
Katalog fontů – písmo Cambria
Připojení písma
Přı́kazy \fontspec nebo \setmainfont a název Cambria

Řezy
Toto pı́smo je k dispozici v těchto řezech:
obyčejný řez – Pak jsem našla slibnou stránku – Upı́ři od A do Z.
tučný řez – Pak jsem našla slibnou stránku – Upíři od A do Z.
kurzíva – Pak jsem našla slibnou stránku – Upíři od A do Z.
skloněné – Pak jsem našla slibnou stránku – Upíři od A do Z.

́ – P ̌ ́ – U ́ ̌ A Z.

Speciální znaky
• Azbuka – хорοшии коричневыи пёс.
• Matematické znaky – ∏, ∑, −, ∙, √, ∞, ∫, ≈, ≠, ≤, ≥, ∆, ∂, ⅛ ,⅜ ,⅝ ,⅞ ,‰, ‹, ›.
• Rečtina – α, β, π, ω, λ, Ω, Λ, Δ, ε, δ.
• Sipky – ←, ↑, →, ↓, ↔, ↖, ↕, ↗, ↙.

Další informace o písmu Cambria
• Charakteristika
Cambria je elegantnı́ patkové pı́smo. Typickým rysem pı́sma jsou robusnı́ proporce a velké rozestupy.
Vertikálnı́ linky a patky jsou poměrně silné, zatı́mco horizontálnı́ linky jsou slabé a majı́ spı́š zdůraznit
styl zakončenı́ než vyniknout samy o sobě. Tento princip je nejlépe patrný v kurzıv́ě. Oproti staršı́m
fontům společnosti Microsoft je Cambria uzpůsobena k tvorbě delšı́ch textů dı́ky kvalitnějšı́ diakritice
a kerningu (vzdálenost jednotlivých pı́smen).

• Tvorba pı́sma
Pı́smoCambria navrhli v roce 2004holandštı́ typografové Jelle Bosma, SteveMatteson aRobinNicholas
pro společnost Microsoft. Pod názvem Cambria bychom také mohli najı́t zcela odlišné pı́smo, které
vytvořil v roce 1989 designér Ian Koshnick pro svůj software společnosti Cambria Publishing.

• Varianty pı́sma a dostupnost
Cambria je součástı́ sady pı́sem, která je dostupná uWindows Vista,Windows 7, Microsoft Of ice 2007,
Microsoft Of ice 2008proMac aMicrosoft Of ice 2011proMac. Font Cambria byl speciálně navržen pro
on-screen reading, což znamená, že je určen předevšı́m pro čtenı́ textu na počı́tači. CambriaMath je va-
rianta určena promatematické a vědecké texty, jako náhrada za Times NewRoman. Sloužı́ k prezentaci
společnosti MathML v Microsoft Of ice 2007 a novějšı́ch. Typogra ické systémy, jako XƎTEX a LuaTEX,
mohou přı́mo využıv́at Cambria Math jako alternativu k tradičnı́m matematickým fontům. Cambria
Math a Cambria (základnı́) jsou baleny společně jako TrueType Collection (TTC). Cambria je k dispo-
zici pro použitı́ v Google Drive pro webové aplikace.

• Oceněnı́
Pı́smo nezı́skalo žádná oceněnı́.

• Zdroj informacı́:
http://en.wikipedia.org/wiki/Cambria_(typeface)

• Ukázka pı́sma Cambria
„Však se brzy uvidı́me“, nedala se odradit. „Můžeš přijet domů, kdy budeš chtı́t – já se vrátı́m, kdykoliv
mě budeš potřebovat.“ Ale viděla jsem jı́ na očı́ch, že dodržet ten slib by pro ni znamenalo přinést oběť.
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„Nedělej si o mě starosti,“ přesvědčovala jsem ji. „Bude to skvělé. Mám tě ráda, mami.“ Na chvilku mě
pevně objala, pak jsem nastoupila do letadla a bylo to. „Prostě tě odtáhnu zpátky,“ pohrozil, protože
uhodl můj plán. Snažila jsem se udržet to málo důstojnosti, co jsem mohla, zatı́mco jsem nastupovala
k němu do auta. Nebyla jsem moc úspěšná – vypadala jsem jako poloutopené kotě a boty mi vrzaly.
„Tohle naprosto nenı́ nutné,“ řekla jsem upjatě. Neodpověděl. Pohrál si s kontrolkami, zapnul topenı́
a ztlumil hudbu. Když vyjı́žděl z parkoviště, byla jsem odhodlaná potrestat ho mlčenı́m – seděla jsem
spusounašpulenou– ale pak jsempoznala, co to hraje za hudbu, amoje zvědavost byla silnějšı́ nežmoje
úmysly. „Měsı́čnı́ svit?“ zeptala jsem se překvapeně. „Ty znáš Debussyho?“ opáčil stejně překvapeně.
„Moc ne,“ přiznala jsem. „Máma hraje doma spoustu klasické hudby – znám jenom svoje oblı́bené.“
„Taky je to jedna z mých oblı́bených.“ Zı́ral ven do deště, ponořený do myšlenek.
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