín a časopisov, kníh malého formátu 
borgis (9 bodov) – sadzba rozsiahlych kníh a časopisov 
garmond (10 bodov) – sadzba prevažnej väčšiny knižnej produkcie 
breviar (11 bodov) 
cicero (12 bodov) – sadzba detskej literatúry a kníh väčšieho formátu 
 
Na sadzbu titulkov a plagátov sa používajú väčšie typy: 
stredné (14 bodov) 
tercia (16 bodov) 
parangon (18 bodov) 
text (20 bodov) 
a ich násobky: 
dvojcicero (24 bodov) 
dvojtercia (32 bodov) 
dvojtext (40 bodov) 
trojcicero atď. 
 
Akcenty a interpunkčné znamienka 
 
Akcenty sú diakritické (rozlišovacie) znamienka – bodka, dvojbodka, mäkčeň, dĺžeň, 
vokáň, krúžok atď. Latinčina až na malé výnimky akcenty nepoužívala. Z nášho pohľadu 
trochu kuriózne bolo označovanie dlhého Í. v antickom Ríme. Jednoducho sa vyhotovilo 
o niečo vyššie než ostatné písmená. Neskôr sa začala používať zložka EI. 
 
Prvý akcent, ktorý sa stal súčasťou písmového znaku, bola bodka nad písmenom i. Objavuje 
sa už na začiatku gotického obdobia. Pôvodne nemá tvar bodu, ale čiarky, ktorá nemá za 
úlohu meniť kvantitu tejto hlásky, ale odlíšiť ju v texte od podobne písaných písmen m, n a u. 
Adekvátne sa tento akcent ustálil aj nad písmenom j. 
 
Majster Jan Hus pri reforme českého jazyka zaviedol používanie diakritických znamienok, 
hoci ešte nie v takej podobe, ako ich poznáme teraz. Mäkké spoluhlásky označoval, namiesto 
terajšieho háčka bodkou – „nabodeníčko krátké“. Jeho vynálezom bolo aj „nabodeníčko 
dlhé“, teda dnešný dĺžeň. 
 
Akcent je neoddeliteľná súčasť abecedného znaku. Musí tvoriť so základným abecedným 
znakom štýlovo jednotný celok. Nemá byť nápadnou dominantnou časťou písmového znaku, 
ale len jeho funkčným doplnkom. Nesprávny tvar akcentu narúša jednotu textu, preto musí čo 
najviac splývať s písmenom, ku ktorému patrí. To sa dosahuje primeranou veľkosťou a šírkou 
voči základnému znaku, správnou polohou nad znakom, zhodným optickým sklonom, 
správnym tieňovaním uplatňovaným pre celú abecedu a zhodným štýlovým a kresbovým 
riešením s daným rezom písma. 



 
Kresba akcentov je spravidla rozdielna pri použití minuskulových alebo verzálkových znakov. 
Nad verzálkami bývajú obyčajne z technických, ale i z grafických dôvodov kreslené plochšie 
než nad minuskulami. Zvláštnym problémom je kresba mäkčiaceho znaku pre písmená Ľ, ď, 
ť, ľ, ktorý sa rieši spravidla použitím apostrofu (pokiaľ autor abecedy nevyriešil tento 
problém inak už v návrhu). Špecifickými akcentmi slovenčiny sú dĺžne nad slabikotvornými 
spoluhláskami ĺ a ŕ, kde musíme dať pozor, aby dĺžeň bol dostatočne odlíšený od 
zmäkčujúceho akcentu pri týchto literách. 
 
Niekedy zmenou tvaru písmena, ale najmä použitím akcentov sa počet doplnkových litier vo 
všetkých abecedách na latinskom základe zvýšil a presahuje tak poldruha stovky, oproti 
dvadsiatim šiestim, ktoré sa používajú v angličtine. Tak napríklad z písmena i vzniklo ešte 
deväť ďalších znakov (grafém), z a desať, z e štrnásť a z písmena o šestnásť plus tri varianty 
znakov v niektorých afrických abecedách. Vzorníky písem zväčša akcenty neobsahujú, 
pretože takmer každá národná abeceda má svoje charakteristické písmená s akcentmi. Preto sa 
tento problém rieši pre každý národný jazyk zvlášť (prípadne pre skupinu jazykov). 
 
Interpunkčné znamienka (bodka, čiarka, bodkočiarka, dvojbodky, otáznik, výkričník, 
zátvorky, úvodzovky, apostrof, pomlčka a spojovník) vznikali tiež postupným vývojom. 
V antickom Ríme sa oddeľovali od seba slová bodkami uprostred písmovej výšky. 
Oddeľovanie slov medzerami  sa začalo používať v karolínskych rukopisoch a od 11. storočia 
nie je vzácnosťou delenie slov na konci riadkov deliacim znamienkom. 
 
Interpunkčné znamienka, na rozdiel od akcentov, nie sú súčasťou písmového znaku, sú to 
samostatné znaky. Podobné grafické zásady ako u akcentov platia i pre interpunkčné 
znamienka. Každý autor abecedy ich musí riešiť v súlade s kresbou daného písma, jeho 
rezom, duktom, šírkou a výškou. 
 
Číslice 
 
Číslice sú neoddeliteľnou súčasťou každej abecedy. Starí Rimania (preto rímske číslice) 
používali pre vyjadrenie počtu písmové znaky, z ktorých základné sú: I – 1, V – 5, X – 10, L 
– 50, C – 100, D – 500, M – 1000. Ostatné čísla sa vyjadrovali radením týchto znakov vedľa 
seba pripočítavaním alebo odpočítavaním. Znaky sa spočítavali, keď mali rovnakú alebo 
menšiu hodnotu za sebou, napr. MMDCLXII – 2662. Odpočítavali sa znaky s menšou 
hodnotou od nasledujúceho s väčšou hodnotou, napr. IV – 4, CM – 900. V staršej forme 
písania čísel 4, 9, 40 atď. prevládalo sčítanie, teda IIII, VIIII, XXXX, ale od 14. storočia 
prevládalo odčítanie, teda IV, IX, XL. Väčší počet sa vyjadroval v rôznych dobách dosť 
odlišne. V texte sa číslice odlišovali od písmen abecedy tak, že sa kládli medzi bodky, alebo 
sa zvrchu a zospodu dávali vodorovné čiary. Tento spôsob je živý dodnes a často sa 
v písanom texte používa. Dnes rímske číslice používame len na označovanie menšieho počtu, 
ako je napríklad očíslovanie kapitol, odsekov, mesiacov v dátume, na písanie storočí a pod. 
 
V ostatných prípadoch používame tzv. arabské číslice. Meno dostali podľa Arabov, 
prostredníctvom ktorých sa dostali do Európy. Pôvod týchto znakov je pravdepodobne v Indii, 
kde ich používali už v 3. storočí pred n.l., Arabi ich poznali v 8. storočí n.l. a v Európe sa 
rozšírili až v priebehu 12. storočia, ale ich používanie bolo vymedzené len v matematike. Iba 
zavedením kníhtlače v 15. storočí sa začali uplatňovať vo väčšej miere. Ich tvar sa 
stabilizoval v minuskulovej forme – tzv. medievalové číslice. Tieto číslice, podobne ako 
minuskuly, majú rôznu výšku (sú skákavé). Základnú minuskulovú výšku majú číslice 1, 2, 0, 



s horným doťahom sú čísla 6, 8, a s dolným doťahom sú čísla 3, 4, 5, 7 a 9. Akékoľvek iné 
striedanie tvarov je nesprávne. V období klasicizmu, na prelome 18. a 19. storočia, sa kresba 
číslic upravila do majuskulovej formy. Medievalové číslice sú vhodné v minuskulovom texte, 
klasicistická forma zasa vo verzálkovom, v tabuľkách a v matematike. 
 
Klasifikácia písma 
 
V medzinárodnom meradle sa typografické písma triedia do niekoľkých skupín. (Tieto 
triedenia sú často odlišné, ale približne sa zhodujú na nižšie uvedených skupinách.) Berú sa 
pritom do úvahy charakteristické tvarové a kresbové prvky (tieňovanie, jeho smer, vlastníctvo 
serifov, ich tvar,...) a iné kritériá. Typ písma tak rozoznávame dvoma vzájomne sa 
podporujúcimi spôsobmi: 
- analýzou konštrukčných prvkov písma 
- porovnávaním proporcií predlohy 
 
Východiská pre klasifikáciu písma 
 
Klasifikácia písma je založená na podstatných konštrukčných častiach písma. Členiť písma 
môžeme zjednodušene podľa troch kritérií: 
- podľa konštrukcie formy písma (dynamické a statické písmo) 
- podľa zakončenia ťahov písma (serifové, bezserifové a kaligrafické – kresebné písmo) 
- podľa medziznakových medzier (proporcionálne a neproporcionálne) 
 
Tieto základné kritériá ovplyvňujú tvar i konštrukčné prvky písma, ako sú tieňovanie ťahov, 
súmernosť oblých znakov podľa zvislej alebo naklonenej osi, tvary serifov a ich nábehy. 
K vyššie uvedeným kritériám sa vzťahuje pojem druh písma. Je to pomenovanie skupiny 
písmen (aj písem) so spoločnými znakmi, t.j. hovoríme napríklad o serifovom písme, 
dynamickom písme atď. Typ písma je už pomenovanie konkrétneho písma jeho presným 
názvom. Je to označenie pre určité písmo s charakteristickou kresbou, kde písmená tvoria 
štýlovo jednotný tektonický celok. Napríklad Garamond, Bodoni, Sans Serif, Futura a pod. 
 
