Typograficka pravidla pro I. PKO Praha
Mezeru, aby byla lépe vidět, budu značit „•“, a to tam, kde to bude zapotřebí pro zdůraznění mezery.

Značky

Zkratky

Interpunkce

Velká
písmena

I .PKO
Praha

Správně

ASCI
kód

Píšeme s diakritikou (s háčky a čárkami)! Text po sobě několikrát přečteme!
„I.•PKO Praha“ s mezerou za I., když je tam „Praha“
„I.PKO“ jako zkratka klubu bez mezery, když tam není slovo „Praha“
„klub“ s malým „k“. „Náš klub se účastní závodů.“
I.•plavecký klub otužilců Praha
„Česká republika“
„Čech“, „Češi“
„čeští sportovci“
„Mistrovství světa v plavání v Německu“ – konkrétní název akce
„sedmnácté mistrovství světa v plavání“ – obecný text
Po interpunkci (,.;:?!) standardně píšeme mezeru „za“ interpunkcí, „před“
interpunkcí nikoli, tj. „,•“, „.•“, „;•“, „:•“, „?•“. Ahoj,•jak se máš?•Já dobře.•
„…“ píší se pouze tři tečky. Mezera před „…“ se nedoporučuje. „Myslel jsem
si svoje…“ Chováme se k „…“ jako k interpunkci.
„Praha-východ“, „Brno-venkov“. Slova jsou spojena spojovníkem „-“, který
najdeme na klávesnici. Píšeme bez mezer a spojuje dvě slova.
víš-li“ přípojka „-li“ je spojena spojovníkem.
Pomlčka „–“ není na klávesnici! Píšeme kolem ní obvykle mezery.
„Plavec se zrychlil•–•jak jsme již psali•–•o více než 10 %.“
„závod I. PKO Praha•–•Fides Brno.“ (u víceslovného názvu jsou mezery),
„utkání Sparta–Slavia, plavba Vrané–Praha, utkání Praha–Brno“
(u jednoslovného názvu máme pomlčku bez mezer)
Závorky – okolo závorek jsou mezery vně, nikoli uvnitř.
„Plavecké pomůcky•(např. piškot, destička)•jsou užitečné.“
Lomítko „5•km/h“ píšeme bez mezer okolo.
„Průtok Vltavy:•100•m3/s“
Uvozovky se píší bez mezer uvnitř. Levá je spodní, pravá je horní. Přímá řeč
se odlišuje kurzívou.
Řekl:•„Plavání mne baví.“
Se zkratkami v textu šetřete. Za zkratkou se píše tečka.
„jun.“ junior, „ml.“ mladší, „st.“ starší, „str.“ stránka, „zvl.“ zvláště, „cca“
přibližně, „ks“ kus, „m.•r.“ minulý rok, „P.•S.“ post scriptum, „t.•m.“ tohoto
měsíce, „t.•r.“ tohoto roku, „aj.“ a jiné, „tj.“ to je, „tzn.“ to znamená,
„apod.“ a podobně, „např.“ například, „tzv.“ tak zvaný.
Pozor: „viz“ je bez tečky!
Vždy se připojuje značka, tedy: 5•s až 10•s, 100•m až 200•m, 3•m•×•4•m,
10•m/s, 50•m3/s, 20•m, 35•m2, CO2, 5•kPa,
500•Kč, 500,–•Kč (použita pomlčka), Kč•500,00, CZK•24,00, zaokrouhlená
čísla píšeme bez desetinných míst: 4.700•Kč (lze použít tečku pro oddělení
tisíců).
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Čísla a číslice

Pište prosím °C (nikoli stupně Celsia),
4•°C, +5•°C; –10•°C (preferuji znak mínus, tedy pomlčku),
20•°C•±•2•°C, (20•±•2)•°C,
teplota 12–15•°C = 12 až 15 stupňů Celsia
2•×•3•=•6 (použito ×, lze použít i x);
3•–•2•=•1 (je použita pomlčka); 6•:•2•=•3
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20× = 20krát, 20 stupňů, 8•% = 8•procent, 20% = 20procentní, 12stupňový,
5kilometrový, 8kilometrový, 100metrový, 12letý, od 5 do 8 h, pro děti od
3 let… (koncové „-ti“ „-mi“ se nepíše)
Číslovky do 10 píšeme raději slovy, pokud nejde o matematické či fyzikální
veličiny (např. teplota vody 3•°C). „Tři závodníci nedoplavali závod.“
Řadové číslovky píšeme s tečkou:
3.•místo = třetí místo, 19.•ročník = devatenáctý ročník.
Jako oddělovač tisíců se používá mezera „17•867,8•km“.
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Data v datových formulářích: 2016-05-01, 01.06.2003.
Data v souvislém textu (např. v článku): 8.•června 2016, 1.•6.•2015.
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Zkratky času: hod., h, h., min, min., s bez tečky.
Při zápisu času denní doby se hodiny a minuty oddělují tečkou nebo
dvojtečkou, nedělá se mezera, hodiny se píší jednomístně: 7.30, 18.25,
v 8.05 hod. (nebo 7:30, 18:25, v 8:05 hod.).
Časová rozmezí píšeme s pomlčkou bez mezer: 10–13 h, oběd 12.00–12.45,
návštěvní hodiny: květen–září 9–17 h, 16.–17. června.
S mezerou se píše: 16.•6.•–•18.•6., 1.•ledna•–•31.•prosince•2014.
Časové údaje sportovních výkonů se oddělují „:“, tedy: „h:min:s“, např.
09:45, 10:30:15, desetiny sekundy a setiny sekundy se oddělují čárkou
15:58,11, závodník doplaval v čase 2:05:27,15 (čteme: v čase 2 hodiny
5 minut 27 sekund 15 setin sekundy), 1,25 s. (Pozn. pro MS Excel: minuty je
nutno psát do políček ve formátu 0:26:04, nikoli pouze jako 26:04)
12násobek, 14denní, 3krát, 12patrový (píše se bez „ti“)
Telefonní čísla se píší po trojicích: 603 789 124
Výčty viz http://prirucka.ujc.cas.cz/?ref=160&id=870
Čárky viz http://prirucka.ujc.cas.cz/?dotaz=%C4%8D%C3%A1rky

44

44
44
47

Literatura a zdroje:
BÁČOVÁ, Marie, Helena HÁJKOVÁ a Renata KARASOVÁ. Normalizovaná úprava dokumentů. Praha:
Pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě vydalo Informační
centrum ČKAIT, 2006. ISBN 8086769429.
Internetová jazyková příručka: značky, čísla a číslice, časové údaje, tři tečky „…“, pomlčka „–“,
spojovník „-“, psaní čárky, kalendářní datum a místo původu.
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