
PRAVIDLA SAZBY tisíce s mezerami a poãet dûlení pod sebou
Úvod:

1Je nezpochybnitelné,
Ïe si dnes »kaÏd˘ mÛ-

Ïe dûlat, co chce« a Ïe
»kdo platí, ten porouãí«.
V tomto duchu se také
kaÏdému mÛÏe líbit nûco
jiného…

2Také rovnou pfiipomí-
nám, Ïe se odvolávám

na »oborovou normu«,
nadto starou pfies 20 let
a je‰tû k tomu na její do-
datek. Ale nic dal‰ího uÏ
pak nikdy nebylo.

3Krom toho, v dne‰ní
dobû jsou platné pou-

ze âeské státní normy,
které byly novû vydány po
roce 1993. Jakákoli »sa-
zeãská« norma není po-
vaÏována za tak dÛleÏi-
tou, aby získala statut
státní normy, takÏe Ïádná
není. NejbliÏ‰í normou tak
zÛstává âSN 01 6910
Úprava písemností zpra-
covan˘ch textov˘mi edito-
ry nebo psan˘ch strojem
(poslední verze z listopa-
du 2002).

Michal Ptáãek
III/2006

Zde je opora pro to, Ïe lze »oficiálnû« a »podle pravi-
del« dûlit aÏ ·ESTKRÁT pod sebou. Tuto zmûnu si vy-
nutila postupující fotosazba, v jejíÏ první fázi bylo ponû-
kud komplikované udrÏovat pravidlo o maximálnû tro-
jím dûlení pod sebou.

Popravdû fieãeno, v úzké novinové nebo ãasopisecké
sazbû by ‰estinásobné dûlení nemuselo nikomu vadit.
Jiná vûc je dûlení v ‰iroké kniÏní sazbû, v akcidenãních
tiskovinách atp. âili kus od kusu, s rozumem a citem.
Ale lep‰í neÏ dogmatické »tfiikrát a dost« je rozdûlit
i poãtvrté, neÏ mít v fiádku nadmûrné mezery…

Na druhé stranû této zmûny normy je zmûna
k ãlánku 29, odst. 1:

»Tisíce a miliony se oddûlují mezerou v ‰ífice teãky
v textu i v tabulkách, stejnou mezerou se oddûlují 
i desetitisíciny atd. U letopoãtu se tisíce neoddûlují.«

To je zcela jasné, tedy tfii tisíce jsou 3 000 (a nikoli
3000, ani 3.000), desetitisícina je 0,000 1 (a nikoli
0,0001, ani 0.0001). Tedy pro toho, kdo chce dûlat
dobrou ãeskou sazbu. [JistûÏe rok objevení Ameriky 
se pí‰e 1492 bez mezery, ãíslo domu 1260 téÏ.]

Pro naprostou srozumitelnost zde uvádím znûní ãl. 8.1
z v˘‰e citované – platné – âSN 01 6910. Tato norma –
na rozdíl od b˘valé oborové sazeãské normy – je plat-
ná a lze se na ni s ãist˘m svûdomím odvolávat:

Desetinná místa se oddûlují od jednotek desetinnou
ãárkou. âísla, která mají více neÏ tfii místa vlevo nebo
vpravo od desetinné ãárky, se ãlení do skupin o tfiech
místech jednou mezerou. âtyfimístná ãísla se rovnûÏ
ãlení mezerou (kromû letopoãtÛ).

17 867,8 m; 1 250 000 obyvatel; 3 000 km; 
0,564 8 g zlata