Charakteristika jednotlivých skupín písma 
 
1. Dynamická (renesančná) antikva (viď Vývoj písma) 
2. Prechodová (baroková) antikva (viď Vývoj písma) 
3. Statická (klasicistická) antikva (viď Vývoj písma) 
4. Lineárne serifové písmo 

Do tejto skupiny patria písma vytvorené v prvých desaťročiach 19. storočia a ich súčasné 
modifikácie. V týchto písmach sa zlučujú prvky antikvy a lineárnych písem. Táto skupina 
sa ešte člení na lineárne serifové písmo clarendon, lin. serif. písmo s trojuholníkovými 
serifmi a lin. serif. písmo s rovnými serifmi. Charakteristické prvky clarendonu sú 
štvorhranné serify v hrúbke spojovacích ťahov a zvislá (kolmá) os tieňa oblých písmen. 
Lineárne serifové písmo s trojuholníkovými serifmi je charakteristické okrem vyššie 
uvedených znakov predovšetkým výraznými klinovitými serifmi, ktoré sú vodorovne 
nasadené v rôznom uhle zrezania. Lineárne serifové písmo s rovnými serifmi 
charakterizuje minimálny alebo žiadny rozdiel v hrúbke hlavných a spojovacích 
(vedľajších) ťahov, štvorhranné serify bez nábehov v hrúbke hlavných ťahov. 
Lineárne serifové písmo vzniklo ako akcidenčné písmo, ale v súčasnosti sa uplatňuje aj 
v sadzbe novín, časopisov a kníh a v niektorých špeciálnych prípadoch. 
Typické lineárne serifové písma: 



...clarendon: Clarendon, Impressum, American Typewriter, Memorandum 

...s trojuholníkovými serifmi: Latin, Barcelona 

...s rovnými serifmi: Rockwell, Memphis, Courier 
 

5. Lineárne bezserifové písmo 
Všetky bezserifové typy písma umožňujú ľahkú manipuláciu s hrúbkou obrysu písma, 
a preto sa často používajú napr. v reklame a v úžitkovom umení. 
Lineárne bezserifové statické písmo 
Toto písmo vychádza zo statického princípu klasicistickej antikvy. Patria sem písma 
vytvorené v 19. storočí a ich novodobé modifikácie. Charakteristické prvky sú nepatrne 
diferencované ťahy písma, zvislá (kolmá) os tieňa, zväčšená stredná výška písma 
a vodorovne zakončené výbehové oblúčiky u písmen c, e, s. Toto písmo má 
univerzálnejšie uplatnenie v typografii. Najviac sa používa v sadzbe nadpisov, 
orientačných nápisov a v reklame. 
Typické lineárne bezserifové statické písma: Helvetica, Univers, Franklin Gothic 
Lineárne bezserifové geometricky konštruované písmo 
Do tejto skupiny patria písma vytvorené v dvadsiatych rokoch 20. storočia a sú 
ovplyvnené konštruktivizmom tohto obdobia. Vtedy bola snaha maximálne sa odkloniť od 
písmárskej tradície. Charakteristické pre tieto písma sú ťahy písmových znakov, ktoré sú 
koncipované do geometrického tvaru (kruh, štvorec a pod.) a chýba tieňovanie a serify. 
Tieto písma sa uplatňujú najmä v sadzbe reklamných dokumentov a titulkov, môžu 
poslúžiť aj ako základ pre tvorbu firemných značiek a pod. 
Typické lineárne bezserifové geometricky konštruované písma sú: Avant Garde Gothic, 
Bauhaus, Futura, Blippo, Eurostyl, Serpentine 
Lineárne bezserifové dynamické písmo 
Toto písmo nadväzuje na dynamické tvarové schémy renesančných antikvových písem. 
Charakteristické prvky tejto skupiny sú diferencované šírkové proporcie písma a mierne 
tieňovanie ťahov. Písma sa uplatňujú pri tvorbe akcidenčných dokumentov a kníh. 
Typické bezserifové dynamické písma sú: Frutiger, Antique Olive, Gill Sans, Fujiyama, 
Syntax, Erie 

 
6. Lineárna antikva (groteskantikva) 

Lineárna antikva zahŕňa písma, ktoré sú zlúčením písem antikvových a abezserifových. 
Rozoznávame lineárnu antikvu s jemnými serifmi – krátke serify len uzatvárajú kresbu 
znaku, malé rozdiely v tieňovaní písmových ťahov, lineárnu antikvu so skrytými 
serifmi – výrazné zakončenie ťahov, značné rozdiely v tieňovaní písmových ťahov 
a lineárnu antikvu s rozšírenými koncovými ťahmi – značne kontrastné písmové ťahy 
so zreteľným rozšírením, avšak menším, než v predchádzajúcej skupine. Lineárna antikva 
sa uplatňuje hlavne pri sadzbe novín, časopisov, kníh a reklamných dokumentov. 
Typické písma lineárnej antikvy: 
...s jemnými serifmi: Coopperplate, Serf Gothic 
...so skrytými serifmi: Fritz Quadrata, Flange 
...s rozšírenými koncovými ťahmi: Optima 

7. Skripty („písané“ písma) 
Skripty vychádzajú z rukopisných skriptov, ktorých korene siahajú do doby renesancie, 
kedy vzniklo tzv. kancelárske písmo – cancellaresca. Neskôr v empírovom období dostalo 
toto písmo tvar, ako ho v podstate poznáme dnes – pod pojmom písané písmo (viď Vývoj 
písma). Charakteristickou črtou pre tieto písma je, že sa viac alebo menej podobajú 
rukopisu. Sú spravidla naklonené doprava, čo však nie je podmienkou a majú často 



spojnice, ale ani táto vlastnosť nie je pravidlom. Patria sem aj tzv. švihovky písané 
štetcom, špicatým, plochým alebo redisovým perom, prípadne iným písacím nástrojom. 
Kaligrafické písmo nadväzuje na renesančné písané písma z 15. storočia. 
Charakteristické sú tvary odvodené z písma písaného plochým perom postaveným šikmo 
k základni. Sklon je často väčší ako sklon kurzívy. Používa sa v akcidenčných tlačovinách 
a vtedy, keď chceme vyjadriť príslušnú dobovú atmosféru. 
Typické kaligrafické písma sú: Zapf Chancery, Park Avenue, Zurich Calligraphic, 
Ariston, Shelley, Allegro. 
Voľne písané písmo sa uplatňuje predovšetkým v reklamnej sadzbe, v kratších 
reťazcoch, pri sadzbe titulkov a mien v osobných akcidenčných tlačovinách. V dlhšom 
texte nepôsobia tieto písma dobre, niekedy sú ťažšie čitateľné. 
Typické voľne písané písma sú: Brody, Brush Script, Freestyle Script, Kaufman. 

 
8. Lomené písma 

Táto skupina zahrňuje písma od obdobia gotiky až po súčasnosť. Charakteristickými 
znakmi sú lomené ťahy, výrazný rozdiel v hrúbke hlavných a vedľajších ťahov. Verzálky 
majú obyčajne komplikovaný tvar (aj na hranicu čitateľnosti) a netvoria s minuskulami 
jednotný výtvarný celok. 
Typické lomené písma sú: Chaucer, Mariage, Manuscript Gotisch, Weiss Rundgotisch, 
Alte Schwabacher, Zentenaur Fraktur, Honda Display. 

 
9. Zdobené písma 

Je to veľmi rozsiahla skupina zahŕňajúce všetky predchádzajúce písma, ktoré sú nejakým 
spôsobom dekorované. Môže sa to diať ornamentálnou kresbou, tieňovaním, 
kontúrovaním, deformovaním kresby, imitáciou priestoru a plastičnosti a pod. Zdobené 
písma najviac podliehajú móde, mnoho ich vzniká a vzápätí zaniká. Ale ak sú zaujímavé, 
môžu spestriť vzhľad reklamných a akcidenčných tlačovín. 

 
Linková osnova písma 
 
Kresba písmových znakov je umiestnená v myslenej linkovej osnove. Je to sústava 
pomocných vodorovných línií, tzv. doťažníc, ktoré určujú priestor pre kresbu jednotlivých 
častí písmového znaku. Linková osnova je dôležitá pri meraní, návrhu, kresbe i modifikácii 
písma. Postavenie doťažníc určuje výškové proporcie kresby písma a tiež umiestnenie 
akcentov. Rozvrhnutie linkovej osnovy je pri každom type písma iné a určuje jeho vzhľad, 
čitateľnosť a charakter. 
Akcentovou doťažnicou je dané uloženie akcentov verzálok. Akcenty minusiek sa väčšinou 
umiestňujú pod hornú doťažnicu (pokiaľ nemajú vlastnú akcentovú doťažnicu). 
Horná doťažnica určuje výšku horných doťahov písmových znakov (predovšetkým zvislých 
ťahov minusiek b, d, f, h, k, l). Horná doťažnica väčšinou určuje aj horné zakončenie 
verzálok, takže výška verzálok je potom daná vzdialenosťou základne a hornej doťažnice. 
Niektoré písma avšak majú znížené verzálky. V tomto prípade je výška verzálok definovaná 
tzv. verzálkovou doťažnicou, ktorá je umiestnená pod hornou doťažnicou. 
Stredná doťažnica určuje výšku minusiek. Preto pojem stredná doťažnica môžeme nahradiť 
pojmom minuskulová doťažnica, pretože táto spravidla neleží na geometrickom strede 
a v rôznych abecedách je odlišne umiestnená. Vzdialenosť strednej doťažnice od základne 
(stredná výška písma) výrazne ovplyvňuje čitateľnosť písma. Písma s väčšou strednou 
výškou a menšími hornými a dolnými doťahmi sú čitateľnejšie, aj keď majú menšiu veľkosť. 
Stredná výška písma mení písmovú osnovu a ovplyvňuje aj celkové zafarbenie a rozsah 
plochy sadzby. 



Základná čiara (základňa, účarie) je linka, na ktorej sú uložené všetky jednotlivé písmená. 
Zaručuje tak horizontálne vyrovnanie všetkých znakov v riadku. 
Dolná doťažnica určuje zakončenie dolných doťahov písmen (zvislých ťahov minusiek g, j, p, 
q, y). 
Vzdialenosť hornej doťažnice od dolnej doťažnice nazývame svetlá výška písma. 
Na záver ostávajú ešte horné indexové účarie (umiestnené tesne pod strednou doťažnicou) 
a dolné indexové účarie (umiestnené tesne nad dolnou doťažnicou) na umiestnenie horných 
a dolných indexov (napr. H2O, m2 a pod.). 
 
Radenie písma 
 
Radenie písma je rovnako dôležité ako tvorba písma. Je to optické vyváženie svetelnosti 
medzi písmenami v slovách v texte. Ako seriózny príklad radenia písma v nápise možno 
uviesť nápisy z Trajanovho stĺpu v Ríme, ktoré napriek mnohým pokusom o zmeny v tvorbe 
písma v neskorších obdobiach ostali v podstate nezmenené a pre nás stále príkladné. 
 
Písmená musia byť radené (medzerované) tak, aby svetelnosť medzi uzavretými písmenami 
bola opticky vyrovnaná so svetelnosťou medzi otvorenými písmenami, ako aj medzi 
písmenami rôzneho zoskupenia. Svetelnosť medzery medzi písmenami má úmerne 
zodpovedať vnútornej svetelnosti konkrétneho písma. V podstate ide o to, aby sme docielili 
vyváženú štruktúru textu, rovnomerné sfarbenie zapísanej alebo vysádzanej plochy. Povedané 
inými slovami, aby nevznikli zhluky tmavých alebo príliš jasných partií v nápise, texte. 
V digitálnej sadzbe sa zaužíval pre túto činnosť pojem kerning (vytvorenie opticky rovnako 
veľkých medzier medzi písmenami). 
 
