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Normy. Základní pravidla sazby, ON 88 2505, účinnost od 1. 11. 1975
Tato norma zanikla někdy na začátku 90. let, popisuje pravidla sazby
zejména z úhlu pohledu ručního sazeče.. Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory,
ČSN 01 6910, od r. 2014
Norma vychází z původních pravidel, ale rozšiřuje je zejména
s ohledem na způsob přípravy dokumentu v textových procesorech.
Norma není samotná volně k dispozici, ale je na internetu dokument
s otázkami a odpověďmi k normě
https://ujc.avcr.cz/expertni-cinnost/csn016910/faq.html. Účinná norma uvádějící pravidla výlučně pro zpracování sazby
neexistuje.. Zákon č. 22/1997 Sb udává, že technické normy nejsou obecně
závazné, tedy ani vymahatelné.. Následuje stručné shrnutí pravidel z normy ČSN 01 6910.

https://ujc.avcr.cz/expertni-cinnost/csn016910/faq.html
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Interpunkce. Tečka, čárka, dvojtečka, středník, vykřičník, otazník:
zleva bez mezery vpravo mezera,
možná vlasová mezera před otazníkem, vykřičníkem, dvojtečkou,
středníkem (původně tzv. nálitek),
vícenásobná tečka: ne.. Vodorovná čárka různých druhů:
spojovník (divis): propan-butan, Praha-Dejvice, dělení slov,
půlčtverčíková pomlčka (endash): Sparta–Slavia, Praha–Brno,
čtverčíková pomlčka (emdash): — např. k označení přímé řeči,
znak mínus: 2 − 3 = −1..Mezery kolem pomlčky:
zleva nedělitelná, zprava dělitelná,
ve významu „až“, kolem spojovníku: žádná mezera.. V anglické sazbě je běžnější emdash bez mezer.. Ve starých knihách je používána též pomlčka na 3/4 čtverčíku.
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Interpunkce – příklady:
Hrad Karlštejn nechal postavit Karel IV.
Problém upravuje zákon č. 111/1999 Sb., kde je psáno. . .
malíř-lakýrník, x-násobný, je-li (ale zdali), ISBN-80-7302-007-6.
dvou- a třípatrové domy, přípona -ismus
Jaroslava Pondělíčková-Mašlová, ale Karolína Novotná Majerová.
Možnosti: Praha 6 – Dejvice nebo Praha 6-Dejvice.
Mluvili jsme spolu dlouho –, velmi dlouho.
Běžné rostliny – jako jsou hluchavky – netřeba zalévat.
v letech 1938–1945, strana 42–88, 1.–17. září,
pondělí–pátek 8.00–13.30 h.
— Hovořili jste spolu? — Nehovořili. — Ale hovořili. — Nehovořili!
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Závorky, uvozovky. Závorky ( ), [ ], { }, ⟨ ⟩: zevniř bez mezery, vně s mezerou.. Ohraničuje-li celou větu (větný úsek), interpunkce je (bez mezery) až
za závorkou, jinak je interpunkce uvnitř.. Pravidlo ohraničení větného úseku v kontextu interpunkce se uplatní
i v případě textů v uvozovkách nebo při vyznačování. (Je třeba tomu
věnovat pozornost.). Vnořené závorky v textu: vnější kulaté, vnitřní hranaté.. Uvozovky „české“ (tzv. 99 dole, 66 nahoře), vnořené ‚české‘.. Francouzské uvozovky jsou taky možné, ale píšeme je obráceně než
Francouzi, po vzoru Němců, tedy »takto«.. Jazyky mají typicky deklarovány primární dvojici uvozovek a
sekundární. Viz https://en.wikipedia.org/wiki/Quotation_mark. V žádném případě nepoužívat pro uvozovky symbol palce ”, to je
diletantismus. Říkáme tomu programátorské uvozovky. Jejich užití je
jen v souvislosti se syntaxí nějakého programovacího jazyka.

