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Jen více abeced!
Tato kniha oslovuje všechny, kteří již vytvořili řadu realizací handletteringu (ručního písma)
podle předloh a přejí si pouze oživit vlastní nápady. Na následujících stránkách najdou 33 užitečných abeced. Kniha je však určena i pro začátečníky, kteří chtějí získat přehled o možnostech
handletteringu. Všichni zájemci se zde seznámí s nejrozšířenějšími typy písma psaného rukou,
štětcem, hůlkového či vintage.

Momentky z Edinburghu ukazují stylistický rozsah a rozmanitost písem, jejichž pomocí
profesionální malíři štítů vytvořili svá díla.
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O knize
A je A, prostě A. Myslí se tím – vždyť nakonec vždycky čteme A. Ale každé napsané nebo vytištěné
písmeno ztvárňuje základní formu A (nebo a) jinak. Proto v této knize najdete 33 různých typů písma
– každičké čitelné, se stejnými písmeny, avšak rozdílnými charaktery. Jednou elegantní, zasněné nebo
hravé, jindy střízlivé, jednoduché nebo robustní.
Každý výtvor letteringu působí naprosto jiným dojmem, má sdělovat obsah zcela určitým, vámi zamýšleným způsobem. Aby se to povedlo, je rozsah písem uvedených v knize docela obsáhlý. Obrázek
vytvořený letteringem totiž často působí spíše kontrastem použitého typu písma než jeho povrchní
harmonií.
Tak jako se liší rukopis
každého člověka, rovněž
písmena vytvořená
letteringem jsou různá.
Zleva doprava: široké písmo psané brkem
(str. 16), jednoduché písmo psané brkem
(str. 14), písmo psané štětcem s mnoha variacemi (str. 18) a jednoduché písmo psané
štětcem (str. 24).

Při kombinaci různých typů písma nehraje roli jenom jejich charakter, ale samozřejmě také to, jak byla
použita. Velikost, umístění a barva rozhodujícím způsobem ovlivňují, jak písmo působí. V souladu se
zvoleným typem písma tyto faktory předurčují, jak máme svým vnitřním hlasem „vyslovovat“ čtená
slova. Tím lze předat totéž poselství s vážností, ironií, důrazem, jako přání všeho dobrého nebo zdvořilou
nabídku – aniž by se cokoli změnilo na vlastní formulaci. Proto by měl být každý letteringový obrázek
dobře promyšlený, měli byste si načrtnout víc návrhů. Výběr vhodného typu písma by měl následovat
nejlépe až poté, kdy první náčrt rozhodne o hrubé kompozici.

Již výběr a kombinace typů písma pro letteringový rukopis rozhodují zásadním
způsobem o tom, jaký bude mít obrázek charakter a jak bude působit.
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Bez odborného názvosloví to nejde

serif / antiqua

sans / grotesk

verzálková dotažnice

V knize tohoto typu se nelze vyhnout odborným termínům. Proto si zde krátce vysvětlíme ty
nejdůležitější: Verzály nejsou nic jiného než velká písmena, výška verzál je tedy výška velkých písmen.
Měří se od základní dotažnice, tedy od linky, na niž jsou písmena posazena. Malá písmena mají odpovídající střední výšku. Co přesahuje nahoře, případně dole, se pak nazývá horním, respektive dolním dotahem. Především psací písmo (ale nejen to) může mít ozdobný výběh (anglicky swash), malou
kudrlinku na konci tahu. Podle toho, jak silná je linie písma, se používají pojmy normální, úzké (nebo
light) a (polo)tučné. Písmo skloněné doprava se nazývá kurziva.
Pro všechno, co není psací písmo nebo rukopis, jsem občas volil pojmenování hůlkové písmo, i když
to odborně není zcela správně – ale nejspíš je to všem srozumitelné. Do této skupiny počítám i antikvu
(nazývanou též serif – kvůli patkám na koncích linií) a písmo grotesk (neboli sans či sans serif, tedy
bezpatkové). K vysvětlení nám zůstává ještě termín unicase: u takového písma se mohou prolínat
velká a malá písmena, jelikož jsou stejně vysoká.

horní dotah

základní
dotažnice
serify

kličky
(ozdobné)

střední výška
spodní dotah

bez serifů

Nahoře: Nejdůležitější výrazy u obrázku.
Vpravo: L = light (tenké), N = normální,
F = (polo)tučné, K = kurziva.
Zcela vpravo: Typ písma unicase.

Jak použít předlohy
Téměř všechny abecedy v této knize jsou vytvořeny s pomocí běžného čtverečkovaného papíru. Proto
mohou tu a tam působit na první pohled poněkud hrubě, výhodou však na druhé straně je, že můžete
toto schéma bez problémů převzít.

Když se to nabízelo, uvedl jsem u několika
typů písma alternativní tvary pro několik
písmen. To nejčastěji platí pro obě varianty
malých písmen r a z.
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Proč se vyplatí navrhnout si a naskicovat své grafické rozvržení: Oba edinburské poutače (vpravo) jsou kompletně
a dovedně zaplněny textem. Ačkoli u obou bylo použito mnoho různých stylů a velikostí písma, je levý štít jednoznačně
přehlednější a vyváženější. Naproti tomu pravý postrádá jakékoli jasné rozčlenění.