Ak chápeme písmový znak (písmeno) ako samostatný blok (napr. obdĺžnik), tak pri 
rovnakom, vzájomnom odstupe týchto blokov sú medzery medzi uzavretými písmenami 
svetelne malé a medzery medzi otvorenými písmenami svetelne veľké. Preto musíme vedieť 
ustáliť (vytvoriť) tzv. minimálnu medzeru. Minimálna medzera je konštruovaná podľa 
svetelnosti medzi dvoma písmenami VV. Voľný priestor medzi týmito písmenami je 
definovaný ako trojuholník ABC. Pomocou horizontálnej línie, ktorá je v geometrickom 
strede medzi základňou a hornou doťažnicou, je tento trojuholník premenený na obdĺžnik 
DEFG, pričom platí rovnica: obsah trojuholníka ABC = obsah obdĺžnika DEFG. Úsečka DE 
je šírka minimálnej medzery, ňou meriame rozsadzovanie písmen. Stratový diel je ten diel 
písmena, ktorý otvorené písmeno stráca, resp. zasúva do minimálnej medzery (na obrázku 
čierne časti písmen). Týmto stratovým dielom vyvažuje písmeno otvorenej formy prínos 
svetelnosti do medzery. Tvar medzery sa pri každom písmene mení, opticky ale ostáva 
vyrovnaný s minimálnou medzerou. Šírku minimálnej medzery možno zmenšiť, ak v nápise 
nie sú zoskupenia z veľmi otvorených písmen VY, TY, LA, LJ, TV, KA, AJ a pod. Naopak, 
ak v nápise tieto spojenia sú, veľkosť medzier v nápise takýmto obtiažnym spojeniam 
prispôsobujeme. (Metóda radenia písma, ktorú tu spomínam, pochádza zo systému F. 
Moravčíka československého vynálezu č.116258 patentovaného v roku 1965.) 
 
Treba pripomenúť, že knihy, noviny a iné dokumenty s rozsiahlejším textom sú sádzané 
minuskulou. Sú čitateľnejšie, pretože vertikály horných a dolných doťahov sú ako signály 
oznamujúce prítomnosť určitého písmena. Verzálky, keďže majú rovnakú výšku, sú čitateľné 
ťažšie. Radenie verzálok je náročnejšie, pri rovnomerne vyváženej svetelnosti medzi 
písmenami potrebujú veľký rozstup, pri ich čítaní unavujú zrak. Na knižné titulky, plagátové 
nápisy, monumentálne nápisy na budovách, pomníkoch, na reklamné firemné nápisy (keďže 
majú málo slov) sa osvedčili verzálky, preto sa na tento účel aj používajú. Kresebné chyby 



a chyby radenia sú na nich nápadnejšie, preto radenie písmen v nich je náročnejšie. Minusky 
sa v takýchto nápisoch používajú menej. Minusky sa s obľubou radia s veľmi malými 
medzerami, na doraz, niekedy až cez seba. Vytvára sa tak súvislá línia písmen, vnútorné 
svetelnosti a medzery vytvárajú rytmické svetielka a pôsobia dekoratívne. V niektorých 
prípadoch sú písmená rozložené na ploche nad sebou, často sa preto znižuje čitateľnosť a text 
pôsobí nejasne a nestabilne. 
 
Ďalší spôsob radenia písmen vedľa seba je prestrkovanie (rozpaľovanie). V elektronickej 
sadzbe ho poznáme pod názvom tracking (zmenšovanie alebo zväčšovanie už vytvorených 
pravidelných  medzier medzi písmenami). Nadmerné zriedenie textu spôsobuje jeho 
neprehľadnosť, čím sa zoslabuje čitateľnosť. Niekedy z výtvarných dôvodov pristupujeme 
tiež na zhustenie textu až do takej miery, že sa jednotlivé písmená dotýkajú, alebo 
i prekrývajú. Aj tu je čitateľnosť silne potlačovaná, preto sa tento spôsob dá použiť len na 
krátke nápisy: značky, logogramy, monogramy a pod. 
 
Svetelnosť textu je závislá na hustote radenia a šírke písmen. Musíme si zvoliť vopred 
optimálnu hustotu, ktorú použijeme v celom texte. Počet písmen v riadku, ich šírku a rozpaľ 
určujeme vopred. Pri dlhšom texte alebo väčších písmenách (napr. transparent) sa vždy oplatí 
trochu matematiky. 
 
Medzeru medzi slovami určujeme šírkou písmena H, resp. šírkou stredne širokého písmena 
danej abecedy. Pri menšej medzere môžu slová v texte splývať, pri medzere väčšej môžu 
vzniknúť (najmä vo viacriadkovom texte) svetelné diery. Radenie slov (resp. ich zasunutie do 
medzislovnej medzery), aby sa opticky vyrovnala svetelnosť v riadku i celom texte, je 
obdobné ako pri radení písmen (resp. ich zasunutí do minimálnej medzery). 
 
Ten istý princíp možno použiť aj na optické vyrovnanie začiatku a ukončenia viacerých 
riadkov pod sebou. 



Pravopis a typografia 
 
Písanie veľkých písmen, skratky a značky 
 
Písanie veľkých písmen v texte je všeobecne známe: 
- na začiatku vety 
- uprostred vety v priamej reči a v citátoch 
- v tvaroch príslušných zámen v listoch a písomnostiach (Ty, Tvoj, Ťa, Váš...) 
- vo vlastných menách 
- v zemepisných názvoch 
- v oficiálnych názvoch inštitúcií (Mestský úrad Trnava, 
                                                   ale! v Trnave na mestskom úrade,    
                                               alebo! na trnavskom mestskom úrade) 
- pomenovania niektorých významných udalostí (Veľká francúzska revolúcia) 
- názvy umeleckých diel (Predaná nevesta) 
- dôležité historické dokumenty (Postupimská dohoda) 
- názvy a značky niektorých technických výrobkov a dopravných prostriedkov (Sunar, 

Orient expres) 
- názvy významných dní a sviatkov (Medzinárodný deň žien) 
- niektoré značky, značkové slová a iniciálové skratky (SR, ČR, MsÚ, Kč, kWh, C dur, ale! 

c mol, kg, log, cos, atď), za značkami nedávame bodku, niektoré značky a značkové slová 
môžeme skloňovať (v SĽUKu, v Benzinole) 

 
Zložené názvy niektorých miest a obcí môžeme písať i v skrátenej podobe: Bánovce nad 
Bebravou, Bánovce nad Bebr., Bánovce n. B., Bánovce n/B (keď použijeme za skráteným 
výrazom zlomkovú čiaru, vtedy za skratkami bodku nedávame). 
 
Skratky titulov: Bc., Dr., Ing., Ing. arch., MUDr., MVDr., JUDr., RNDr., PaedDr., 
PharmDr., PhDr., ThDr., PhMr., Mgr., Mgr. art., píšeme pred menami tak, ako ich vidíme, 
bez ohľadu na to, či ide o verzálkový alebo minuskulový text. Výnimku tvoria iba tituly dr., 
ing., inž., ktoré sa vnútri vety píšu minuskulami. Vedecké a akademické hodnosti DrSc., CSc., 
PhD. a ArtD. sa píšu za menom, kde sú vo funkcii voľného prístavku, a preto sa oddeľujú 
čiarkou. 
 
Taktiež niektoré vysokoškolské tituly sa píšu za menom a priezviskom a oddeľujú sa od nich 
čiarkou: akademický maliar, akademický sochár, promovaný pedagóg, promovaný právnik, 
akademický architekt. Vedecká hodnosť – akademik sa píše pred menom, neskracuje sa 
a ostatné tituly sa pred menom neuvádzajú. 
 
Skratky učiteľských a vojenských hodností sa píšu pred menom malým začiatočným 
písmenom: prof., doc., pplk., mjr. atď. Keď je pred menom viac skratiek titulov, neskoršie 
získané sa presadzujú. 
 
Za skratkami na rozdiel od značiek (ustálených symbolov a iniciálových skratiek) dávame 
bodku. V prípade, že veta končí skratkou, píše sa len jedna bodka, ktorá platí pre skratku i pre 
vetu. Skratka sa na začiatku vety nevyskytuje, ale použije sa celý výraz. Skratky a značky 
nikdy nedelíme do dvoch riadkov. 
 
 
 



Interpunkčné znamienka 
 
Patrí sem: bodka, čiarka, bodkočiarka, dvojbodka, otáznik, výkričník, zátvorky, úvodzovky, 
tri bodky, pomlčka, spojovník a apostrof. Používanie týchto znamienok určujú pravopisné 
pravidlá. 
Interpunkčné znamienka kladieme tesne za slovom. Výkričník za heslami na transparentoch 
môžeme oddeliť medzislovnou medzerou. V texte medzislovnú medzeru kladieme až za 
interpunkčné znamienko. Vynechávanie medzery za bodkou alebo čiarkou nie je správne. 
Medzery za bodkou nedávame iba v hodinových údajoch, poradovej sadzbe, e-mailových 
adresách, názvoch počítačových súborov a za čiarkou vtedy, keď oddeľuje desatinné miesto. 
 
Úlohou bodky, otáznika a výkričníka je rozčleniť text na jednotlivé vety. Niekedy sa dávajú 
výkričník i otáznik (niekedy dva alebo tri otázniky alebo výkričníky za sebou), ktoré neurčujú 
rozkazovací či opytovací spôsob, ale hlbší cit, výkrik, zvolanie a pod. 
 
Bodkočiarka je niečo medzi bodkou a čiarkou. Píše sa podľa zmyslu v dlhších vetách, keď 
stavba vety je veľmi zložitá a čiarka nečlení dostatočne. 
 
Dvojbodka je znamienko, ktoré uvádza priamu reč alebo citát. Inokedy za dvojbodkou len 
bližšie spresníme a doplníme predchádzajúci oznam, alebo ju dávame pred vypočítavaním 
a keď dvojbodka nahradzuje častice a spojky (teda, totiž, t.j., ktoré sú a pod.). Vtedy za 
dvojbodkou veľké písmeno nepíšeme. 
Dvojbodka sa používa v matematických textoch na označenie delenia, na označenie pomeru, 
skóre v športových stretnutiach a v časových údajoch. V matematike a pri označení pomeru sa 
dvojbodka oddeľuje od číslic medzislovnou medzerou, v skóre sa dvojbodka neoddeľuje. 
 
Úvodzovky rámujú priamu reč alebo citát. Často sa do úvodzoviek píšu neočakávané slová, 
nespisovné a ironizujúce výrazy alebo inak zvlášť pozoruhodné časti textu. Interpunkčné 
znamienka na konci uvádzaného výrazu sú pre úvodzovkou vtedy, keď je v úvodzovkách celá 
veta. Ak je však v úvodzovkách len posledná časť vety, je deliace znamienko za druhou 
úvodzovkou. 
 