https://en.wikipedia.org/wiki/Quotation_mark
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Interpunkce v přímé řeči.. Pravidlo interpunkce podle větného úseku uvozeného textu se
neuplatní v přímé řeči, tam je interpunkce vnitř uvozeného textu:
„Současnou prioritou,“ uvedl ministr zdravotnictví, „je zrušení
nesmyslných vládních opatření.“
„Myslíš to vážně?“ zeptal se. Odpověděl jsem: „Ano.“

Elipsa (tři tečky). K ukončení nedovyřčeného. . .. Čtvrtá tečka se v žádném případě na konci věty nepřidává. Ale:
Projekt stál 7,2 mil. . . . tato investice se nevyplatila.. Zleva ke slovu přisazená bez mezery, zprava mezera.. Tři tečky jsou rozvolněny vlasovou mezerou: . . . ano, ... ne.. Existuje Unicode znak, často ale má tečky příliš bízko u sebe.. Interpunkce kolem: jedna, dva, . . . , deset.
Doplníme později ( . . . ) a pak teprve můžeme práci odevzdat.
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Zkratky. Píšeme je důsledně podle Pravidel českého pravopisu a Akademické
příručky českého jazyka.. Zkratky odvozené ze začátku slova mají za sebou tečku.
popř., r., zvl., ml., J. Novák, tj. i t. j., t. r., s. r. o., př. n. l.. Zkratky typu s. r. o. mají mezeru za každou tečkou. Vnitřní mezera
bývá zúžená, ale v žádném případě ne žádná.. Iniciály víceslovných výrazů jsou zkraty bez tečky.
ČVUT, ČR, USA, UNICEF.. Zkratky akademických titulů mají ustálený tvar, jsou uvedeny
v zákoně 111/1998 Sb., § 45, 46, 47. Některé dříve používané zkratky
tam nejsou.. Zkratka Ph.D. má tečku i uprostřed a typicky má z obou stran čárku:
Konečně se doc. Jan Novák, Ph.D., ujal slova.. Slovo „viz“ je sloveso v rozkazovacím způsobu, nikoli zkratka.
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Jednotky.Mezi číslem a jednotkou je zúžená nedělitelná mezera: 10 mm.. Jednotky jsou antikvou stejného fontu jako okolní text.. Je třeba rozlišovat jednotku jako samostatné slovo a součást slova:
Baterie má napětí 9 V. Takže k napájení použijeme 9V baterii.. Stupně a minuty v úhlových mírách mají výjimku, píší se bez mezer:
Pravý úhel má 90°. Ale venku je dnes 15 °C a popíjím 12° pivo.. Znak % je jednotka, tj. řídí se stejným pravidlem: 4% čteme
čyřprocentní, zatímco 4 % značí čtyři procenta. Vlevo od procenta je
nedělitelná mezislovní mezera.. Značky měn: 75 Kč, 800 €. Se zúženou nedělitelnou mezerou vlevo.

Matematické znaky. +, −, ⋅, × jsou na matematické ose, jsou odděleny menší mezerou.. Elipsa je na matematické ose, je-li obklopena symboly na ose.. Proměné, veličiny, množiny atd. jsou kurzívou, znaky, číslice, a
jednotky jsou antikvou. Číslice jsou výhradně tabelační verzálkové.
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Dvojtečka. Ve významu poměru má zúženou mezeru z obou stran: 1 : 10 000.. Ve významu skóre sportovního klání či časového údaje je bez mezer:
Nadal–Berdych 6:4, 7:6 (7:3), 6:2. Doběhla v čase 42:12,45.

Paragraf. Je to slovo, tj. z obou stran mezera, zprava nedělitelná.
§ 27 odst. 1 písm. c) zákona, píše se o tom v § 81–93.

Další znaky:. Ampersand: Spejbl & Hurvínek.. Narození, úmrtí: Oldřich Menhart, * 25. 6. 1897, † 11. 2. 1962.. Zásilka # 1234, nebo lépe zásilka č. 1234.. Odsuvník (apostrof) v cizích slovech: l’Hospitalovo pravidlo.
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Čísla. V češtině používáme desetinnou čárku, nikoli tečku.. Rozdělujeme číslice po skupinách po třech se zúženou nedělitelnou
mezerou: 2 345,678 91.. Výjimkou jsou čtyřciferné letopočty nebo čísla popisná v adrese.
Ta se píší dohromady bez mezery za cifrou označující tisíce.. Jednociferná čísla je nejlépe psát slovy: Bylo nás pět.. Čísla v tabulkách musejí být tabelační, verzálková.. Čísla s následujícím slovem jsou někdy bez mezery: 17palcový, 5krát.

