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Volba písma

Titulky jsou nadpisové řádky v knihách, časopisech, novinách i jiných tiskovinách. Mají orientační 
poslání, protože slovem, někdy i kratší větou shrnují obsah textové části.

Výběr písma pro sazbu titulků ovlivňuje umístění titulků na papíře, způsob řádkování, druh tiskoviny; 
rozhodující je však harmonický soulad mezi písmem základním a písmem v titulku.
Rozdíly ve výraznosti a dynamičnosti titulků jsou dány specifi ckou úpravou jednotlivých tiskovin. 
Knižní titulky mají vytvářet se základním textem jednotný celek a bývají zpravidla sázeny ze stejné 
rodiny, v časopisech je při výběru písma již větší volnost a titulkem se často zvýrazňuje obsah nebo 
myšlenka článku. V propagačních tiskovinách, jako jsou letáky, plakáty apod., může být titulek 
hlavním optickým poutačem. I když je v těchto tiskovinách někdy použito na titulky písmo zcela kon-
trastující s písmem textovým, je nutné, aby i zde vznikl soulad.

Volba titulkového písma se řídí nejen promyšleně uplatňovanými typografi ckými zásadami, ale 
i výtvarným vkusem. Pro sdružování písem rozdílného charakteru neexistuje žádná přesně vyme-
zená šablona. Nejlepší podněty přináší stálé sledování a studium dobrých vzorů – knižní a časopi-
secké typografi e, plakátů, merkantilních tiskovin a grafi ky vůbec. 

I když se v praxi používá mnoho vžitých a vkusných kombinací, některá písma slučovat nelze. Není 
možné sdružovat dynamickou a barokní antikvu s lineárním bezserifovým i serifovým písmem, line-
ární bezserifové a serifové písmo, jednotlivá antikvová písma mezi sebou, bezserifová písma nesou-
rodé kresby. Celkem spolehlivě lze sdružovat písma jedné rodiny, je však nutné přihlížet k šířce kresby 
a duktu písma. Dokonalého souladu lze vždy dosáhnout použitím písma téhož souboru. 
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S výjimkou záměrného dělení se slova v titulcích dělit nesmějí, ale volně se řádkují podle smyslu. 
Předložky a spojky nesmějí stát na konci řádky, ale sázejí se až na řádku následující. 

Velikost titulku je závislá nejen na stupni základního písma, ale i na formátu papíru. Tučnější písma 
se na sazbu titulků používají pouze v novinách, časopisech a technické literatuře. V těchto tiskovi-
nách se někdy tisknou i pestrou barvou. 

Titulky z verzálek jsou méně čitelné než z minusek, proto se z nich sázejí pouze kratší titulkové řádky. 
Působí i celkově vážnějším dojmem než minuskové titulky. Verzálky je nutné vždy opticky vyrovnat, 
jestliže titulek obsahuje číselné údaje, používají se zásadně neskákavé číslice. 
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Základní způsoby řádkování

Víceřádkové titulky se upravují podle výtvarného záměru do určitých sestav. 
V novinách a časopisech se někdy sázejí titulky přes celou šíři vícesloupečné sazby, tzv. per extensum.
U víceřákových titulků sázených na osu je nutné, aby osové těžiště bylo vždy v horní části titulku. 
Těžištěm titulku je myšleno optické zatížení dané délkou řádky a duktem kresby použitého písma.
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Zpracovala Ivana Michálková

Vznik tisku
Zárodky tisku je nutno hledat u starých civilizacích, které vznikaly od 4. tisíciletí před naším letopočtem 
v zemích Blízkého i Dálného východu. Vždyť razítka, pečeti, razidla mincí a šablony používané ke zdo-
bení textilu jsou ve své podstatě primitivním tiskem.
Z kolébku tisku se považuje Čína a Japonsko, kde se tisklo z dřevěných desek – deskotisk. Zrcadlově 
obrácený obraz písma nebo obrázků se vyřezal do měkkého  lípového dřeva, tzv. dřevořez, nebo do 
tvrdého hruškového dřeva, tzv. dřevoryt. Černá barva se vyráběla smícháním sazí s olejem. 
Prvními deskotisky vyrobenými ve středověku byly soubory hracích karet. Později se tiskly malé 
knížečky, tzv. donata. Nestarší zachovaný dřevořez českého původu je Sv. Kryštof pocházející z let 
1423–1440. 