Zátvorky vo vete uzatvárajú voľne vložený text, ktorý nie je jej syntaktickou časťou, a preto 
môže byť z nej vypustený bez toho, aby narušil stavbu vety. V zátvorkách uvádzame bližšie 
doplnenie alebo vysvetlenie, výkladové alebo prekladové synonymum, napr.: Verzálky 
(písmená veľkej abecedy) píšeme na začiatkoch viet. Miesto zátvoriek môžeme niekedy 
použiť i čiarky alebo pomlčky. Rozdiel je v tom, že zátvorky odčleňujú ostrejšie, preto sa viac 
vyskytujú v náučných, vedeckých a administratívnych textoch. 
Zátvorky používame okrúhle (-), hranaté [-] alebo svorky {-}, ale jednotne v celom texte. 
Môžeme použiť i šikmé zlomkové čiary /-/.¨ 
Medzi zátvorky a vyčlenený text medzery nedávame. Ak končí veta zátvorkou a v zátvorke je 
len časť vety, je bodka za zátvorkou. Keď je v zátvorke celá veta, je v zátvorke i bodka. 
 
Tri bodky (...) sa v beletrii a v poézii používajú ako expresívny prostriedok. Naznačuje sa 
nimi prerývaná reč alebo nevyslovený text. Písať viac než 3 bodky je nesprávne (pokiaľ to nie 
je výslovne autorov zámer). Na konci vety môžeme použiť namiesto 3 bodiek pomlčku. 
V takomto prípade bodku za pomlčku nedávame. 
 
Pomlčku môžeme použiť i v zmysle „až“, „od-do“ , „z-do“. V časovom a miestnom rozpätí 
a v rozpätí počtu sa pomlčka od slov a číslic medzerou neoddeľuje, a nesmie ostať na konci 



alebo začiatku riadka. Pri nevyhnutnom delení výrazu rozpätia sa pomlčka nahrádza 
príslušným slovom. Pomlčka sa ďalej používa vo význame verzus. V takomto prípade sa 
pomlčka oddeľuje medzerou. 
V prípade delenia významu zostáva pomlčka na konci riadka a na začiatku druhého riadka sa 
neopakuje. Pomlčka sa bežne používa v skratkových vetách, v zmysle významu ,,je“. Pokiaľ 
pomlčka nahrádza priamu reč, zarazí sa nazačiatku úseku jedným štvorčekom (m-medzerou) 
a od textu sa oddelí pevnou medzerou (nie variabilnou). Pomlčka je dlhšia než spojovník. Pre 
spojovník a pomlčku býva na klávesnici písacieho stroja jediný znak. Rozlišujú sa tak, že 
spojovník sa začleňuje do výrazu bez medzier a pomlčka oddeľuje výrazy medzerami. Pri 
dvojitom stlačený spojovníka sa automaticky napíše pomlčka. Keď nemáme v našej písmovej 
sade znamienko mínus, použijeme radšej znak pomlčky, ako znak spojovníka. 
 
Spojovník (-) nazývame ho i divis (alebo rozdeľovník). Používa sa buď na označenie delenia 
slov, alebo ako spojovacie znamienko v zložených výrazoch. Je kratší ako pomlčka (jedna 
tretina štvorčeka). Kladieme ho tesne k spojovaným výrazom. Pokiaľ je nutné rozdeliť 
spojovaný výraz v mieste spojovníka do 2 riadkov, opakujeme spojovník na začiatku druhého 
riadka. 
 
Odsuvník (apostrof) sa v našom jazyku používa len zriedka, a to vtedy keď chceme nahradiť 
písmeno. V cudzích slovách môže byť uprostred výrazu, vtedy sa píše bez medzier medzi 
odsunutými časťami. Vo výtvarnej tvorbe sa používa apostrof pred skratkou letopočtu. 
Interpunkčné znamienka sa používajú na členenie textu. V kratších oznamoch (informáciách, 
heslách, názvoch, titulkoch a pod.) platia pre interpunkčné znamienka tieto zásady: Ak je 
nápis osobite typograficky upravený, tj. od ostatného textu jasne oddelený tak, že jeho 
samostatnosť je očividná, nepíšeme za ním bodku. V dlhších nápisoch, ktoré sú členené 
čiarkou, použije sa čiarka i v prípade, že za ním bodku nedávame. Celú adresu treba chápať 
ako jedinú vetu. Údaje adresy písane v riadku za sebou musia byť preto oddelené čiarkami. 
Keď sa každý údaj píše do osobitého riadka, čiarky na konci riadkov nedávame. Niekedy sa 
interpunkčné znamienka sádžu v menšom stupni (najmä v titulkoch), aby nepôsobili robustne 
– tzv. reducing punctation marks.  
 
Zvláštne znaky a symboly 
 
Značka & sa používa často na firemnom označení a znamená spojku ,,a“. Je to vlastne 
ligatúra latinského ,,et“. Od oboch spojovaných výrazov sa oddeľuje zúženou medzerou. 
 
Hviezdička * a krížik † sa používajú ako symboly narodenia a úmrtia. Spájajú sa vždy 
s dátumom a menom. Značky sa od dátumu oddeľujú zúženou medzerou. 
 
Copyright - © a Registred - ® a Trademark - ™ a bullet - • a krúžok označujúci stupeň - 
º. 
Paragraf - § 
Matematické značky ( + - : = × > ÷ ).  
@ - at, zavináč. 
Šikmá zlomková čiara – ( / ) – lomka (lomítko, slash). 
 
 
 
 
 



Delenie slov, slovných spojení a odsekov 
 
Slová sa delia podľa gramatických pravidiel. Zároveň sa musia dodržiavať určité estetické 
a typografické zásady. V jednom riadku nesmie zostať len jedno písmeno. Jednoslabičné 
slová sa samozrejme nedelia. Viacslabičné slová delíme podľa slabík so zreteľom na stavbu 
slova. Vo viacslabičných slovách so skupinou spoluhlások uprostred sa pri delení necháva 
jedna spoluhláska na prvom riadku, ostatné sa kladú na druhy. Musíme však rešpektovať 
slovnú  skladbu alebo rozhranie – morfém – predpona, základ (kmeň), prípona. 
Zložky dz, dž, ch a cudzojazyčné grafémy označujúce jednu hlásku sa nerozdeľujú. 
Dvojhlásky ia, ie, iu sa v slovenčine nikdy nedelia. V cudzích slovách to ale nie sú 
dvojhlásky. 
Zložené slová sa môžu rozdeliť vo švíkoch. 
Zložené výrazy so spojovníkom sa delia v mieste spojenia tým spôsobom, že spojovacie 
znamienko sa v druhom riadku opakuje. Predložkové spojenia s jednohláskovými 
predložkami nekladieme do dvoch riadkov. Podobne ani spojku i nenechávame na konci 
riadka. Typografická norma však spojku a na konci riadka v užšej stĺpcovej sadzbe povoľuje. 
Do dvoch riadkov nekladieme ani skrátený titul a meno, skrátene meno a priezvisko. Do 
dvoch riadkov neoddeľujeme ani číslicu a skrátený názov počítaného predmetu, prípadne jeho 
značku alebo skratku. V prípade, že je nutné takéto spojenie rozdeliť, vyjadruje sa merná 
jednotka celým slovom na začiatku ďalšieho riadka. Číselný údaj, pokiaľ je názov pred 
číslom, musí byť aspoň 2-ciferný. Skratky a značky nikdy nerozdeľujeme do dvoch riadkov, 
podobne ani telefónne čísla, taktiež časové a dátumové údaje vyjadrené len číslami. 
Prvý riadok odseku môže byť bez zarážky, môžeme ho odsadiť za zarážku, alebo predsadiť 
pred ostatný text. Odsekové zarážky prvého riadka stanovíme v dostatočnej vzdialenosti 
(aspoň 1 m-štvorček), aby boli odseky (odstavce) od seba oddelené, ale nie viac ako tri 
štvorčeky. 
Dĺžka východového (posledného) riadka odseku nemá byť kratšia, ako je veľkosť zarážky 
nasledujúceho odseku. Východový riadok musí byť kratší od plného riadka aspoň o štvorček. 
Pri lámaní stĺpcov alebo strán nesmie byť posledný riadok odseku (východový) na začiatku 
druhého stĺpca alebo strany, tzv. sirota. Takisto by nemal zostať na poslednom riadku 
predchádzajúceho stĺpca, alebo strany zarážkový prvý riadok odseku, tzv. vdova. Musíme dať 
pozor aby nevznikli veľké medzery a tzv. rieky medzi viacerými riadkami nad sebou.  
 
Číslice, čísla, číslovky 
 
Číslica je znak, ktorým sa označuje počet od 0 do 9. Je to logogram alebo ideogram v plnom 
zmysle slova. Číslo vyjadruje hodnotu alebo množstvo zaznamenané číselnými znakmi, môže 
byť vyjadrené jednou číslicou alebo neohraničením spojením číslic. Keď číslo posudzujeme 
z hľadiska jazykovedného, vtedy hovoríme o číslovke. Číslice používame zväčša arabské, 
výnimočné rímske. V beletrii sa číselné údaje vyjadrujú slovne. Neskloňované tvary 
zložených čísloviek môžeme písať dovedna alebo oddeľujeme milióny, tisícky a stovky, 
najmä pri dlhých výrazoch. Skloňované tvary zložených čísloviek píšeme oddelene. Pri 
spojení číslic a slov do jedného výrazu píšeme: 
25-krát (dvadsaťpäťkrát) 
8-bitový (osembitový) 
50-násobok (päťdesiatnásobok) 
10-percentný (desaťpercentný) 
2 razy (dva razy) 
2,5 ráz (dva a pol ráz) 
 