Rastr je ovšem teprve prvním krokem. Když už „umíte“ abecedu, odhadnete vzdálenost jednotlivých
písmen okem a nemusíte ji odměřovat. Úplně na závěr, když pak budete chtít u textu upravit zaoblení
či zkosení, s možnostmi rastru už si nevystačíte. U každé abecedy naleznete návod k jejímu vytvoření
a tipy k použití.
Několik málo typů písma bylo vytvořeno za pomoci rastru se sklonem doprava. Předlohy tohoto rastru
si lze vytisknout na této adrese: www.bassermann-verlag.de/handlettering.
Od strany 76 pak naleznete mnoho dalších předloh a inspirace, jak doplnit své letteringové obrázky různými rámečky, ornamenty a vinětami.
Teď už je na vás, abyste si vybrali vhodné typy písma a ornamentů pro své výtvory – zkoušejte a skicujte!

Abecedy byly velkoryse navrženy a nakresleny
na základě čtverečkovaného rastru.
Čtverečkovaný papír lze rovněž dobře použít
pro první návrh letteringového obrázku.
Na čtverečkovaném papíře
lze pouze s malými náklady
vytvořit úžasné 3D efekty
a rozmanité stínování.

7

Handlettering_ABC_2 cz_Layout 1 26.9.2018 12:26 Stránka 24

Jednoduché písmo psané štětcem

Ačkoli se vytváří velice snadno, má toto psací písmo psané štětcem díky tvarům „mezinárodního“
stylu šmrnc a živost.

verzálková dotažnice
střední dotažnice
základní dotažnice
spodní dotažnice

Předlohu pro rastr, který je základem jednoduchého písma psaného štětcem, si můžete stáhnout z internetového odkazu uvedeného na straně 7. Základní dotažnice, střední výška, výška verzál, příp. horní a dolní dotah jsou také vyznačeny na tiskové předloze. Pro konstrukci na čtverečkovaném papíře použijte schéma z obrázku: Střední výška činí
3 čtverečky, výška verzál 5 čtverečků, horní i dolní dotah pak 2 čtverečky. Abyste získali úhel sklonu cca 15 °, nakreslete si šikmou stěnu o výšce 7 čtverečků a šířce 2 čtverečky.

Navázání písmen není složité, někdy jsou
ale nezbytné malé úpravy.

24

K písmenům lze díky jejich jednoduché struktuře snadno připojit
ozdobné výběhy. Někdy je však kvůli tomu nutné nepatrně změnit
tvar znaku.
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Písmo pro malování štítů

Toto písmo psané štětcem se kreslí kvůli zdůrazněné dynamice tahu.

Výška verzál činí 10 čtverečků, většina verzál je široká přibližně 6 čtverečků. Malá písmena jsou v průměru 5 čtverečků široká. Jejich střední výška činí 6 čtverečků, horní i dolní dotah 3 čtverečky. Svislé tahy mají nepatrný sklon –
sotva 5 stupňů, vodorovné linie navíc směřují vpravo nahoru. K dynamičnosti přispívá také to, že písmena jsou celkem málo „přetížená“ a že svislé linie se směrem dolů zužují.

Nápadné, rozmáchlé ozdobné výběhy ve tvaru šavlí, které se táhnou pod celým slovem, jsou typické pro výrazné typy
písma psaného štětcem v americkém stylu.

26
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Písmo pro malůvky

Svými nepravidelnými tvary se toto „písmo pro malůvky“ hodí k tomu, aby se jím ilustrovaly obsahy
určené pro děti, aniž by přitom působily dětinsky.
Tvary písma pro malůvky mají základ
v „klasickém“ typu písma antikva.
Jeho kouzlo přitom vzniká kontrastem – příp. kombinací – tiskacího
a psacího písma.

I když kreslíte písmena pořád podle stejného
pravidla, nikdy z toho nevzejdou stejná písmena.
A tak to má také být. Znaky navíc ještě lehce
pootočte a přesuňte základní dotažnici.

Hezká obměna vznikne, když se u svislých tahů vzdáte zesílených částí a označíte všechny linie na koncích a v místě
spojů tučnými body.
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Art deco sans

Prosté a elegantní písmo s nezaměnitelným nádechem 20. let dvacátého století.
3 č. (1,5 cm)

8 č. (4 cm)

0 = 6 č. (3 cm)

3 č. (1,5 cm)

0 = 7 č. (3,5 cm)

8 č. (4 cm)
7 č. (3,5 cm)

0 = 8 č. (4 cm) 0 = 6 č. (3 cm)

0 = 7 č.
(3,5 cm)

0 = 5 č.
(2,5 cm)

0 = 7 č.
(3,5 cm)

Výška verzál písma art deco činí 8 čtverečků. Písmena jsou v průměru 7 nebo 8 čtverečků široká. Šířka silných
svislých linií činí 3 čtverečky, tedy o něco méně, než je šířka znaků. Všechny křivky tvoří kružnice o různých
průměrech.

Písmo art deco působí ještě o něco elegantněji, když se silné svislé tahy zvýrazní dodatečnou tenkou linií. Nebo
ozdobte plochy svislých tahů různými vzory.
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