Vznik a vývoj evropského knihtisku
Vynález evropského knihtisku spadá do doby renesance. Dnes se považuje za vynálezce evropského 
knihtisku Johan Gensfleisch zvaný Gutenberg. Narodil se v Mohuči nad Mohanem. Vyučil se zlatní-
kem a znal tajemství odlévání kovů i rytí do tvrdých materiálů. Za rok vynálezu knihtisku se pokládá rok 
1440.

Gutenberg uplatnil několik nových vynálezů:
poprvé použity jednotlivé litery, které se dali libovolně sestavovat, po tisku rozebrat (rozmést) 
a znovu použít.
pro zhotovení liter byly do kovu vyryty razníky s obrazem písma a z nich vyraženy 
matrice.
vyrobeno slévadlo (formu) pro odlévání jednotlivých liter z matric
objevil speciální slitinu k odlévání liter, tzv. písmovinu (olovo, antimon, cín)
zlepšil složení tiskové barvy, která se dobře nanášela na kovové litery a na papíru zachytila 
(pigmenty – saze, pojiva – sloučenina kobaltu a olova)
úprava vinařského nebo papírenského vřetenového lisu pro potřeby tisku (denní výkon asi 
300 tisků)

Zachované práce pravděpodobně z Gutenbergovi dílny:
zlomek knihy Sibiliny
4 různé kalendáře
24 druhů učebnic (hlavně latinské)
Odpustkové listy
Modlitba křesťanů proti Turkům
36 řádková a 42 řádková bible
tříbarevný mohučský žaltář

Všechny tisky zhotovené do roku 1500 se nazývají prvotisky, latinsky inkunábule a jsou dnes stejně 
vzácné jako rukopisy té doby. V Čechách se dochovalo 31 prvotisků.
V Evropě ještě existují dva vynálezci, o kterých se tvrdí, že používali tento způsob tisku. V Nizozemském 
Haarlemu Laurens Coster a ve francouzském Anignonu pražský rodák Prokop Walvogel.

Tisk se začal šířit po Evropě velmi rychle díky pojízdným tiskárnám. První stála tiskárna v Čechách byla 
v Plzni roku 1468, kde byla v roce 1468 vytištěna první česká kniha Kronika Trojánská (pokrokový epos 
pro měšťanstvo). Neznámí plzeňský tiskař je také autorem nejstarší tištěné iniciály na světě.
Podle nejnovějších výzkumů bylo zjištěno, že vedle pojízdných tiskáren pracovalo v naších zemích již 
koncem 15. stol. několik tiskáren stálých. Vedle Plzně, která má rokem 1468 prvenství, je to Vimperk, 
kde je od r. 1484 stálá tiskárna. V roce 1486 následuje Brno, o rok později Praha a o 10 let později 
moravská metropole tehdejší doby Olomouc. 
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Zpracovala Ivana Michálková

Co způsobilo převratné změny tisku v období nazvaném vědeckotechnická revoluce? Vedle výrazného 
zlepšení materiálů – tedy papíru, tiskařských barev, filmů aj. to byla elektronika, která zasáhla přede-
vším v oblasti sazby. Před 100 lety byla situace opačná – konstruktéři tiskových strojů postavili rotačky 
a rychlolisy, jimž nestačil ruční sazeč.

Strojová sazba
Ruční sázení textu tak, jak bylo zavedeno v době vynálezu knihtisku (1440), se udrželo v nezměněné 
formě až do 19. století. Zrychlil se pouze vlastní tisk na výkonnějších tiskových strojích. Pokusy urychlit 
ruční sázení využitím slitků opakujících se hláskových spojení vyžadovalo rozšíření písmovky a tím zne-
snadnění vlastního procesu sázení a rozmítání. 
Telegraf a telefon, vynalezené koncem 19. století, umožnily šíření informací a bezprostředně ovlivnily 
snahy o zrychlení sazby, především u novin. Nakladatelé novin v USA vypsali dokonce odměnu půl 
milionu dolarů za vynález sázecího stroje. Tato nabídka vyvolala ohromný zájem. I známý americký 
spisovatel Mark Twain se angažoval v této oblasti a financoval jeden z neúspěšných pokusů. Všechny 
tyto stroje byly buď příliš drahé nebo příliš komplikované, což znemožňovalo jejich praktické upotřebení 
a větší rozšíření.
Úplný převrat nastal v roce 1886, kdy německý hodinář Ottmar Mergenthalen zkonstruoval sázecí 
stroj, který odléval celou řádku textu z matric, které se pak samočinně ukládaly na místo, odkud vyšly. 
Byly to tzv. řádkové sázecí stroje neboli Linotyp.
V roce 1887 postavil v USA Tolbert Lanston sázecí stroj, který odléval jednotlivá písmena a sesta-
voval je do řádků. Stroje se nazývali Monotyp neboli písmenové sázecí stroje. Dalším zdokona-
lením vznikl dvoudílný systém skládající se z klávesnice s děrovacím mechanismem a z ličky. Pás papíru 
vyděrovaný na klávesnici obsahuje všechny povely potřebné k řízení ličky, která sazbu odlévá automa-
ticky. Na konci 19. století, kdy se sázení začíná s obtížemi mechanizovat, má monotypový systém řídící 
prvek, který se v jiných oborech objevuje až za několik let a podmiňuje vlastně proces automatizace 
výroby.

