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APOSTROF
neboli
ODSUVNÍK

Ale zde tentokrát nejde o kvalitu či nekvalitu reprodukce, ale o to, co se všechno dá vydá-
vat za apostrof-odsuvník.

V ukázce jsem špatné apostrofy označil červeně, zatímco správné zeleně. Je pozoruhodné, 
že ty špatné jsou ještě dvojího druhu, tj. znázorňované dvěma různými znaky.

Prvopočátek chyby dozajista spočívá v rukopisu, tedy nejspíš u překladatele. Sám sice pře-
kladatelem nejsem, ale určitě nedokážu pochopit, jak bych pro jedno a to samé dokázal při 
psaní jakéhokoli textu použít během několika řádků hned tři různé znaky. Dokonce bych řekl, 
že to snad ani není možné. To zaprvé. Zadruhé – jako překladatel, profesionál, bych se snad 
měl poučit o tom, jak apostrof vypadá a jak se ve Wordu píše. Ano, s českou klávesnicí blbě 
(alt-0146), ale mohu si na to defi novat makro, anebo – jako třeba v tomto textu beletristic-
kého charakteru – namísto apostrofu psát paragraf (§), který je na každé klávesnici a ten pak 
nakonec globálně (a jednotně!) za apostrof zaměnit.

A – samozřejmě – zatřetí, chtělo to trochu více pozornosti od korektora či redaktora, určitě 
odpovědného, možná i technického.

Především se tentokrát 
omlouvám za kvalitu 
»reprodukce« – s tím, 
jak člověku ke stáru 
stále více ubývá času, 
nemarnil jsem jej tím, 
že bych ukázku skeno-
val (což by se slušelo 
a patřilo a od řádného 
typografa čekalo), 
 nýbrž jsem ji pouze 
sprostě nafotil digitál-
ním fotoaparátem…
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ÚVAHA O ČESKÉ TYPOGRAFICKÉ HYPERKOREKTNOSTI

Obě ukázky pocházejí z výpravné knihy 
Druhá světová válka, vydané renomova-
ným britským nakladatelstvím Dorling 
Kindersley. Vím ze zkušeností, že si redak-
toři a tvůrci knih tohoto nakladatelství 
jsou schopni vyhrát s každým řádkem, 
s každičkým i minimálním obrázkem 
a jakýmkoli grafi ckým prvkem. Ne že by 
se nikdy nedopustili nějakých drobných 
pochybení, ale v globálu jde o skutečně 
pozornou vycizelovanou kolektivní práci. 
To ostatně bývá vidět na první pohled.
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Bombing Germany by Day
The US Eighth Air Force, based in Britain from late 1942, adopted a strategy of precision bombing against 
targets in Germany. This meant that US crews had to fly their missions by day, when specific factories 
and installations could be identified. But in broad daylight, US bombers were themselves targets.

T he US Eighth Air Force arrived 
in Britain in 1942, but fl ew only 
a few missions that year. None of 

those early sorties were directed against 
targets in Germany and on all of the 
missions the bombers fl ew with an RAF 
escort. It was not until 1943 that the 
practice of precision bombing was put 
to the test in the skies over the Reich. 

The US role in the campaign against 
Germany arose from the 1943 meeting 
between Churchill 
and Roosevelt in 
Casablanca. The 
leaders’ joint edict 
asked for “every 
opportunity to 
be taken to attack 
Germany by day to 
destroy objectives that are unsuitable for 
night attack”. In response, General Ira 
Eaker, commander of the American 
bomber force in Britain, drew up a list 
of “pinpoint” targets inside the Reich. 
On his list were ball-bearing plants, oil 
refi neries, aircraft factories, and U-boat 
yards. Individual buildings or industrial 
complexes, rather than whole cities, 
were the Americans’ goal. Two comple-
mentary but separate plans were pur-

B E F O R E

If the US could take out pivotal Nazi “choke 
points”, with a strategy superior to the Bri-
tish one, then Germany’s capacity to carry 
on would be ruined.

