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kg

35,50

Nápoje



musí mít hladký a sladěný tvar, který zaručuje maximální 
čitelnost

 tvar i vzhled písma závisí na použitém materiálu a pomůckách 
kterými je tvořeno

 reklamní písmo je odvozeno z typografických typů písma tvar 
je v reklamě méně náročný než v typografii

má jen krátkodobé poslání např. reklamní akce
musí odpovídat estetickým zásadám 
 tvar však musí odpovídat zákonitostem typografie 

≈ konstrukce písma
≈ šířka jednotlivých písmen
≈ poměr výšky a šířky písmen
≈ šířka mezer mezi písmeny a slovy
≈ umístění řádků



správná velikost
čistota typu písma
harmonická sladěnost, jestliže je nutno použít 
v jednom nápisu více odlišných typů písma 
k zdůraznění části nápisu
písmo musí tvořit vyvážený celek



typ písma je přizpůsoben vždy charakteru zboží např.
≈ klenoty – slavnostní charakter písma
≈ výprodejová akce – písmo, které vyvolá dojem 

rychlého psaní
≈ síla a masivnost – vhodné plastické písmo
≈ slavnostní nápisy – klasické typy písma, vyjadřují 

důstojnou atmosféru
≈ charakter a barevnost přizpůsobíme i pro období jaro, 

léto, podzim a zima
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Nejčastěji používané písmo, které se v praxi používá,  
je stylizované psané písmo zvané též

„ŠVIHOVKA“
toto  stylizované písmo  se podobá rukopisu, má 
zjednodušený, sjednocený,  mírně zaoblený tvar. 

Píšeme s ní cenovky 
a texty s kratší životností.

K psaní se nejčastěji používá plochý písmomalířský 
štětec











Hladká mouka
kg

8,90

Pletací příze
100 g

49,-Kč
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