Znak percento % a promile ‰ sa oddeľuje od číselnej hodnoty medzerou, ale keď sa udáva 
percento ako prídavne meno, sádže sa (i píše) tesne k číselnej hodnote. 
Viacmiestne čísla sa vyjadrujú buď len číslami, alebo len slovami. Kombinácia slov a číslic sa 
môže použiť len pri celých tisícoch, miliónoch... alebo skrátene. Desatinné čísla oddeľujeme 
desatinnou čiarkou. Číslice od desatinnej čiarky napravo sa oddeľujú po trojmiestnych 
skupinách medzerou podobne ako tisícky a milióny. Medzera sa podľa potreby nedáva 
v peňažných dokladoch pri vyjadrení tisícok v tom prípade, keď ich je menej ako desať. 
Medzerou sa neoddeľuje ani tisícročie v dátumových údajoch a popisných číslach adries 
domov. Pri radení čísel do stĺpcov, tabuliek a grafov sa jednotky , desiatky, stovky atď., ako 
i desatinné čiarky radia pod seba. Pri desatinnom vyjadrení celých peňažných čiarok môžeme 
použiť za desatinnou čiarkou pomlčku. Môžeme dať pomlčku i miesto nuly pred desatinnú 
čiarku u peňažných čiastok menších, než je základná jednotka meny. V texte sa celé čísla 
s desatinnou čiarkou a s nulami neudávajú. Časové údaje sa obvykle neuvádzajú v desatinnej 
sústave, ale v šesťdesiatkovej, a preto necelé hodnoty nepoužívame čiarku, ale bodku. Necelý 
časový údaj v hodinách vo vedeckých textoch môžeme uviesť i v desatinnej sústave, vtedy 
necelú hodinu oddeľujeme desatinnou čiarkou. Musíme mať však na zreteli, že za hodinami 
nenasledujú minúty, ale desatinné zlomky. Na označenie časových údajov môžeme použiť 
značky h a min alebo skratky hod. a min. Pri vyjadrení časového rozpätia môžeme použiť 
pomlčku bez medzier medzi údajmi. V slovenčine je tento údaj uvedený radovými 
číslovkami( za číslovkami sa dávajú bodky). Je nesprávne v takomto údaji použiť predložku  
„od“ a pomlčku. Pomlčka medzi časovými údajmi( taktiež i medzi dátumovými údajmi) úplne 
nahrádza výraz „od“ až „do“. Časové údaje sa nesmú deliť do dvoch riadkov. Pri 
nevyhnutnom delení sa pomlčka nahrádza príslušným slovom. časový údaj v športových 
textoch sa oddeľuje dvojbodkami bez medzier.  
Dátum možno definovať ako radové čísla, u ktorých sa vývojom upustilo od písania bodky za 
poradovým číslom udávajúce poradie roka. Okrem toho na letopočet sa nevzťahuje zásada 
oddeliť tisícky- píše sa bez medzery. Mesiac v dátume sa môže vyjadriť aj slovne alebo 
rímskymi číslicami. Jednotlivé dátumové prvky oddeľujeme od seba medzerami. Slovom 
vypísaný mesiac radšej skloňujeme. Dátum s udaním miesta je bez čiarky. Skrátený rok je 
možné použiť len s výtvarným zámerom a pri vyjadrení rozmedzí. Dátum vyjadrený len 
číslicami neslobodno deliť do dvoch riadkov. V blízkej budúcnosti si budeme musieť asi my 
zvyknúť v bežnom písomnom styku na zmenu písania dátumu. V dátume sa uvádzajú najprv 
roky, potom mesiace a nakoniec dni. Čas v mesiacoch i dňoch sa uvádza vždy v dvojciferných 
číslach.  
Radové čísla píšeme s bodkou. Nie je správne k ním pridávať rôzne koncovky. Pri výpočte 
najmä v stĺpci sa niekedy nahradzuje bodka šikmou alebo okrúhlou zátvorkou. Telefónne 
alebo faxové čísla sa píšu podľa kľúča:  
Trojmiestne dohromady 427 
Štvormiestne 2+2    50 31 
Päťmiestne    3+2    236 87 
Šesťmiestne   3×2    58 23 62 
Sedemmiestne 3+2+2  723 26 34 
Osemmiestne 4×2        22 33 44 88 
Série čísel  so spojovníkom   723 26 34- 7 
 
Čísla mobilných tel. 4+2+2+2    0905 10 95 92 
ale zaužívalo sa aj 4+3+3  0903 109 592  
V automatickom telefónnom styku sa odporúča oddeliť medzimestskú a medzištátnu voľbu, 
prípadne i automatickú vnútornú linku, od vlastného tel. čísla šikmou zlomkovou čiarou: 
02 / XX XX XX XX / 127, 00421 2 / XX XX XX XX,  



+421 / (0) 2 / XX XX XX XX, +421 / (0) 905 XXX XXX 
 Poštové smerovacie čísla sa píšu ako 5-misetne telefónne čísla a v medzištátnom  styku sa 
predraďuje kód krajiny: CZ 170 14. 
 
Korektúrne  znamienka 
 
Korektúra je vyznačenie pravopisných chýb, nepresností alebo nezrovnalostí s rukopisom, 
prípadne označenie technických a typografických nedostatkov na korektúrnom výtlačku. 
Korektúra podlieha presne stanoveným pravidlám, zhrnutých v príslušných štátnych normách. 
Prípadné chyby sa opravia a skontroluje sa celý odsek alebo stĺpec, pretože po oprave chýb sa 
zvyčajne posunie text, a tak sa môžu posunúť i vynútené deliace znamienka a časti 
rozdelených slov, ktoré sa dostanú do jedného riadka. Práca korektora je veľmi zodpovedná 
a náročná a nesmie sa na neho naliehať ani v časovej tiesni. Opravené výtlačky zodpovedný 
pracovník potvrdí svojim podpisom (imprimuje), pretože tieto výtlačky môžu slúžiť ako 
doklad pri prípadnom reklamačnom konaní. Chyby sa označujú korektúrnymi znamienkami, 
čo sú normalizované značky a používajú sa bez slovného vyjadrenia. 



Formáty dokumentov 
 
Ak chceme stanoviť formát dokumentu, riadime sa predovšetkým estetickým pôsobením 
a účelom dokumentu. Už pri návrhu dokumentu je vhodné, a to predovšetkým 
z ekonomických dôvodov, rešpektovať normalizované formáty papiera a snažiť sa vyhnúť 
stratám (ku ktorým by došlo, keby sme zvolili neštandardný formát). Výsledný formát 
dokumentu je teda určený výrobnými rozmermi archu papiera alebo šírkou kotúča papieru pre 
rotačnú tlač. Pri voľbe formátu dokumentu musíme prihliadať k navrhnutej kompozícii 
dokumentu, alebo naopak, podriadiť kompozíciu zvolenému formátu (a to najmä pri voľbe 
počtu a šírky stĺpcov a vzhľadom k počtu znakov v riadku). 
 
Základné pojmy 
 
Arch je pojem, ktorý znamená akýkoľvek list papiera formátu väčšieho ako je A4, alebo 
ktorý sa používa ako plánovacia merná jednotka v polygrafickom priemysle a u vydavateľov. 
Autorský arch (AA) je merná jednotka autorovho rukopisu slúžiaca predovšetkým na 
výpočet honorára. U bežných textov je to 36 000 tlačových znakov vrátane medzislovných 
medzier. 
Vydavateľský arch (VA) je prepočtová jednotka rozsahu knihy, do ktorej je zahrnutá vedľa 
autorskej časti aj časť redakčná a pod. 
Plánovací arch (PAP) je arch papiera formátu A1 (610x860 mm), t.j. 0,5246 m2. Táto 
jednotka sa používa pre výpočet a plánovanie spotreby papiera. 
Výrobný (hrubý) arch (HA) je arch papiera vo formáte dodanom z výroby. Po orezaní 
dostaneme čistý arch (čistý formát dokumentu). 
Tlačový arch (TA) je arch papiera vo formáte, v akom sa po orezaní tlačí. 
Knižný arch (KA, signatúra) je potlačený arch papiera zložený do 16 strán normálneho 
formátu A4 (alebo do 12 strán štvorcového alebo úzkeho formátu). Možno ho tlačiť ako napr. 
dvojnásobný knižný arch (32, resp. 24 strán) alebo ako polarch (8, resp. 6 strán). 
 
Formáty akcidenčných dokumentov 
 
Formáty akcidenčných (príležitostných) dokumentov vychádzajú z normy, ktorá uvádza čistý 
formát papiera (čistý arch) v radách A, B a C. Hlavný rad A vychádza z veľkosti plochy 
jedného štvorcového metra (x .y = 1 m2). Doplnkový rad B má dĺžku kratšej strany jeden 
meter. Formáty doplnkového radu B sú v geometrických stredoch medzi formátmi hlavného 
radu A. Doplnkové formáty radu C sú v geometrických stredoch medzi formátmi radu A a B. 
Všetky formáty daného radu sú geometricky podobné, t.j. majú rovnaký pomer strán: x : y = 
1:√2 (druhá odmocnina z čísla 2). Jednotlivé formáty vznikajú postupným delením dlhšej 
strany. Veľkosť papiera udávame označením radu formátu pripojením arabskej číslice, ktorá 
určuje počet delení východiskového formátu. Pri označení veľkosti papiera platí zásada, že 
prvé číslo udáva vždy základňu papiera, napríklad stojatý papier formátu A4 má rozmer 
210×297 mm a ležatý 297×210 mm. 
 
Hlavný rad (mm) Doplnkové rady (mm) 
A B C 
A0 841 x 1189 B0 1000 x 1414 C0 917 x 1297 
A1 594 x 841 B1 707 x 1000 C1 648 x 917 
A2 420 x 594 B2 500 x 707 C2 458 x 648 
A3 297 x 420 B3 353 x 500 C3 324 x 458 
A4 210 x 297 B4 250 x 353 C4 229 x 324 



A5 148 x 210 B5 176 x 250 C5 162 x 229 
A6 105 x 148 B6 125 x 176 C6 114 x 162 
A7 74 x 105 B7 88 x 125 C7 81 x 114 
A8 52 x 74 B8 62 x 88 C8 57 x 81 
 
V polygrafickej výrobe sa často používajú formáty, ktorých pomer strán nezodpovedá pomeru 
jeden k druhej odmocnine z dvojky. Tieto formáty označujeme tak, že pred základný formát, 
z ktorého vychádzame, uvádzame podiel, akým je delená jedna strana formátu. Druhá strana 
základného formátu zostáva nezmenená. Pri tomto je zaužívaná zásada, že dlhšia strana 
základného formátu sa delí na nepárny počet dielov a kratšia strana na párny počet dielov. 
Oznámenia, pozvánky a iné merkantilové tlačivá sa tlačia na formát 1/2 A4 (297x105 mm), 
alebo 1/3 A4 (210x99 mm). Dvojnásobkom jednej tretiny vznikne približne štvorcový formát 
2/3 A4 (210x198 mm). Rôzne skladačky, katalógy a prospekty sa vyhotovujú na formát, ktorý 
je násobkom kratšej strany základného formátu. Pri označení takéhoto formátu násobok 
umiestnime pred označením základného formátu. Napríklad, päťnásobok základného formátu 
A4 označíme 5 A4 (1050x297 mm). Výrobné východiskové formáty, ktoré sa používajú 
v tlačiarňach, však musia byť o niečo väčšie, pretože tlačové výrobky sa obvykle po tlači 
orezávajú a knihársky spracovávajú. 
 
Formáty kníh 
 
Čisté formáty knižného bloku z hrubých formátov papiera v milimetroch. 
(Rozmery v zátvorkách platia pre pozdĺžne formáty.) 
 