Fotosazba
Technika kovové sazby plně vyhovovala požadavkům tiskových technik i ve 20. století. Přesto vznikaly 
první pokusy o sazbu písmen světlem na fotografickou vrstvu již koncem 19. století. Podmětem byly vyná-
lezy fotografie, optiky a světlocitlivých zdrojů, kterých vynálezci prvních fotosázecích strojů použili pro 
exponování písmových znaků. Vyvoj fotosazby tak probíhal téměř současně s vývojem sázecích strojů. 
Podstatnější vývoj nastal až po 2. světové válce. První stroje pracovali na podobném principu jako 
řádkové a písmenové sázecí stroje. Od 60. let se v polygrafickém průmyslu začíná prosazovat výpo-
četní technika. V 90. letech vznikají moderní digitální DTP studia, která zpracovávají texty i reprodukce 
s výstupem na film.

Je starou romantickou idejí, že intuice a inteligence jsou sobě si cizí složky. Podle této chybné tradice 
je inspirace nadřazována odborným znalostem. Nepřekvapuje proto obecná minimalizace odborných 
znalostí které jsou ve skutečnosti základem práce dobrého inženýra stejně jako dobrého umělce. V užité 
grafice umění vychází z řemesla – jakkoliv samo slovo řemeslo u nás ztratilo svůj lesk. V typografii se 
slovník řemesla skládá z typografických bodů, řádek, forem, cicer, prokladů, zarážek, liter, slov, stran, 
složek, papíru, barev, reprodukčních a tiskových technik i dokončujícího zpracování. Estetická složka je 
pak věcí prostoru, proporcí, formy, rytmu, opakování, harmonie, kontrastu, řádu a jednoduchosti.
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Zpracovala Ivana Michálková

Staří tiskaři pracovali se sedmi velikostmi písma. První byl „primer“. Byla to velikost dnešních 38–42 
typografických bodů. Kniha knih – bible se sázela velikostí „secunda“, odpovídající 18–20 bodům. Třetí 
velikostí byla „tercie“ 15–17 bodů. Čtvrtou pak „střední“, 12–14 bodů. Pátou velikostí bylo „cicero“, 
šestou „garmond“. Tyto velikosti písma se používaly pro sazbu naučných děl, ve Francii se nazývaly 
„philosophie“, ve Španělsku „lecture“, v Německu a Anglii „breviář“. Sedmou velikostí býval „petit“, 
dlouho nejmenší stupeň písma.

Ruční sazba
V sazárně byly umístěny regály s písmovkami a prkny na odkládání sazby. Horní deska regálu sloužila 
jako pracovní plocha. 
Sázelo se ručně z jednotlivých liter vyrobených z písmoviny, které sazeč vybíral z písmovky (zásuvka 
s přihrádkami, ve které jsou přesně rozmístěny jednotlivé litery) a skládal do sázítka. Sázítko je mosazný 
úhelník s nastavitelnou délkou sazby. Mezislovní mezery se vytvářely mezislovními výplňky, které se 
též používali k vyplnění celé řádky. Hotové řádky se přenášeli na sazebnici, kde se řadili do sloupce. 
Jednotlivé řádky  se prokládali proložkami. Hotová sazba se vyvázala motouzem. Na obtahovacím 
lisu se zhotovil otisk sazby (tzv. obtah), na kterém se vyznačily chyby. Ty se v sazbě pomocí pinzety 
a šídla opravily. Opravená sazba se opět zpevnila motouzem a uložila na prkno. Po vytisknutí se sazba 
rozmítala zpět do písmovek a materiálek.