GERMANY’S “CHOKE POINTS”
The US concept of bombing, set up before 
the war, stated that the German economy relied 
on 150 or so key installations. If these “choke 
points” could be hit accurately, then Germany’s 
ability to fight on would be undermined. 

NATIONAL PRIDE
Some US strategists also thought that precision 
bombing was a morally superior way of going 
about the job compared to Britain’s area bom-
bing strategy ❮❮ 214–15. “It is contrary to our 
national ideals,” said one US general, “to make war 
on civilians.” US air commanders believed that 
they had both the technology and the exper-
tise to make precision bombing work in a clinical, 
humane way; that they could accomplish with 
a sharp scalpel what the RAF was clearly failing 
to do with a big, blunt club.

sued – a US one by day, and a British 
one by night. The Combined Bomber 
Offensive was not so much an alliance, 
but a competition to see whose methods 
would break Germany fi rst. 

Overcoming problems
Once the B-17s went into action it soon 
became clear that it would be diffi cult 
to achieve pinpoint accuracy in daylight. 
The Norden bombsight “could drop a 

bomb in a pickle 
barrel from 30,000 
feet”, but this was 
only true if the tar-
get was seen in its 
optical lens. All 
hinged on this 
reading, but it 

was often impossible to take in 
Europe’s grey skies. US aircraft 
were blind in cloud and so their 
bombs missed frequently.

A separate issue arose from the 
fact that no fi ghters were capable 
of escorting the bombers. In order 
to protect themselves, B-17s fl ew in 
tight formations called “boxes”. This 
meant that every plane in the box 
could cover every other one. However, 

T E C H N O L O G Y

NORDEN BOMBSIGHT

Round-the-clock raids
American forces often attacked German 
cities the morning after a British raid, 
 giving the enemy no respite from the 
night-time bombing raids.

“Germany is 
a fortress, 
but it is 
a fortress 
without 
a roof.”
PRESIDENT FRANKLIN D. 
ROOSEVELT, 1944

 13 Dec 1943
54 Mustangs escort US raid 

on Kiel and defend  bombers 
for 40 minutes over target  

 27 Jan 1943
First USAAF raid over 
Germany targets port 

of Wilhelmshaven

 1/2 Jun 1942
956 bombers take part in 

raid on Essen. Hazy atmos-
phere over Ruhr; disappoin-

ting results

 30/31 May 1942
Operation Millennium – the 
first 1,000-bomber raid – in-

flicts serious damage 
on city of Cologne  17 Aug 1943

USAAF raid on Schweinfurt (centre of ball-bea-
ring industry) and Regensburg, where Messer-
schmitt fighters are built, suffers heavy losses – 
60 out of 376 bombers bombers are lost 

 16/17 May 1943
Dambusters raid on Möhne, 
Eder, and Sorpe dams

 6 Mar 1944
First major USAAF 
raid on Berlin

 18 Nov 1943–30 Mar 1944
Series of raids on Berlin and other 
major cities – the “Battle of Berlin”

 24 Jul–3 Aug 1943 
Operation Gomorrah devastates 
Hamburg, killing 40,000

 28/29 Mar 1942
234 bombers devastate historic city of Lü-
beck. In retaliation Hitler orders bombing of 
English cathedral cities of Exeter, Bath, and 
Norwich – the “Baedeker raids”

German cities and towns
subjected to major bombing raids

Other targets of Allied raids

Major RAF bomber base

Major USAAF bomber base

Range of Spitfire as fighter
escort May 1943

Range of Mustang P-51D as
fighter escort May 1944
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The Norden bombsight was designed 
by the engineer Carl Norden, and was 
an extremely sophisticated, top-secret 
targeting device – a kind of flying me-
chanical computer. A bombardier 
(bomb aimer) would input data such as 
airspeed and altitude, which the Norden 
would use to calculate the trajectory of 
the bomb about to be dropped. Close 
to the target the Norden functioned as 
an autopilot, keeping the approach 
straight and level and releasing the bomb 
at the right instant. In ideal conditions, 
the Norden could place a bomb dropped 
from a height of 6,100m (20,000 ft) 
within 27m (90 ft) of the target.