 860 x 1220 700 x 1000 
1/8   B4 245 x 340 
1/16 A4 210 x 295 

(300 x 205) 
B5 170 x 240 

(245 x 165) 
1/32 A5 147 x 205 

(210 x 143) 
B6 120 x 165 

(170 x 115) 
1/64 A6 102 x 142 

(147 x 97) 
B7 82 x 115 

 
Formáty periodík 
 
Čisté formáty periodík z hrubých formátov papiera v milimetroch. S ohľadom na výrobné 
technológie v konkrétnych tlačiarňach je však nutné si overiť presné rozmery. 
 
 860 x 1220 700 x 1000 
1/8 A3 297 x 420 B4 245 x 340 
1/16 A4 210 x 297 B5 170 x 240 
1/32 A5 145 x 205   



Kompozícia textu 
 
Vzťah písma a obsahu textu 
 
Poznanie druhov písma, ich výstavby, vlastností a spôsobov použitia je základným 
predpokladom vyjadriť pomocou písma obsah informácií. Výber a aplikovanie konkrétneho 
druhu písma, jeho radenie a kompozícia na ploche môže pôsobenie a význam slova (alebo 
obsahu textu) naznačiť, uľahčiť, podporiť alebo naopak úplne rušiť. Podľa toho rozlišujeme 
neutrálne pôsobiace písmo, ktoré čo najmenej zasahuje do obsahu textu, je vyvážené, 
tvarovo čisté, čitateľné, univerzálne. V prípade úsilia vtlačiť textu istú charakteristiku, 
zdôrazniť tvarovú výnimočnosť, napr. väčšiu dôstojnosť, honosnosť, krásu, starobylosť 
a pod., musíme zasiahnuť do stavby, konštrukcie písma, avšak všetko volíme s celkovým 
kompozičným riešením. Takto vytvorené písmo je však menej čitateľné a je priestorovo 
náročné. 
 
Písmo a obraz 
 
NEDOKONČENÉ



Navrhovanie dokumentu 
 
Prvým krokom je dôkladná analýza cieľov tvorby konkrétneho dokumentu a špecifikácia 
výpovede (informácie), ktorej bude tento dokument nositeľom. Je dôležité ujasniť si, kto, kde 
a kedy bude čitateľom, pre koho je dokument určený. V tejto počiatočnej etape sú už 
zhromaždené a prehľadne organizované všetky zdrojové materiály (texty a obrázky). 
Ďalší krok je voľba vhodného formátu dokumentu a rozmyslenie celkového dizajnu 
dokumentu, t.j. celkový vzhľad, veľkosť, rozsah, počet stĺpcov, počet farieb, nadväznosti 
textových a grafických prvkov, nadväznosti jednotlivých stránok a pod. 
Hlavné informácie je možné ešte stále podať predovšetkým pomocou titulkov (nadpisov) 
a základného textu. Dobrý dizajn spočíva vo voľbe primeraného typu a stupňa (veľkosti) 
písma. Titulky a nadpisy by mali priťahovať pozornosť a základný text by mal byť ľahko 
čitateľný. Popritom sa snažíme dopĺňať alebo aj nahrádzať text grafickými prvkami, pretože 
tie nám uľahčujú podanie informácií, upozorňujú, pútajú. 
Ďalšou úlohou dobrého dizajnu je udržať záujem čitateľa v celom rozsahu dokumentu. 
Tomu napomáhajú predovšetkým štruktúra a prehľadnosť dokumentu. Mal by mať logickú 
štruktúru, veľké dokumenty by mali byť primerane členené, veľké textové bloky by sa mali 
oživovať a rozdeľovať podtitulkami (podnadpismi), ilustráciami alebo grafickými symbolmi 
na okrajoch textu. 
 
Náčrt, návrh a ďalšia tvorba dokumentu 
Prvým grafickým stvárnením budúceho dokumentu sú hrubé náčrtky (skici). S náčrtkom 
prichádza spravidla zadávateľ, poprípade grafik, alebo ho tvoria obaja spoločne. V náčrte sa 
schematicky naznačuje rozloženie textu a približné umiestnenie väčšiny ilustrácií. Pri tvorbe 
náčrtku vzniká aj hrubá predstava o rozsahu a formáte dokumentu. 
Základom grafického návrhu dokumentu je náčrt, rukopis a obrazové predlohy. Návrh je 
presnejším prepracovaním náčrtku a je v ňom už zreteľnejšia typografická úprava dokumentu. 
Nemusí byť bezpodmienečne v mierke 1:1. Grafik väčšinou vypracuje niekoľko návrhov na 
dokument, ktoré sú predkladané na schválenie. Návrh, ktorý zodpovedá predstave zadávateľa, 
sa po jeho schválení rozpracuje do podoby zrkadla (resp. makety) a do predpisu sadzby. 
Zrkadlo alebo maketa slúži ako predloha pre sadzbu. Následne kontrolné výtlačky 
dokumentov sa po sadzbe vracajú ku grafikovi a k autorovi. Po úpravách sa dokončí sadzba 
a montáž dokumentu a takto dokončené dokumenty sa dávajú do polygrafickej výroby. 
 
Sadzobný obrazec 
Sadzobný obrazec vymedzuje priestor pre grafické stvárnenie obsahu dokumentu. Sadzobný 
obrazec presne špecifikuje plochu sadzby na čistom formáte papiera. Veľkosť sadzobného 
obrazca možno použiť na výpočet počtu riadkov na stránke, a tým aj na výpočet predbežného 
rozsahu dokumentu. 
Umiestnenie sadzobného obrazca je dané pradávnym základným pravidlom umiestnenia 
plochy sadzby, t.j. vždy nad geometrickým stredom stránky a v súlade s optickým stredom 
stránky. Optický stred stránky nie je totožný s geometrickým stredom stránky. Optický stred 
je najvhodnejšie miesto pre umiestnenie nadpisov, krátkeho textu v niekoľkých riadkoch, 
alebo obrazového prvku, ktorý má výrazne pútať pozornosť. 
Poloha sadzobného obrazca je nesmierne dôležitá. Ak je sadzobný obrazec príliš nízko pod 
alebo vysoko nad optickým stredom stránky, vzniká dojem, že celá sadzba „padá“ alebo 
naopak „odlieta“, t.j. prejavuje sa nestabilita plochy sadzby. 
Sadzobný obrazec sa zakresľuje pri viacstránkových dokumentoch vždy súčasne pre obe 
protiľahlé strany. 



Tradičná konštrukcia sadzobného obrazca vychádza z pomeru okrajov stránok 3:4:5:7. Je ale 
možné použiť konštrukciu uhlopriečnu, kde postavenie sadzobného obrazca určuje postavenie 
uhlopriečok stránky a dvojstránky. Tlačovú plochu, ktorá tak vznikne, môžeme po 
uhlopriečkach zväčšovať smerom k okraju, alebo zmenšovať smerom do stredu. Uhlopriečnu 
konštrukciu nemôžeme použiť v pozdĺžnych, štvorcových a úzkych formátoch. Variantom 
základného uhlopriečkového riešenia je použitie vychýlenej uhlopriečky dvojstrany. 
Pri konštrukcii sadzobného obrazca je nutné počítať s dostatočnou šírkou okraja pri chrbte 
dokumentu, a to najmä pri väčšom objeme zväzku. 
V sadzobnom obrazci sa uvádza: 
- vzdialenosť od chrbtu  a od horného okraja (v cic alebo v mm) 
- šírka sadzby (v cic alebo v mm) 
- výška sadzby (v cic alebo v mm, alebo v počte riadkov určitej veľkosti písma 

s prekladom) 
 
Zrkadlo dokumentu 
Zrkadlo je okrem predpisu sadzby najlepší nástroj komunikácie medzi zadávateľom alebo 
grafikom na jednej strane a DTP pracoviskom na strane druhej. Zrkadlo (a v prepracovanejšej 
forme aj maketa) je presným konečným grafickým riešením budúceho dokumentu (z hľadiska 
rozmerov a umiestnenia jednotlivých prvkov). 
 

Kompozícia dokumentu 
Na začiatku tvorby každej kompozície je voľba rozmerov (formátu) a orientácia plochy: 
- štvorcový formát je statický, „pokojný“ (symetrický) a používa sa v špeciálnych 

a odôvodnených prípadoch 
- obdĺžnikový formát na šírku je statický a vhodný pre väčšie kompozície priestorového 

charakteru, alebo pre krajiny, a na obrázkové prezentácie 
- obdĺžnikový formát na výšku je dynamický a vhodný pre kompozície založené napr. na 

portrétoch, alebo skupinách podobne orientovaných objektov. 
 
Je potrebné držať sa primeraných proporcií a nepoužívať príliš vysoké alebo široké formáty. 
Celý dokument tvoria skupiny textových a obrazových prvkov, ktoré sú v kontraste 
s nepotlačenou plochou. Základom každej kompozície je striedanie voľných – svetlých plôch 
a potlačených – tmavých plôch (svetiel a tieňov). Za optimálny pomer svetla a tieňa 
v dokumente sa považuje pomer 2 : 1. Celok ale musí byť striktne podriadený účelu, ktorému 
má slúžiť. Pri tvorbe kompozície je vhodné vychádzať z kompozície plošnej, potom vyriešiť 
rovnováhu „hmoty“ objektov, a potom kompozíciu doplniť o farby, prípadne na záver upraviť 
rozmery a umiestnenie objektov s ohľadom na farby a hmoty. Pri tvorbe viacstranového 
dokumentu je nutné už pri návrhu dokumentu vyriešiť súlad a vyváženie oboch protiľahlých 
strán, napríklad tak, že sa ťažký textový blok na jednej strane vyváži veľkým nadpisom alebo 
obrazovým prvkom na protiľahlej strane. 
 
Zákonitosti kompozičnej skladby 
Umiestnenie (organizovanie) tlačových prvkov na vymedzenej ploche sa nazýva 
komponovanie a výsledok tohto snaženia je kompozícia. Slovo kompozícia pochádza 
z latinčiny a znamená „dať dohromady“. Väčšina dokumentov vyžaduje, aby sa ich tlačové 
prvky neumiestňovali intuitívne a aby sa farebné i plošné vzťahy nehľadali skusmo. 
Kompozícia nikdy nebude úplne zlá, ak bude založená na jednoduchosti, zrozumiteľnosti 
a systematickom usporiadaní jednotlivých prvkov. Naopak kompozíciu preplnenú, pôsobiacu 
„nepokojne“ prijme čitateľ negatívne. 



Základom pre tvorbu každej kompozície by mala byť „jednotnosť a zároveň rozmanitosť“, čo 
znamená, že v kompozícii by sa mali objavovať okrem podobných štruktúr a tvarov aj drobné 
alebo výrazné odlišnosti, ktoré do kompozície vnášajú zaujímavé napätie, ktoré upúta čitateľa. 
 
