
Katalog fontů – písmo Times New Roman
Připojení písma
Přı́kazy \fontspec nebo \setmainfont a název Times New Roman

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

Speciální znaky
• Azbuka – хорόший коричневый пёс.
• Matematické znaky – ∏, ∑, −, ·, √, ∞, ∫, ≈, ≠, ≤, ≥, ∆, ∂, ⅛ ,⅜ ,⅝ ,⅞ , ‰, ‹, ›.
• Řečtina – α, β, π, ω, λ, Ω, Λ, Δ, ε, δ.
• Šipky – ←, ↑, →, ↓, ↔, �, ↕, �, �.

Další informace o písmu Times New Roman
• Charakteristika
Times New Roman je jedno z nejpoužívanějších patkových typografických písem zejména díky přijetí spo-
lečností Microsoft (font je používán jako výchozí ve většině jejích textových procesorů a internetových pro-
hlížečů). Splňuje veškeré požadavky novinového tisku, dále je i často používáno k sazbě knih, celková kresba
působí dosti temně a písmo tak výrazně vystupuje ze stránky. Je to moderní, robusní, úsporné a dobře čitelné
písmo.

• Tvorba písma
Byl navržen v roce 1931 Stanleym Morisonem a Victorem Lardentem pro britský deník The Times. Tvůrci
vycházeli ze staršího písma Plantin, které upravili pro lepší čitelnost a úsporu místa. Poprvé bylo písmo
použito v deníku The Times 3. října 1932.

• Varianty písma a dostupnost
Times New Roman je komerční font, který je možné v jeho nejnovějších verzích (např. verze 5.x) získat
pouze jeho zakoupením. Starší verze tohoto fontu (verze 2.82 z roku 2000) obsahující menší počet znaků je
možné získat bezplatně, ale jenom jako freeware s omezenými možnostmi použití. Kromě označení Times
New Roman se pro toto písmo někdy používá označení Times Roman. Písmo Times Roman je licencované
(prodávané) firmou Linotype, zatímco písmo Times New Roman je licencované firmou Monotype. Tato dvě
konkurenční písma jsou prakticky úplně identická a rozdíly je možné vidět jen v nepatrných detailech vzhledu
některých znaků (např. číslice 5, nebo ve velkém písmenu S).

• Ocenění
Písmo nezískalo žádná ocenění, bylo navrženo na zakázku pro britský deník Times.

• Zdroj informací:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Times_New_Roman
http://magazin.e15.cz/pel-mel/nejpouzivanejsi-font-times-new-roman-slavi-80-let-705391
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• Ukázka Times New Roman
„Však se brzy uvidíme“, nedala se odradit. „Můžeš přijet domů, kdy budeš chtít – já se vrátím, kdykoliv
mě budeš potřebovat.“ Ale viděla jsem jí na očích, že dodržet ten slib by pro ni znamenalo přinést oběť.
„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, zatímco jsem nastupovala k němu do
auta. Nebyla jsem moc úspěšná – vypadala jsem jako poloutopené kotě a boty mi vrzaly. „Tohle naprosto
není nutné,“ řekla jsem upjatě. Neodpověděl. Pohrál si s kontrolkami, zapnul topení a ztlumil hudbu. Když
vyjížděl z parkoviště, byla jsem odhodlaná potrestat ho mlčením – seděla jsem s pusou našpulenou – ale pak
jsem poznala, co to hraje za hudbu, a moje zvědavost byla silnější než moje úmysly. „Měsíční svit?“ zeptala
jsem se překvapeně. „Ty znáš Debussyho?“ opáčil stejně překvapeně. „Moc ne,“ přiznala jsem. „Máma hraje
doma spoustu klasické hudby – znám jenom svoje oblíbené.“ „Taky je to jedna z mých oblíbených.“ Zíral
ven do deště, ponořený do myšlenek.
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