T H E  A L L I E S  T U R N  T H E  T I D E  1 9 4 3

The estimated number 
of American aircrew 

killed or captured in the bombing 
campaign over Europe – roughly the 
same rate of loss as sustained by RAF 
Bomber Command.
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The threat of Allied action against Norway 
and Sweden, made apparent during the So-
viet–Finnish War, was partly responsible 
for Hitler’s decision to occupy Norway.

MORE SOVIET GAINS
On 17 June 1940 Soviet troops occupied 
Estonia, Latvia, and Lithuania and 
incorporated them into the Soviet 
Union. Hundreds of thousands of their 
people were executed or sent to pri-
son camps in Siberia. 

FINLAND STRIKES BACK
In June 1941 Germany invaded 
the Soviet Union 134–135 ❯❯. 
Finland joined in the attack to re-
cover territory it had lost in 1940. 
The Finns called this the Conti-
nuation War, to emphasize its 
link with the Winter War.

A F T E R

the war aimed to undermine the Fin-
nish will to resist, but it only strengthe-
ned their resolve.

Finland had constructed a formidable 
system of fortifi ed positions along the 
southern stretch of its border, known 
as the Mannerheim Line. Attacked by 
the Soviets with an unimaginative 
frontal infantry advance supported by 
artillery, the defences held fi rm, and 
heavy casualties were infl icted on the 
invaders. Soviet soldiers were not 
equipped to fi ght in the ice and snow 
whereas the Finns were well adapted 
to the conditions, deploying fast-moving 
ski troops who wore white winter ca-
moufl age. The Soviet’s technological 
advantage was negated as Finnish sni-
pers picked off offi cers and “Molotov 
cocktails” – bottles of burning petrol –  
were lobbed into tanks. By the start of 
1940 the invasion had stalled.

International opinion
The spectacle of a small country defen-
ding itself gallantly against a powerful 
invader inevitably attracted widespread 
sympathy and admiration. The mori-

Finnish machine-gun position 
Well-camouflaged Finnish troops in action with an M32 
machine gun. This gun was based on a Russian design 
but had been improved for winter use by the Finns. 

Helsinki bombed
Soviet air attacks on Helsinki and other Finnish cities 
caused international outrage in 1939, but were feeble by 
comparison with later events in World War II; reportedly 
fewer than 100 Finns were killed.

but the Norwegian and Swedish gover-
nments refused to co-operate. Chur-
chill, the most aggressive of British mi-
nisters, advocated using the 
expeditionary force primarily for an in-
vasion of Norway and Sweden, which 
would cut off German supplies of iron 
ore, carried from Swedish mines via 
the Norwegian port of Narvik. In 
March 1940 the British and French go-

vernments agreed to send the troops 
and violate Norway’s and Sweden’s ne-
utrality. But before the force could em-
bark, Finland had to sue for peace.

Finnish defeat
The military situation had been rever-
sed by the dispatch of 27 extra Soviet 
divisions to the Finnish front and the 
replacement of Voroshilov by the more 
effective Marshal Semyon Timoshenko. 
The Soviets battered through the Man-
nerheim Line, leaving Finland exposed 
to certain defeat. Soviet losses had been 
heavy – some 127,000 killed – and Sta-
lin was prepared to abandon his 
conquest of Finland in re-

Furious resistance
Alone and unsupported, the bold and courageous 
Finns held off the Soviet offensive for two months until 
overwhelmed by vastly superior manpower and being 
forced to fight on an extended front. 

bund League of Nations roused itself to 
expel the Soviet Union. In Britain and 
France there was a clamour for inter-
vention in defence of the Finns. Since 
the Soviet Union was at this time ac-
ting as a loyal ally of Germany, the idea 
of fi ghting the Soviets did not seem un-
reasonable. At least it offered the pro-
spect of an end to the inertia of the 
Phoney War. 