Datum, čas. Vzestupně s nedělitenými zúženými mezerami: 30. 4. 2021. Psát
datum bez mezer za tečkami je chyba. Je ale dovoleno: 30.04.2021.. Vzestupně slovně: 30. dubna 2021. před slovem měsíce je
nedělitená mezera.. Sestupně dle ISO 8601: 2021-04-30.. Čas 9.30 nebo 9:30 nebo 09:30 nebo 9.00 hodin, 9.00 h nebo 9 hodin.
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Vyznačování. Pravidlo o zahrnutí interpunkce do vyznačení je stejné jako při
uvozovkách a závorkách.. Způsoby vyznačení:

kurzívou (doporučeno),
tučně (pro větší zdůraznění),
malými kapitálkami (neobvyklé ale možné),
strojopisem (pro vyznačení úseků kódu),
barvami (je-li dokument navržen v barvě),
uvedením textu na samostatný řádek,
prostrkáním (ne),
podtržením (ne).. Je rozumné dodržet stejnou rodinu písma i pro vyznačení.. Hypertextové odkazy jsou vyznačeny barevně nebo podtržením.
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Věty, odstavce. Věta nemá začínat zkratkou s tečkou ani číslem, není-li součástí
názvu:
Dne 11. září došlo ke katastrofě.
Společnost ručením omezeným má právní subjektivitu. Ale:
IV. všesokolský slet se konal kdysi dávno.. Odstavce oddělujeme vertikání mezerou nebo zarážkou, ne obojím.. Odstavce s větším prokladem snesou větší zarážku, ale proklad
podle „řádkování 2“ a více má být bez zarážky.. Po zalomení stránky nesmějí vznikat sirotci (widow).. Velikost zarážky má být 1 až 2 čtverčíky, nejvýše tři čtverčíky.
Východový řádek má být delší než zarážka.. Odstavce pod nadpisem mohou být bez zarážky.. Ostavec přerušený „display-math“ pokračuje bez zarážky.
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Výčty. Návětí nemusí končit dvojtečkou, není-li její užití z jazykových
důvodů nezbytné.. Nevětné údaje jsou zahájeny mínuskou, jsou odděleny čárkou a za
posledním údajem je tečka.. Nevětné údaje mohou být též bez interpunkce na konci (všude).. Nevětné údaje obsahující čárku jsou zakončeny středníkem, za
posledním je tečka.. Větné údaje jsou zahájeny verzálkou a každý je zakončen tečkou.. Údaje se zahajují čísly, písmeny, odrážkami.. Každý údaj se formátuje jako samostatný odstavec s levým
zarovnáním. Levé zarovnání může být různé podle hloubky výčtu
(v násobcích odstavcové zarážky).. Za čísly je obvykle tečka, za písmeny závorka. Číslování se preferuje,
je-li potřeba naznačit uspořádaný seznam. Čísla nebo písmena jsou
užita, když se na údaje ve výčtu odkazuje. Jinak se preferují odrážky.. Na začátku a konci výčtu může být vertikální mezera, mezi údaji také
(menší). Vertikální mezery se nesčítají.
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Označování částí textu čísly. Kapitoly, sekce , podsekce se v odborných publikacích číslují.
Kapitola 2, sekce 2.3, podsekce 2.3.4.. Oddělující tečky jsou bez mezer z obou stran, za posledním číslem
tečka není.. V titulku je „součíslí“ následované větší mezerou (čtverčík) a pak
vlastním titulkem.. V obsahu je třeba dodržet pro začátky titulků stejné úrovně
jednotné zarovnání.. V textu odkazujeme jednotným způsobem, možností je více:

v kapitole 3 × v kap. 3,
viz 2.2.4 × v sekci 2.3.4 × viz sekce 2.2.4 × viz sekci 2.2.4,
§ 24 odst. 3 písm. c).. Závorka v písmenném odkazu se uvádí, je-li uvozena slovem. Jinak

se uvádět nemusí.
viz 5.1a) × viz 5.1a,
viz písmeno a) sekce 5.1 × viz 5.1, písmeno a).
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Citace. Citace v textu se odkazují číslem nebo slovem do seznamu literatury.
Kupříkladu Novák [7] uvádí, že tento fakt má specifický význam.
Tento fakt má specifický význam [7].
Kupříkladu Novák (2017) uvádí, že tento fakt má specifický význam.
Tento fakt má specifický význam (Novák, 2017).. Odkazy jsou (obdobně jako odkazy na poznámky pod čarou) vloženy
do textu. Typicky nenaruší větnou stavbu. Ale ne vždy:
Tato práce vychází z myšlenek uvedených v [1, 3, 7–8].. Číselné odkazy nemusejí být jen v hranatých závorkách, ale též jako
horní indexy, v kulatých závorkách či jinak. Záleží na oboru.. Čísla v seznamu literatury nemusejí být v hranatých závorkách,
třebaže v textu takto vyznačena jsou. Mohou končit tečkou.. Norma ISO 690 se vyčerpává na tom, jak uspořádat záznamy
v seznamu literatury, jak členit jednotlivé údaje v záznamu, které
uvést, co a jak vyznačit v závislosti na typu odkazovaného díla.
Přitom nedává jednoznačný návod ani v této oblasti.. Viz https://www.citace.com/CSN-ISO-690.pdf.

