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Není nezbytné znát podrobně názvy„anatomických“ podrobností
písmového znaku, ale je dobré vědět z čeho a jak byl vytvořen.
Dokonalá elegance písma je kombinací autorovy fantazie na jedné straně
a ukázněnné přesnosti a logiky na straně druhé.
Pravidelnost tiskového písma vzniká tak, že všechny stejné
prvky – jako je šíře podobných znaků (n, h, u), způsob stínování, tloušťky
všech opakujících se tahů, tvary serifů, napojení oblých tahů na dřík
a další kresebné detaily – se s geometrickou přesností opakují.



dříky

horní serify

náběh na serif
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dolní serif
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serify
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serify s náběhy

serify bez náběhů náběh na serif
skrytý serif

bez serifů

různé tvary zakončení tahu



Serify mají vliv
na čitelnost písma.
Vedou oko po řádku.

Proto je čtení některých
písem bez serifů v delších
textech méně pohodlné.



Proměnlivá tloušťka tahu vychází původně z psaného písma.

Konstantní tloušťka tahu písmen vychází z konstrukce.





Osa stínování
Osa stínování

Osa stínování
horizontální stínování (velmi ojedinělé)

vertikální stínování

diagonální stínování (původně z psaného písma)



Typ písma
je daný kombinací vlastností:
stínované či nestínované
větší či menší kontrast stínování
svislé či šikmé stínování
bez serifů nebo se serify

nekontrastně stínované písmo
s šikmou osou stínování, se serify

nestínované písmo bez serifů

Vnímáním zmíněných vlastností je možné písma
obecně uspořádat a vybrat typ písma vhodný
pro konkrétní uplatnění.

např.
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