The British and French governments 
agreed to assemble an expeditionary 
force for dispatch to the Baltic. But 
there were many diffi culties in the path 
of such an operation. The only realistic 
way to send troops to Finland was 
across neutral Norway and Sweden, 

turn for a swift end to the fi ghting. The 
Finns had to cede the territory and 
bases demanded by the Soviet Union, 
but retained their independence. 

Having assembled a force to defend 
Finland and then failed to send it in 
time, the Western democracies were 
once more discredited. The debacle 
led directly to the fall of the Daladier 
government in France, the more pug-
nacious Paul Reynaud taking 
over as French premier. 

In the Soviet Union the revealed defi -
ciencies of the Soviet Army led 
to military reforms that proved their 
worth later in the war. Both in Ger-
many and the West, however, the im-
pression remained that the Soviet 
Union were militarily incompetent and 
unlikely to offer effective resistance to 
a German invasion.

A MOLOTOV COCKTAIL

 1 Feb 1940
Massive Soviet 
offensive against 
Mannerheim Line

 13 Mar 1940
Soviet attack on Viipuri 
forces Finns to agree to 
peace terms of Treaty of 
Moscow

 30 Nov 1939
Soviets invade at seve-
ral points on the bor-
der simultaneously

 11 Dec 1939
Finns halt Soviet 
advance on Suo-

mussalmi

 6 Dec 1939
Soviets make first of several 

attempts to break through 
the Mannerheim Line

 25 Feb 1939
Slow Soviet progress 
in the far north hal-

ted at Nautsi

KEY
Soviet advance

Finnish advance

Mannerheim Line

Frontiers 1939
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“… the enemy attacks resembled a 
badly directed orchestra with every 
instrument ignoring the beat.”
FIELD MARSHAL MANNERHEIM DESCRIBING THE INITIAL SOVIET OFFENSIVE

Lahti L-39 20mm anti-tank rifle
This Finnish anti-tank rifle, nicknamed the “Elephant 
Gun”, saw limited service in the Winter War. Anti-tank 
rifles generally were soon replaced during the war by 
larger and more powerful anti-tank artillery weapons.

130cm barrel Cheek rest helped the firer take 
advantage of the rifle’s long-range 
accuracy

Ski-type 
mounting 
for use on 

snow

10-round magazine

y p y g

“… the enemy attacks resembled a 
badly directed orchestra with every 
instrument ignoring the beat.”
FIELD MARSHAL MANNERHEIM DESCRIBING THE INITIAL SOVIET OFFENSIVE

“Germany is 
a fortress, 
but it is 
a fortress 
without 
a roof.”
PRESIDENT FRANKLIN D. 
ROOSEVELT, 1944

“““““““““ ny is GeGeGerrrmaaGGeGeG nnn
ffoforf trressrtrressa aa fa foa foaa faaaaaaaa a f forfo trressfffoortre ,,

bbbbbbubububutbubut but iut it ist is iitttt
ess aaa foa fo fortretressfffo ss

withowi how utthoouu
a ra roof.”
PRESIDENT FRANKLIN D. 
ROOSEVELT, 1944ROOSEVELT 1944

Přesto může českého typografa zarazit 
taková věc, jako je iniciálová zkratka 
jména na konci řádku, nota bene v pří-
padě, kde je to opravdu zbytečné a na-
víc zdaleka viditelné. Slovy reklamních 
sloganů – devět z deseti korektorů by 
nezapomnělo vyznačit požadavek na 
přemístění iniciály D. na začátek násle-
dujícího řádku před příjmení. Ne tak 
precizní Britové…
To mne vede k širší úvaze, zdali to s na-
šimi typografi ckými požadavky koli-
krát nepřeháníme. Dobrovolně jsme si 
vytvořili řadu omezení. Jen namátkou: 
pomlčka smí být na konci řádku, ale ne 
na začátku; rozděleným slovem smějí 
skončit nejvýše tři řádky pod sebou; 
nesmí se oddělit iniciála od jména; po-
řadové číslo dne od měsíce (17. / listo-
padu); nesmíme na konci řádku pone-
chat jednopísmennou předložku (ani 
spojku) a tak podobně. Ale pak se po-
dívejme do světa, nebo aspoň do Ev-
ropy, kam se snažíme dostat už dvacet 
let. Britové klidně nechají iniciálu na 
konci řádku, vůbec jim nevadí pomlčka 

