
Základní typografická a estetická pravidla  
 
Předložky a spojky na koncích řádek, tvrdá mezera  
 
Na konci řádku by neměla zůstat jednopísmenná předložka (v, s, k, z, u, o) nejlépe ani spojka i, (malé a se 
toleruje). Protože textový editor si řádky ukončuje sám, musíme mu zakázat oddělení takové předložky od dalšího 
slova smazáním „Obyčejné“  mezery a vložením tvrdé (nezlomitelné) mezery (kombinace kláves 
Ctrl+Shift+mezerník). Nejlepší je mít zapnuté Automatické opravy při psaní na předložky k, s, v a z a u 
ostatních vkládat tvrdou mezeru při psaní textu. 
 
 
Estetická pravidla, ve kterých se často chybuje 
 

• Uvozovky dole  mají tvar malinkých devítek: „   

• Uvozovky naho ře mají tvar malinkých šestek: “  

• Pomlčka se píše : 

• Ve významu „až do“  bez mezer (6-18 hod.) 

• Jako znak mínus také bez mezer (-23) 

• V aritmetických výrazech s mezerami (5 – 1 = 4) 

• V označení měny se píše bez mezer (Kč 1540,-) 

• Závorky a uvozovky  se neoddělují mezerou od textu uvnitř 

• Procento  (%) se od čísla odděluje nezlomitelnou mezerou, ale ve významu…procentní se píší bez mezery. 
Tj. 10 % = deset procent, 10% = desetiprocentní 

• Jednotky a ozna čení měny  se od čísla oddělují nezlomitelnou mezerou (15 kW, 25 Kč). Musí být vždy na 
jednom řádku. 

• Značka pen ěžní měny.  Je-li číslo desetinné, píše se značka před číslo (Kč 6,80), je-li číslo celé, píše se měna 
za číslo (13 Kč). Pokud zapisujeme celou částku desetinně, zapíše se s desetinnou čárkou a pomlčkou 
(Kč 13,-). Zápis 13,- Kč je také možný. 

• Číslice  se zapisují s desetinnou čárkou (tečka je v angličtině); 3,14. Tisíce a miliony se oddělují 
(nezlomitelnou) mezerou (10 650 834 lidí). V seznamu  mají být desetinné čárky pod sebou (použijeme 
desetinný tabulátor nebo textovou tabulku). 

• Datum se píše s mezerami (10. 10. 2002), výjimečně bez mezer (v obchodní korespondenci: 10.10.2011). Rok 
se má psát jen čtyřmístně (2004). 

• Telefonní čísla  se píší ve skupinách po dvou až třech číslicích, předvolba se odděluje závorkami: 
(+420) 565 577 898. 

• Tečka se nepíše za nadpisy. Pokud věta končí zkratkou (která má u sebe tečku), další tečka se již nepíše. 
(pokud je v závorce celá věta, píše se tečka do závorky.) Pokud je v závorce jen část věty a věta závorkou 
končí, píše se tečka za závorku (třeba tady). 

• Dvojte čka, st ředník, otazník, vyk řičník  se píší hned za slovo. Dvojtečka ve významu dělení se píše 
s mezerami (6 : 3 = 2), ve významu sportovního výsledku bez mezer (1:0). 
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