https://www.citace.com/CSN-ISO-690.pdf
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Nadpisy. U beletrie může typograf využít svou invenci a použít specifický
design: zdobné iniciály prvního slova textu, verzálkami nebo malými
kapitálkami první slovo textu nebo první řádek textu.. Písmo pro titulek by mělo být ze stejné rodiny jako písmo chlebové,
vhodným způsobem zvětšené (často většího duktu). Výjimky by
měly mít svůj výtvarný důvod.. V rámci výjimek nelze kombinovat dynamickou antikvu
s přechodovou a vůbec ne statickou.. Kapitola může začínat na samostatné stránce (předchází východová
stránka). Někdy je také navržen koncept zahájení kapitoly na
dvojstránce, nebo na pravé stránce (s případným vakátem vlevo).. Titulek nadpisu nikdy nekončí tečkou za větou, ani když se nadpis
skládá z více vět.. Zarovnání do bloku je pro titulek nevhodné, dělení slov taky.. Nad a pod titulkem je přiměřená mezera. Začíná-li titulek podle
pravidla na samostatné stránce, je nad ním „stránková zarážka“.. Nadpis nesmí být posledním objektem na stránce.
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Popisky obrázků a tabulek. V odborném textu je třeba přidat k obrázku nebo tabulce popisek
uvozený typicky slovem „Tabulka“ nebo „Obrázek“ následovaný
„součíslím“, například:
Tabulka 2.1. Přehled použitých údajů. Oddělení uvozujícího slova s číslem od textu popisku může být větší
mezerou, tečkou, dvojtečkou, pomlčkou, vždy jednotně. Může být
též použito vyznačení tučně, kurzívou atd.. Popisek tabulky bývá obvykle nad tabulkou, popisek obrázku pod
obrázkem. Nebo v rámci jednotnosti popisků k tabulkám
a obrázkům jsou oba typy popisků pod objektem.. Popisek se formátuje jako odstavec, nebo krátké popisky na střed,
nebo na levé zarovnání sazby, nebo levé zarovnání tabulky v sazbě..Mezi popiskem a objektem je vhodná vertikání mezera.. Celkový objekt „obrázek/tabulka + popisek“ je od okolního textu
oddělen vhodnou vertikální mezerou a může být přesunut na
stejnou stránku nahoru nebo na následující stránku, pokud by jeho
přímé umístění narušilo stránkový rejstřík.
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Poznámky pod čarou. Odkazuje se číslem v horním indexu nebo jiným symbolem.
Dříve se za číslo kladla závorka. Nyní toto norma nedoporučuje.. Odkaz je vlevo bez mezery, vpravo s mezerou. Poznámka musí být
(zahájena) na téže straně, kde je na ni odkaz.. Pravidlo kolize odkazu s interpunkcí respektuje odkazovaný větný
celek: když se poznámka váže na celou větu, je její odkaz za tečkou,
když se váže jen na poslední část věty, je její odkaz před tečkou.. Číslování je po stránkách, kapitolách nebo napříč dokumentem.. Jiné symboly mohou být: *, **, ***, †, ‡. Takovéto „číslování“ se typicky
resetuje pro každou stránku zvlášť.. Odkazovaný symbol se opakuje: uvozuje text poznámky po čarou.. Text poznámky, je-li to větný celek, musí být ukončen tečkou.. Jednotlivé poznámky pod čarou se formátují jako odstavec,
typicky jsou vysázeny petitem.. Pod jednou čarou může být více poznámek.. Poslední řádek poslední poznámky kryje stránkový rejtřík.. I východová stránka má poznámky úplně dole na stránkový rejsřík.
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Zakázané dělení do řádků v mezerách
Mezera je běžné místo, kde je dovolen zlom do řádků. Výjimky:. Za předložkami k, K, s, S, v, V, z, Z, o, O, u, U, za spojkami A, i, I.. Zúžené mezery pro členění čísel po trojicích cifer..Mezi číslem a jednotkou nebo souvisejícím znakem: 13 %, § 24..Mezi číslem a výrazem pro počítaný jev: 12 metrů, Praha 6,
7. kapitola, tabulka 2.3.4, III. patro. Má-li slovo aspoň tři znaky a číslo
aspoň dvě cifry, je dovoleno zlomit. (Přesto toto nedoporučuji.). V datech za tečkou mezi dnem a měsícem, rok oddělit lze: 7. 5. 2021.. Kolem dvojtečky vyjadřující poměr 1 : 10 000.. Ve složených zkratkách a ustálených spojeních: a. s., př. n. l., FIT ČVUT,
ČSN 01 6910..Mezi zkratkami rodných jmen a příjmením: F. X. Šalda, Fr. Dobrota..Mezi zkratkou oslovení nebo titulem a jménem: doc. J. Novák, CSc.. Doporučuje se nedělit za zkratkami s tečkou vůbec.. V mezeře před pomlčkou.
Vše lze snadno a rychle zkontrolovat těsně před imprimatur.
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Další zakázané dělení. Před i za pomlčkou při jejím těsném spojení (ve významu až, versus).
Doporučuje se pomlčku v takovém případě nahradit slovním
výrazem: 10–13 � 10 až 13. Ne, dokud není sazba definitivní.

Pravidla dělení slov. Podle pravidel pravopisu příslušného jazyka.. Před rozdělením i za musejí být aspoň dvě písmena.. Ve volnější sazbě je možné použít přísnější pravidlo: aspoň dvě
písmena vlevo, aspoň tři znaky pravo od rozdělení. Takže ne:
o-/bratný, ukule-/le.. Nevhodných dělení vedoucích k vulgarismům je třeba se vyvarovat:
kni-/hovna, lam/-pička.. Obsahuje-li slovo explicitní divis (propan-butan), je možné v něm
rozdělit tak, že se divis zopakuje na začátku dalšího řádku.. Nerozdělovat slova ve třech po sobě následujících řádcích.. Nedělit slova v nadpisech, tabulkách, margináliích atd.
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Dělení webových adres. Nepoužívá se divis.. Žádný znak se nesmí opakovat na novém řádku.

Dělení v matematických vzorcích. České pravidlo uvádí možnost dělení v místě +, =, ⋅ s tím, že se znak
zopakuje na novém řádku. U znaku − je toto pravidlo sporné, neboť
jeho užití může být chápáno jako dvojité mínus, tedy plus.. V anglické sazbě je dovoleno zlomit za bináním operátorem nebo za
relací bez opakování tohoto znaku na novém řádku.