na začátku řádku, zrovna tak klidně ne-
chají jednopísmenný člen jako samo-
statné slovo na konci řádku. Oni ano, 
my ne.
Na druhé straně u nás často vidíme do 
dvou řádků roztržená čísla (50 / 000) 
nebo příšerně rozdělená slova (samoz-
řejmě, protiú-tok atp.). To nám zřejmě 
nevadí.
Také známe korektory nebo redaktory, 
kteří by rádi viděli každý východový řá-
dek zaplněný málem až do poloviny, 
protože je pouhá tři písmenka s tečkou 
přivádějí téměř k ší lenství.
Už v r. 1985 byl u nás podniknut pokus 
ulevit sazečům a povolit až šestiná-
sobné dělení pod sebou. Nevžilo se to 
a jakmile si korektor pravidlo TŘÍ osvojí, 
vystupuje proti čtvrtému dělení jako 
nejzuřivější inkvizitor. Nevadí, že pak 
řádek bude mít obrovské mezery, jen 
když bylo klasickému pravidlu učiněno 
zadost. Anglická sazba nedělí slova 
ráda vůbec. Rizikový řádek raději 
»sprskne«, anebo prostrčí, jen když ne-
musí dělit – také fuj.
Podobně je výhradně českou speci  a-
litou neponechávat jednopísmenné 
slovo na konci řádku. Jinde to nevadí.

Nebrojím proti typografi ckým pravid-
lům, jen tak uvažuji. Co je důležitější 
a co méně. Na čem třeba trvat za kaž-
dých okolností a kdy lze přivřít oko. 
V zobrazeném příkladu možná Britové 
považují »křestní« jména Franklin D. za 
patřící k sobě, a tedy proč je rozdělo-
vat, i když náš náhled je jiný.
Prosil bych proto o rozumný pohled. 
Pročpak by se v úzkém sloupci sazby 
(typicky časopisecká sazba nebo knihy 
užší než 15 cm) nemohlo dělit třeba 
i pětkrát pod sebou, zvlášť, když toto 
je legální? Proč by v takové sazbě ne-
mohly na konci řádku zůstat iniciály 
odtržené od příjmení (T. G. / Masaryk), 
nebo jednotka od počítaného před-
mětu (500 / osob)? Zejména v přípa-
dech, kdy v ostatní sazbě lze kolikrát 
nalézt spoustu dalších a možná horších 
typografi ckých nedostatků.

“… the enemy attacks resembled a 
badly directed orchestra with every
instrument ignoring the beat.”
FIELD MARSHAL MANNERHEIM DESCRIBING THE INITIAL SOVIET OFFENSIVE
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energie, ako si vyžaduje samotný hardvér. 
HP POD sa môže pýšiť koefi cientom PUE 
s hodnotou okolo 1,25! Kontajner dokáže 
poskytnúť priestor, ekvivalentný klasické-
mu dátovému centru o veľkosti približne 
370 m2. Dá sa do neho umiestniť až 3 500 
blade serverov, alebo približne 12 000 
pevných diskov, prípadne ich ľubovoľnú 
kombináciu, a to aj od iných výrobcov 
ako HP. Racky sú súčasťou konfi gurácie 
a štandardne sa dodávajú vo veľkosti 50U, 
s hĺbkou 19“. K dispozícii je  výkon až do 
27 kW/rack. 

HP POD all-inclusive servis

dizajn, dodávku, a samozrejme, aj prevádz-
kovú podporu. Navrhneme optimálnu 
konfi guráciu, zodpovedajúcu vašim požia-
davkám a poskytneme odbornú inštaláciu, 
nastavenie  a integráciu s vašim jestvujú-
cim dátovým centrom. Proaktívne služby 
podpory vám potom pomôžu udržať in-
fraštruktúru v dobrej kondícii počas celej 
doby prevádzky, s vysokou dostupnosťou, 
a hlavne, spĺňajúcu prísne bezpečnostné 
kritériá. 