Plošná harmónia 
Už pri tvorbe návrhu dokumentu sa vždy snažíme, aby dokument mal harmonický vzhľad. 
Harmónia znamená súlad, vyrovnanosť a je opakom nevyrovnanosti, disharmónie. Harmóniu 
charakterizuje nielen ucelenosť a vyrovnanosť dokumentu ako celku, ale aj vzájomný vzťah 
celku k jednotlivým tlačovým prvkom, ktoré jeho štruktúra obsahuje. Vo vzťahu častí a celku 
kompozície zavládne harmónia za predpokladu, že veľkosť jednotlivých prvkov bude úmerná 
veľkosti celku. Vo vzťahu medzi prvkami kompozície platí, že kompozícia príliš preťažená 
prvkami rovnakého typu (napr. podobnými tvarmi) alebo nadmierou jednej farby vyvoláva 
„presýtenie“ týmito tvarmi alebo farbou. Čitateľ potom podvedome potrebuje „dívať sa inam“ 
a prenáša svoju pozornosť k tvarom alebo farbe „opačného“ charakteru. 
 
Optické klamy 
Ľudské oko vníma vzájomné postavenie niektorých objektov inak, než je to v skutočnosti. 
Kompozície vytvorené prísne podľa deskriptívno-geometrických zásad spravidla nepôsobia z 
„optického hľadiska“ ako skutočné. Napr. ľudské oko vníma objekty umiestnené vo 
vodorovnej polohe výraznejšie, ako objekty umiestnené v polohe zvislej. 
 
Optický stred a zlatý rez 
Taktiež vnímanie stredu stránky je optický klam. Optický stred stránky je vo vertikálnom 
chápaní členenia plochy tým miestom na pozorovanej ploche ľubovoľného formátu, kde 
padne zrak čitateľa najprv. Je to najvhodnejšie miesto na umiestnenie nadpisov a titulkov. 
Optický stred plochy sa nachádza na rozhraní prvej a druhej tretiny plochy. Text alebo 
obrázok umiestnený do optického stredu stránky pôsobí výrazne, vyrovnane, prirodzene 
a vyvážene. Ak by sme umiestnili tieto objekty do geometrického stredu, vznikol by dojem, 
akoby všetko „padalo“ do spodnej časti plochy. 
Skúmaním proporčných vzťahov sa dospelo k matematickému vyjadreniu pomeru dvoch strán 
alebo plôch , ktoré pôsobia harmonickým dojmom – k tzv. zlatému rezu. Ak rozdelíme 
úsečku na dve časti tak, že pomer menšej časti k väčšej bude rovnaký, ako pomer väčšej časti 
k celej úsečke, hovoríme o rozdelení „zlatým rezom“. Za harmonický môžeme tiež považovať 
pomer strany štvorca k jeho uhlopriečke, čo je približne 1:1,41. 
Na umiestňovanie dôležitých prvkov na ploche sa používajú rôzne konštrukcie. Napríklad, ak 
rozdelíme úsečku AB na polovicu a v bode B vztýčime kolmicu, ktorej dĺžka je polovica 
úsečky AB, vznikne trojuholník ABC. Vzdialenosť BC nanesieme na preponu AC z bodu C, 
a tak získame bod X. Vzdialenosť AX nanesieme na stranu AB, čím vznikne bod Y. Ak 
vztýčime v tomto mieste kolmicu, dostaneme miesto, kde sa objekt najlepšie vyníma, ktoré 
môžeme použiť ako základ kompozície. Túto konštrukciu je možné kombinovať s optickým 
stredom plochy. 
 
Plošná kompozícia 
Plošná (typografická) kompozícia je založená na vzťahu medzi potlačenou a nepotlačenou 
plochou, resp. na optickom pôsobení kontrastu týchto plôch. 
Statickú kompozíciu charakterizujú tlačové prvky, ktoré sú čo do tvaru a množstva v optickej 
rovnováhe. Dynamická kompozícia zdôrazňuje pohyb, zmeny tlačových prvkov vnútri 
tlačovej plochy. V jednom dokumente by nemali byť zlučované rôzne základné druhy 
kompozície. Najmä symetrická a asymetrická kompozícia nepôsobia na jednej ploche dobre. 



Pri návrhu kompozičného usporiadania je možné vzťahy medzi prvkami kompozície, okrem 
iného, založiť: 
- na symetrii a asymetrii 
- na kontraste a rytme 
- na podobnosti (analógii) alebo na protiklade (antitézii) 
- na štruktúrach, vyvolávajúcich určité pocity a dojmy. 
 
Symetria a asymetria 
Symetria a asymetria sú základné vzťahy medzi prvkami hmoty, vyjadrené pomocou 
organizácie ich štruktúry. 
Symetrická kompozícia dodržiava umiestnenie hlavných prvkov na zvislej (v niektorých 
prípadoch aj na vodorovnej) osi tlačovej plochy. Je účelná vtedy, ak je v dokumente malé 
množstvo prvkov. Má slávnostný, vznešený charakter a podľa toho sa aj využíva. Pri citlivom 
riadkovaní a správnej voľbe druhu a veľkosti písma pôsobí klasickým, dôstojným dojmom. 
Pri riešení na strednú os sa najdôležitejší prvok väčšinou postaví do optického stredu. 
Pri riešení na mimostrednú os sa najdôležitejší prvok umiestni zhruba do optického stredu 
dokumentu, na ľavú alebo pravú stranu – podľa toho, ako je široký. Stred tohto prvku je teraz 
novým stredom dokumentu. 
Asymetrická kompozícia sa používa najčastejšie u väčšiny akcidenčných (príležitostných) 
dokumentov. Pretože je pomerne voľná, poskytuje grafikovi obrovské množstvo variant 
návrhov. Mal by sa ale dodržať optimálny pomer svetla a tieňa, a hlavný prvok je potrebné 
umiestniť do optického stredu alebo do zlatého rezu. 
 
Kontrast a rytmus 
Veľké množstvo rovnakých tvarov, alebo nadmiera jednej farby na ploche oko čitateľa rýchlo 
unaví. Ak chceme vytvoriť dokument, ktorý má pôsobiť dôstojne, pokojne a vyrovnane, je 
absencia kontrastov samozrejme na mieste. Dôraz sa v tomto prípade kladie predovšetkým na 
systematickú konštrukciu kompozície. V ostatných prípadoch by však z kompozície malo byť 
cítiť napätie, impulzy, zmeny, poprípade aj prekvapujúce (šokujúce) podnety. Toho 
dosiahneme správnym použitím kontrastov, t.j. s citom a s mierou. Čím zaujímavejšie, 
nezvyklejšie sú tvary a vzájomné postavenie prvkov, a čím „vynachádzavejší“ je ich 
vzájomný vzťah, tým viac sa provokuje ľudská zvedavosť. Takto možno upútať pozornosť 
čitateľa pri tvorbe reklamných dokumentov. Vhodnou kompozíciou tak je možné 
„manipulovať“ s pohľadom čitateľa, pritiahnuť a „vtiahnuť“ ho do potrebného miesta 
v dokumente, atď. 
Rytmus je opakovanie hlavných kompozičných prvkov, napr. línií idúcich určitým smerom, 
prvkov zoskupených do radov alebo zhlukov, či farieb, ktoré sa opakujú podľa určitého 
systému. 
 
Podobnosť a protiklad 
Svet okolo nás vytvára nekonečné varianty tvarov. Niektoré prvky sveta sú si podobné, iné sú 
v protiklade. Pretože tvarových kombinácií je nekonečné množstvo, je nutné pri návrhu pre ne 
hľadať isté analógie – podobnosti. Vyhľadávame príbuzné tvary, aby sme mohli vyjadriť ich 
spoločné znaky. 
 
Pocity a dojmy z kompozičných štruktúr 
Je nutné pripomenúť, že výsledok je veľmi závislý od individuálneho vnímania a vkusu 
čitateľa. Vytváranie správnych a kvalitných kompozícií s takýmto účinkom sa zakladá na 
výtvarnom vzdelaní, cite a intuícii. Kompozícia príliš „striedma“ a jednoduchá je nezaujímavá 
a nudná. Objekty umiestnené tesne pri okrajoch plochy tiež nepôsobia dobre a objekty 



„prilepené“ k okrajom by sa v kompozícii rozhodne vyskytovať nemali. Nezanedbateľná nie 
je ani „hmota“ objektov. Jednotlivé stránky dokumentov by v tomto zmysle mali pôsobiť 
vyvážene a vo väčšine prípadov aj stabilne. Ak to nie je zámer, v kompozícii by sa nemali 
objavovať štruktúry, ktoré vyvolávajú rušivé efekty pohybu a nestability. 
 
„Biele plochy“ v kompozícii dokumentu 
Biele (nepotlačené) plochy sú dôležitým nástrojom pri tvorbe kompozície. Sú 
najjednoduchším, najlacnejším a často aj nedoceneným používaným nástrojom pri tvorbe 
kompozície. Biele plochy v dokumente sa často úplne nesprávne chápu ako obyčajné 
plytvanie priestorom. Biele plochy, ktoré sa objavia v kompozícii dokumentu, by rozhodne 
nemali byť „impulzom“ na umiestnenie zbytočnej línie, symbolu alebo ilustrácie. S týmito 
plochami je potrebné naopak veľmi citlivo zaobchádzať a využívať ich na zlepšenie 
estetického pôsobenia dokumentu ako celku. 
 
Kompozícia textu 
- Zákonitosti kompozičnej skladby 
- Charakteristiky plošnej kompozície 
- Optické klamy, optický stred, zlatý rez 
- Symetria, asymetria, kontrast, rytmus, podobnosť, protiklad 
- Biele plochy v kompozícii dokumentu 
- Písmeno, slovo, riadok, stĺpec, odstavec, základný text, iniciála, titulok. 
 