Dělení dlouhých složených slov. Např. v němčině je preference dělit na rozhraních jednotlivých částí
složeniny. Když nelze, pak teprve uvnitř těchto částí.. V češtině je preference dělit v místě divisu s jeho opakováním:
technicko-ekonomický, když nelze, pak dělíme i v jednotlivých
částech bez opakování divis, tj. třeba technicko-ekono-/mický.
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Paginace, záhlaví. Číslování stran od jedné arabskými čísly od začátku dokumentu.. Paginace se nevkládá (ale stránka je interně číslovaná) na patitul,
protitul, titul, vydavatelský záznam, vakát, tiráž. Často také ne
v obsahu a v titulních stranách kapitol.. Jednostránkový dokument se obvykle nečísluje.. Paginace je umístěna v dolním okraji uprostřed nebo vpravo
u nevázaných dokumentů a uprostřed nebo na vnějším okraji
u vázaných dokumentů. Někdy je umístěna v záhlaví.. Paginaci je možno zajímavě graficky upravit.. Záhlaví se nevyskytuje na téže stránkách, kde nesmí být paginace,
a navíc nemá být v úvodních stránkách kapitol.. Na úvodních stránkách kapitol je možné mít paginaci dole a všude
jinde, kde je záhlaví, může být umístěna v záhlaví (u vnějších okrajů).. Záhlaví je vyznačeno jiným fontem, může být odděleno od zrcadla
linkou nebo je použita jiná grafická úprava. Záhlaví může obsahovat
průběžné informace o názvu kapitoly, sekce.
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Tabulky. Norma: použití linek mezi řádky a sloupci tabulky není povinné.
Typografové: svislé linky nepoužívejte vůbec, vodorovné jen střídmě.. Vhodné členění údajů přehledně v řádcích a sloupcích je lepší než
čáry mezi nimi.. Tabulka může být nahoře zahájena vodorovnou linkou a dole
ukončena. Buď obě dvě linky, nebo žádná.. Vodrovná linka může být mezi záhlavím tabulky a daty.. Text od vodorovné linky má mít vertikální mezeru aspoň 1 mm.. Na tištěnou stránku se obvykle nevejde rozsáhlá tabulka v excelu,
tištěná stránka nemá posuvníky, data je třeba prezentovat
s rozmyslem a rozhodně ne stejně, jako v tom excelu.. Je vhodné delší řádky členit třeba střídavým podbarvením.. Jsou-li položky tabulky víceřádkové, je vhodný uvnitř položek menší
řádkový proklad, formátování na prapor.. Tabulky mohou mít své lokální poznámky: celkovou a k vybraným
položkám. Nemají přesahovat šířku tabulky. Jsou odkazovány
písmeny a, b, c atd. v exponentu stojatým písmem.
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Korektury. Korektura: oprava zjištěných chyb.. Platí pravidlo: autor v textu čte to, co tam chtěl napsat, nikoli to, co
tam je napsáno. Je tedy nejméně kompetentní dělat ve svém textu
korektury. Bohužel, často nikdo jiný po ruce není.. Někdy stojí za to si od textu několik dní odpočinout (tj. aspoň
částečně zapomenout, co jste tam chtěli napsat) a pak si to přečíst
znovu. Je to levná (autorská) korektura, ale text korigovaný jen
autorem pokládáme za text, který neprošel korekturou.. Automatické kontroly překlepů pomohou, ale nejsou všespásné.. Ačkoli např. kamarád není jazykový korektor, najde v textu více chyb
než autor. Dva korektoři najdou chyby v průniku asi 70 %.. Korektor čte text způsobem, že nikdy není „vtažen do děje“.
Soustředí se na překlepy a jazykové konstrukce, ale nikoli na obsah.. Korektury jsou: jazykové, stylistické, odborné nebo předtistkové.. Při komunikaci korektora s autorem můžete využít moderní
technologie, pokud se na tom dohodnete.. Korektoři používají korekturní znaménka podle normy ČSN 88 0410.
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