Historie tisku
Ve dvacátých letech 17. století, tedy více jak 150 let po vynálezu knihtisku, dochází k prvnímu většímu 
pokusu o zlepšení konstrukce knihtiskařského lisu.
V osmnáctém století došlo k několika pokusům o zlepšení dřevěného tiskařského lisu, pro provozní nedo-
statky se však tato zlepšení neuplatnila v širším měřítku.
Dvoubarevnou tiskovou formu nebylo možné zhotovit nejen pro nedostatek výplňkového materiálu, ale 
i pro nemožnost přesně vyměřit polohu znaků druhé formy. V sedmnáctém století se barevné iniciály 
tiskly z jedné formy. Tisková stránka včetně iniciál se naválela červenou barvou. Přes ní se položila 
patrona s vyříznutými okénky pro iniciály. Po vytištění iniciál se výjmuly, jejich místo vyplnilo materiálem 
a černou barvou naválená forma se tiskla už bez patrony. Soutisk byl přesný, papír se napichoval na 
„punktury“. Jedna tisková stránka se tiskla na dva zátahy rychlostí 300–400 výtisků denně.
První úspěšná konstrukce železného ručního knihtiskařského lisu se zdařila roku 1800. Po svém tvůrci 
se lis nazývá Stanhopeův. Londýnský mechanik Walker a lord Charles Stanhope postavili lis, jehož 
všechny hlavní součásti byly železné. Těmito změnami se knihtiskařský ruční lis stává strojem... Hlavní 
výhodou Stanhopeova lisu byla velká tlaková deska, umožňující tisknout celý arch na jeden zátah 
s poměrně malým úsilím a možností regulovat tlak na sazbu. Tak se daly docílit kvalitnější otisky větších 
stran, s menší námahou.
V noci z 28. listopadu na 29. listopad 1814 čekali tiskaři u ručních lisů marně na zlomené stránky 
Timesů... Zatím tajně několik jejich kolegů tisklo celý náklad novin na novém rychlolisu a vydání těchto 
novin z 29. listopadu 1814 přineslo zprávu, že noviny byly vytištěny novou metodou, která znamená 
největší zlepšení knihtisku od dob jeho vynalezení Gutenbergem.
Kolem roku 1950 se situace v tisku dostává do období, které je nazýváno obdobím vědeckotechnické 
revoluce. V průmyslově vyspělých zemích jsou zahlazeny škody z druhé světové války. Grafická řemesla 
začínají využívat nových materiálů vynikajících vlastností, které způsobily za dvacet let více převratných 
změn, než kolik se jich událo za pět set let, které předcházely.
Knihtisk či tisk z výšky ztratil svůj výhradní monopol a obrovský růst tiskovin začal být uspokojován no-
vými způsoby. V oblasti výroby barevných časopisů to byl hlubotisk a v široké oblasti ostatních tiskovin, 
od vizitek až k tisku knih a uměleckých publikací dokonalé kvality, převzal hlavní výrobní úkoly ofset.
V padesátých letech se začíná rozvíjet i potiskování papíru a oblých materiálů sítotiskem.
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Umístění titulku

Umístění titulku v mnoha případech podstatně ovlivňuje celkovou typografi ckou úroveň tiskoviny. 
Důležitým faktorem je vzdálenost titulku od textu, která je určena vlastní úpravou tiskoviny, často 
však stupňem titulkového písma a prokladem mezi řádky. V běžné úpravě bývá titulek umístěn 
v hlavě tiskoviny, může však být posunut níže na optický střed. Daný typografi cký záměr však dovo-
luje i umístění titulku v dolní části strany nebo oblomení titulku textem apod. Má-li být titulek zvýraz-
něn, odděluje se větším volným místem. V průběžném textu se titulek odděluje dvěma prázdnými 
řádkami nad a jednou pod titulkem. 

Rozmanitost různých druhů tiskovin a charakter úpravy určuje postavení titulku, sleduje se jeho 
optický účinek, tj. zvýraznění nebo potlačení. 

Podtitulky – vysvětlují nebo doplňují hlavní titulky a jsou vysazeny pod nimi, obvykle z menšího 
stupně písma.

Mezititulky – slouží k orientaci čtenářů a umísťují se mezi textem. Sázejí se zpravidla ze stejného 
stupně jako základní text, ale z vyznačovacího písma. 
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Kontrolní otázky:

1. Defi nuj pojem Titulek.

2. Podle čeho volíme druh písma u sazby titulků?

3. Co je to podtitulek a mezititulek?

4. Způsoby řádkování titulků.
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Zdroje:

Ing. POP Pavel, FLÉGER Jindřich, POP Vladimír. Sazba1: Ruční sazba. Vydání druhé. Praha: SPN, 1989. 185 stran.
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