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Vzorník písma 

Vzorník slouží k orientaci a případnému výběru vhodného písma. Pokud si nevíte rady, rád Vám s výběrem pomohu.

Písma jsou primárně určeny k pískovaní do kamene, proto jsou vyobrazeny v černobílém provedení, které je kontrastně nejrozdílnější, 
a proto také nejčitelnější a nejpoužívanější. V náhledu je vidět zprava celou abecedu daného druhu (řezu) písma a zleva jeho větší náhled 
častého vyobrazení slova RODINA. Každé písmo má svou historii a liší se v některých případech od sebe drobnými, pro laika takřka nepatrnými
detaily. Normální uživatel nejčastěji rozpoznává, zda je písmo "rovné", "šikmé" nebo "psací". Nauka o písmu (typografie) má však mnoho 
odborných termínů, kterými Vás nechci zatěžovat. Vyberte si podle svého gusta a nezapomínejte, že vybrané písmo není zaležitostí na pár dnů. 
Písmo libovolně přibližujte a oddalujte, náhled bude vždy kvalitní. Pokud chcete písmo třeba na dům nebo kamkoli jinam, pošleme případný 
návrh a společně celou věc osobně probereme. Máte-li zájem o bronzové písmo, poskytnu Vám k výběru katalog.

Ono se řekne: "písmenka, vždyť je to jedno, stejně jsou všechna stejná". Je ovšem třeba myslet i do budoucna a zde nejspíše vyberete 
jednu z nejtrvalejších forem, jakou se jen písmo může vyjádřit, co se venkovního užití týče. Zub času se i po desítkách, ne-li stovkách let 
takřka neprojeví, a proto je na kámen a bronz v kombinaci s písmem nahlíženo jako na věc jistou i v dnešních dobách nepřeberného 
množství trvanlivých materiálů. Pochopitelně lze kámen a bronz nahradit i moderními materiály, ale většina lidí stále sází na léty 
prověřené postupy, které Vám zaručí dlouhodobou trvanlivost, protože jaksi byly prověřeny časem samotným. A na to si nové 
materiály musí nějaké to desetiletí počkat. 
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