
 

 

VYZKOUŠEJTE SI PSANÍ 

GOTICKÉHO PÍSMA 

KALIGRAFICKÝM 

PSACÍM NÁSTROJEM. 

 

 

 

 

 

Milý návštěvníku Husitského muzea v Táboře, pevně 

věříme, že se zachováš čestně a ponecháš na místě  

šablony stejně jako kaligrafický popisovač.  

Návštěvníci, kteří přijdou po tobě, ti budou vděční. 

Text je volně ke stažení na www.husitskemuzeum.cz/lektorske-programy/pracovni-listy/ 



VZNIK A VÝVOJ PÍSMA 

První snahy zaznamenat myšlenky pomocí obrazu sahají až k samotným počát-

kům vývoje lidstva. Už jeskynní lidé si vytvořili jistou formu písemného sděle-

ní, ať už šlo o vruby, šipky, uzly či jiná znamení a značky. Tomuto primitivnímu 

záznamu říkáme mnemogramy, neboť jde o prostředky k osvěžení paměti čili 

mnemotechnické pomůcky. Ačkoli o písmu ještě nemůže být řeč, řada z těchto 

značek si zachovala platnost až dodnes, jako například šipky označující směr 

cesty. 

O skutečném předchůdci našeho písma můžeme hovořit až s nástupem tvůrčí sí-

ly a snahy o obrazové ztvárnění myšlenky či sdělení. Tento druh záznamu se na-

zývá piktogram. Lze jím vyjádřit i složitější myšlenky, jeho čtení však nemusí 

mít vždy stejné znění a není dokonce závislé ani na určitém národním jazyce. 

I  tento druh záznamu přežil až do dnešních časů, kdy piktogramy používáme 

například v dopravních prostředcích či veřejných budovách. 

Přechodovou fázi od obrázkového písma k zaznamenání zvuků a hlásek tvořily 

takzvané ideogramy neboli písmo pojmové. Tento druh písma už skutečně 

umožňuje přepis každé myšlenky. V Číně se udržel dodnes, což však klade ne-

smírné nároky na vzdělání. Pouhý čtenář běžné čínské literatury musí  znát ně-

kolik tisíc znaků! 

Složitost pojmového písma tak musela zákonitě vést po cestě zjednodušování 

a  došla až k formě zvané fonogramy. Znak přestává být znakem pro pojem 

a  stává se z něj záznam zvuku, hlásky. Ke znalosti čtení a psaní si stačí osvojit 

průměrně méně než třicet znaků. Písmo tím však ztrácí nadnárodní charakter 

a  stává se nečitelným pro toho, kdo neovládá  příslušný jazyk. Fonogramy nao-

pak vytvářejí prostor pro rozvoj národní literatury a potažmo celé národní kultury. 

 

 

NOVODOBÉ PIKTOGRAMY. Překres 

části poselství amerických Indiánů  

zaslaného r.  1849 Kongresu USA. 



ZÁKLADNÍ POJMY PÍSMAŘSKÉ 

 

Latinka - písmo starých Římanů, kterým u nás píšeme dodnes 

Majuskule - velká písmena zvaná též verzálky či v praxi majusky 

Minuskule - malá písmena, obecně též minusky 

Kapitálky - velká písmena kreslená nebo tištěná na střední výšku malých  

Serif - příčné ukončení písmen, nepřesně zvané též patka 

Stopa písmene - soustava rovných, šikmých a oblých tvarů tvořící písmeno 

Dřík - hlavní svislé či šikmé tahy písmene 

Bříško - oválný či kulatý tah 

Duktus- souhrn konstrukčních prvků vytvářejících písmena (síla stopy 

písmene, vzájemný poměr písmových tahů, tloušťka tahů v poměru k jejich 

výšce) 

 

Linková osnova písma: 



Latinské písmo nápisové 

Římské písmo dokumentární,  

malířská forma s šikmou osou stínu  

z doby před rokem 79 po Kr. 

Latinské písmo knižní 

Římská unciála s vertikální osou stínu,  

6.—9. století. 

Latinské písmo kursivní 

DRUHY PÍSMA 

V souvislosti s rozvojem písma a  jeho 

hlavního poslání zaznamenat  jazyko-

vý projev se stále naléhavěji objevuje 

potřeba větší rychlosti psaní. Tato ten-

dence má na  svědomí postupné slevo-

vání z  nároku na krásu, formální čis-

totu i  čitelnost. Ve všech periodách 

vývoje písma tak proto rozlišujeme 

trojici hlavních písmových druhů:  

 monumentální písmo nápisů 

v  kameni či jiném odolném  

materiálu,  

 formální písmo knižní, 

 neformální písmo listinné 

a  písmo běžné potřeby 

(kursivní). 

Raná římská majuskulová kursiva, I. století př. Kr. 



 

JAK PSÁT SEŘÍZNUTÝM PEREM 

Pojem kaligrafie pochází z řeckých slov kalos a graphein a znamená „psát 

krásně“. Jde o umělecký obor zabývající se tvorbou písma specifickým pís-

mařským nástrojem. 

Psací náčiní se seříznutým hrotem patří stále ve světě kaligrafie ke králov-

ským nástrojům. Práce s nimi není nikterak složitá. Základním požadavkem 

je správné držení sklonu plošky k lince, na kterou jsou posazena písmena 

(účaří). 

Pozorně si prohlédneme vzor písma, který si chceme vyzkoušet a z jeho zá-

konitostí vyvodíme sklon seříznutého pera (fixy, brku…). Ten se může lišit 

od téměř vodorovného až k téměř kolmému směrem k účaří. Poté je třeba 

vypozorovat výjimky, kde je třeba pero pootočit. Nejčastěji jde o první 

a třetí linii písmene M a N. V některých případech musíme pero pootočit 

i  u psaní písmene A, K a V nebo Z. 

Tahy se píší vždy od shora dolů a odleva doprava. Písmena nepíšeme jed-
ním tahem, ale skládáme z částí, jež jsou odvozeny ze základních geome-
trických tvarů, jako je čtverec, kruh nebo trojúhelník. Jednotlivá písmena 
v abecedě nejsou stejně široká a je tudíž potřeba zvyknout si na pozorné od-
hadování poměru šířky k výšce.  

Základní tahy: 

SPRÁVNĚ ŠPATNĚ ŠPATNĚ SPRÁVNĚ 



Nácvik minuskulí: 

Nácvik majuskulí: 



Gotická majuskula, mladší forma 14. století 



Gotická majuskula, mladší forma 14. století 



Gotická majuskula, mladší forma 13.— 14. století. 



Gotická majuskula, mladší forma 13.— 14. století. 



Gotická majuskula, Michael Wenszler 1488. 



Gotická majuskula, Vespasiano Amphiareo 1548. 



Gotická minuskula, raná forma 13. století. 



Textura čtvercová 14.—15. století. 



Husitské  muzeum v Táboře 

Text a grafická úprava: Kateřina Nimrichtrová 
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