NEDOKONČENÉ 
 



Slovník odborných výrazov 
 
abeceda – sústava hláskových znakov usporiadaných do ustáleného poradia 
abreviatúra – skratka v písme 
akcent – rozlišovacie (diakritické) znamienko (mäkčeň, dĺžeň atď.) 
akcidenčné písmo – písmo pre sadzbu príležitostnej tlače. Patria sem všetky tučné antikvy, 
egyptienky, grotesky a všetky písma písané a zdobené, používané hlavne mimo knižnej 
produkcie. 
antikva – základná forma latinkového písma, ktorá je odvodená z tvarov rímskeho 
monumentálneho písma a karolínskych minuskúl, serifové písmo s rôznou šírkou ťahov 
apostrof – znamienko označujúce vynechanie hlásky 
autotyp – poltónový rastrovaný štočok 
autotypia – rozklad poltónovej predlohy rastrom na tlačové prvky (body)  nerovnakej 
veľkosti – nepravý poltón 
bastardné písmo – písmo so zmiešanými kresbovými prvkami rôznych štýlov a druhov 
bod (typograficky) – základná jednotka typografickej mernej sústavy (0,376 mm : 0,353 
v angloamerickej sústave- point) 
bustrofedon – starobylý spôsob písania do riadkov, pri ktorom  sa nový riadok začína tam, 
kde sa končí predchádzajúci, takže jeden riadok sa píše zľava doprava a následný sprava 
doľava atď. 
cicero – jednotka typografickej mernej sústavy (12 bodov) 
clarendon – druh písma (medzi antikvou a egyptienkou) vyznačujúci sa rôznou hrúbkou 
ťahov a plošnými serifmi s oblými nábehmi 
cyrilika – druh slovanského písma 
doťah – ťah písmena dosahujúci niektorú doťažnicu. U minuskúl rozoznávame horný 
a spodný doťah 
doťažnica – vodorovná čiara písmovej osnovy, do ktorej sa kreslia písmená. Rozoznávame 
hornú, strednú a spodnú doťažnicu 
duktus – výraznosť kresby písma vyjadrená hrúbkou ťahu písmen v pomere k výške 
egyptienka – latinkové písmo bez výrazného tieňovania s plošnými zväčša štvorhrannými 
serifmi 
erráta – publikované chyby zistené vo vytlačenom texte s vyznačením chybného i správneho 
textu 
etiketa – tlačovina s grafickou úpravou, ktorá slúži na označenie výrobku 
ex libris – nálepka do knihy označujúca majiteľa, značka spracovaná grafickým spôsobom 
obsahujúca obyčajne meno alebo monogram vlastníka 
filigrán – znak na papieri obyčajne výrobcu, vodotlač 
fleurony – typografické ozdoby 
frontispis – list v knihe z ľavej strany oproti hlavnému titulu obyčajne výtvarne riešený 
(protitul ) 
graždanka – ruské písmo (občianske) vzniknuté z cyriliky ovplyvnené kresbou latinského 
písma 
grotesk – bezserifové písmo bez výrazného tieňovania 
groteskantikva – grotesková antikva, písmo, ktoré zlučuje prvky serifového a bezserifového 
písma, má diferencované písmové ťahy a nemá serify, alebo môže mať tzv. skryté serify 
hlaholika – najstaršie slovanské písmo 
glosa – vysvetlivka, preklad niečoho, poznámka 
ideogram – písomný, alebo kreslený znak, označujúci predmet alebo pojem, obrazový 
záznam, znak pojmového písma 



imprimovaný rukopis – rukopis písaný strojom alebo tlačiarňou a odovzdaný do tlače 
schválený bez autorských korektúr 
iniciála – väčšie ozdobné alebo zdobené písmeno na začiatku prvého odseku kapitoly. 
Svojimi ozdobnými časťami často vybiehala do voľného priestoru okolo textu. Môže byť 
farebná ale aj „čiernobiela“, veľmi často pozlacovaná. Ozdoby a ornamenty obsahujú 
rastlinné, figuratívne, zvieracie, žánrové, aj geometrické motívy (viď knižná maľba). 
inkunábulum – prvotlač, prvé tlačené knihy vydané po vynájdení kníhtlače koncom 15. 
storočia 
interpunkčné znamienka – znamienka slúžiace k členeniu viet a súvetí, prípadne 
k naznačeniu prestávok a modulácie 
italienka – druh písma s vysokými plošnými serifmi 
italika – pôvodné sklonené kurzívne písmo (aldinka) 
kaligrafia – umenie pekne písať, krasopis, výzdoba písmen a márg (okrajov okolo textu), 
prípadne aj interkolumnií (voľný priestor medzi dvoma stĺpcami – kolumnium) tenkou 
ozdobnou kresbou abstraktno-lineárneho charakteru, pripomínajúcou slučky a špirály, 
grafický odbor písania a kreslenia písma podložený typologickými znalosťami a odbornou 
zručnosťou. Grafický list s kaligrafickým prejavom. 
kaligram – text napísaný do obrazca, ktorý v náznakoch vyjadruje jeho obsah 
kancelarika – ručne písané renesančné písmo charakteristické úzkym obrazom a (kyjovito) 
zahnutými driekmi malej abecedy, často spájané výbehmi a nábehmi, predchodca rukopisnej 
latinky 
kapitálky – písmená veľkej abecedy v typografii sádzané pri vyznačovaní na výšku malých 
písmen 
knižná maľba – všeobecný názov celkovej ozdobnej úpravy rukou písaných zvitkov 
a viazaných kníh (kódexov), pozostávajúca z veľkých iniciál, okrajovej a medzitextovej 
ornamentálnej alebo rastlinnej ozdoby a z miniatúr ilustratívneho charakteru. Maliara, ktorý 
zhotovoval knižnú maľbu, od 11. storočia nazývali iluminátorom, na rozdiel od skriptora 
alebo rubrikátora (viď skriptor). Dôležitou súčasťou maľby bolo pozlátenie pozadia iniciál 
a ilustrácií, ktoré sa robilo pomocou tenkých zlatých lístkov (fólií), nalepených na zvlášť 
pripravený podklad. Kladenie fólie nazývame polimentovaním. Zlatá fólia bola často 
ozdobená puncovaním do vzorca. 
kódex – starobylá rukopisná kniha 
konsonantické písmo – spoluhláskové písmo, v ktorom sa spravidla neoznačujú osobitnými 
literami samohlásky, prípadne sa označujú len diakritickými znamienkami 
kurentka – druh latinsko-gotického rukopisného písma 
kurzíva – písmo so sklonenou kresbou 
kužeľka – plocha hranolčeka v kovovej sadzbe, na ktorej je umiestnený písmový znak. 
Veľkosť kužeľky udáva veľkosť písma, prípadne i vzdialenosť riadkov v sadzbe. 
latinka – písané i tlačové písmo užívané národmi, ktoré prevzali abecedné znaky latinského 
písma 
ligatúra – spojenie dvoch alebo viac písmen do jedného znaku 
logogram – písomný znak predstavujúci význam jednotlivého slova, pojmu 
logotyp – individuálne na výtvarnej úrovni riešený slovný obrazec z viacerých písmen 
lombardy – zdobené verzálky gotického rázu okrúhlych tvarov s románskym základom 
vzniknuté v 12. storočí v Lombardii 
majuskuly – písmená veľkej abecedy (verzálky) 
marginálie – poznámky na okraji papiera 
merkantílie – tlačoviny praktického rázu (obchodné, priemyselné, úradné a pod. 
minuskuly – (hovorovo minusky) písmená malej abecedy 
modifikované písmo – zmodernizované písmo z minulých dôb, pretvorené písmo 



monogram – skratka mena utvorená zo začiatočných písmen obyčajne graficky spracovaná, 
písmové skratky ornamentálne do seba vkĺbené 
monumentálne písmo – používané na monumentálnych stavbách, pamätníkoch, pomníkoch 
a pod. 
osnova písma – sústava vodorovných čiar, do ktorých sa píšu alebo kreslia písmená 
paginácia – stránkovanie textu 
papyrus – druh podkladového materiálu na písanie používaný v staroveku vyrobený 
z trstinových vlákien, listina písaná na takomto materiáli 
pergamen – druh starobylého trvanlivého podkladového materiálu na písanie vyrobený zo 
zvieracích koží, známy v Ázii už v staroveku. Najstarší pergamen bol hrubý a získaval sa 
odstránením srsti zo surovej kože a jej vyčistením. Výroba sa zdokonalila v Pergame (v 2. 
storočí pred n. l.). V stredoveku používali na písanie dvojaký druh pergamenu: juhoeurópsky, 
vypracovaný veľmi dokonale na mäsovej strane kože, a stredoeurópsky, vypracovaný na 
oboch stranách kože, ale menej jemne. Vyrábal sa z kože ovce, kozy a teliat. Najdrahší druh 
pergamenu vyrábali z kože nenarodených jahniat. V staršom stredoveku vyrábali pergamen 
v kláštoroch od 12. storočia. Súbežne s vývojom miest prešla výroba do rúk laikov, 
organizovaných neskôr v cechoch. Vzácne knihy písali na farebnom pergamene (napr. purpur) 
zlatým alebo strieborným atramentom. 
piktogram – obraz vyjadrujúci dajakú myšlienku každému zrozumiteľnú i bez znalosti 
jazyka, obrázková značka zobrazujúca text, informáciu, zákaz, príkaz a pod. 
preklad sadzby – vzdialenosť medzi jednotlivými riadkami v sadzbe, v digitálnej sadzbe – 
leading 
pre-press – kompletácia dokumentov na počítačoch s následným spracovaním na osvitovej 
jednotke, predtlačová príprava 
prestrkanie písma – riedenie písma v riadku za účelom vyznačovania alebo vyčleňovania 
textu, prípadne úpravy titulku 
preťah – časť ťahu písmena, ktorá z optických dôvodov presahuje niektorú doťažnicu 
radenie písmen – úprava lineárnej vzdialenosti medzier medzi konkrétnymi pármi písmen, 
aby svetelnosť medzier v texte bola opticky vyvážená, v digitálnej sadzbe – kerning 
rez písma – charakter určitého písma daný tvarovými prvkami jeho kresby 
rod písma – rozsiahla skupina písem, ktoré majú príbuzné charakteristické znaky 
rodina písma – rôzne rezy toho istého písma 
rozpaľovanie – rozširovanie a zužovanie medzier medzi slovami a písmenami v sadzbe, 
v digitálnej sadzbe – tracking (rozstup) 
serif – priečne zakončenie ťahu písmena (nepresne „pätka“) 
signet – grafický znak autora, vydavateľstva alebo tlačiarne 
skript – písmo, ktoré má znaky rukopisného písma 
skriptor – latinské označenie pisára, ktorý písal text knihy. Od neho pochádzajú niekedy aj 
kaligrafické kresbové ozdoby a inofarebné nadpisy kapitol, hoci nadpisy robieval pravidelne 
rubrikátor. 
skriptórium – pisáreň v stredovekých kláštoroch, v ktorej sa dielensky písali knihy 
štvorček – je to relatívny rozmer daný veľkosťou kužeľky v bodoch a vzťahuje sa k veľkosti 
písma. Do formátu štvorčeka vychádza písmeno M, preto sa označuje pojmom „em“ 
tiráž – vydavateľské údaje charakterizujúce publikáciu z výrobno-technickej stránky 
toskánka – písmo s rozštiepenými serifmi 
typografia – odbor zaoberajúci sa tlačou písma 
typografika – písmová grafika, tvorivé formovanie písma na výtvarnej úrovni písmovým 
dizajnérom (typografikom) 
účarie – základná čiara písmovej osnovy, na ktorej sú postavené obrazy písmových znakov 



unciála – abeceda s oblými románskymi tvarmi, v ktorej sa nerozlišujú znaky veľkých 
a malých písmen 
vakát – nepotlačená stránka v publikáciách 
verzálky – písmená veľkej abecedy (majuskuly) 
vineta – nálepka, štítok, etiketa 
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