Viac informácií o HP POD hľadajte na stránkach 

www.hp.com/products/pod.

PROBLÉM S ČÍSLY
Především – nic nového pod sluncem, jen se mi dostaly pod ruku dvě velmi názorné 
ukázky (viz níže). Jedna je z knihy, druhá z časopisu.
Od dob prvních krůčků fotosazby se potýkáme s problémem spojování vícemíst-
ných čísel. Do té doby byli sazeči naučení používat tzv. pevný výplněk, který mezi 
číselné skupiny kladli. Měli to zažité ruční sazeči, sazeči na písmenkových strojích 
(monotype) i na řádkových strojích (linotype). Celkem automaticky dávali mezi sku-
piny čísel tzv. čtvrtinku, tedy mezeru v šířce čtvrtiny čtverčíku (u 12bodového písma 
tomu odpovídaly 3 body). Nedocházelo pak k situacím, kdy jsou v každém čísle sku-
piny číslic jinak daleko od sebe jak to právě neblaze dokumentují ukázky.
Nastoupila fotosazba – i ta umožňovala spojování číselných skupin, jen to bylo zprvu 
trochu nešikovné: zabezpečovalo se to povelem, kdy bylo namísto mezery třeba na-
psat například [OP25]. To bylo poměrně opruzné a kromě toho se k pořizování vstup-
ních dat (textů) fotosazby začali používat i nesazeči (písařky). Povědomí o tom, jak 
je důležité číselné skupiny spojovat konstantní mezerou, se začalo rozplývat. V de-
vadesátých letech nastoupily počítače a od té doby je sazečem každý, kdo umí spus-
tit Word. Vstupním textem pro zlom sazby je leckdy cokoli, co se zkopíruje odněkud 
z webu. A tak to také dopadá.

Nakonec býváme rádi, pokud jsou číselné skupiny aspoň spojeny pevnou 
mezerou, takže se čísla nerozdělují do dvou řádků (60 / 000). K tomu je po-
mocí aspoň to, když takovou pevnou mezerou k sobě čísla přiváže Word; 
umívá to automaticky, pozná, když napíšu 60 000, že má namísto normální 
mezery dát pevnou a udělá to. A když nepozná, mám možnost to napravit 
a zadat nerozdělitelnou mezeru sám – použiji trojhmat ctrl-shift-mezerník. 
Ale to je pořád jen nerozdělitelná, avšak proměnná mezera. Neboli podle 
aktuální šířky mezer v různých řádcích pokaždé jinak široká, právě jako na 
našich ukázkách.
Jak z toho ven, ovšem neporadím. Dost dobře nelze převzít cizí, mnohdy 
rozsáhlý text a začít v něm vyhledávat číselné skupiny, ani s pomocí vyhle-
dávače to nebude efektivní: musely by se prozkoumat a zaměnit veškeré 
kombinace – 1 mezera 0, 1 mezera 1, 1 mezera 2 až 1 mezera 9, … 2 meze-
ra 0, 2 mezera 1, … 3 mezera 0 až po 0 mezera 8, 0 mezera 9; jestli se ne-
pletu, sto možností, kde místo dohledané »obyčejné« mezery nutno dopl-
nit ekvivalent neproměnného čtvrtčtverčíku. To by musel udělat sazeč 
s rizikem, že někde něco poplete, překlepne číslovku a nechtěně ji v celém 
dokumentu změní. Učinit to bez nároku na nějakou pochvalu, natož fi -
nanční ocenění za to, že se při zlomu výrazně zdrží. A koho to vlastně za-
jímá…?! – Asi nezbude, než nadále všechno opravovat při korekturách…
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OBAL ZA PÉČI NESTOJÍ?
Reprodukovaný obal (tzv. pošetka) obsahuje tolik nedokonalostí, jako by snad byl 
první učňovskou prací… Protože je ze série, musím potvrdit, že šlo o výjimku, avšak 
znamenitě poslouží k poukázání na to, kolik chyb se při dobré vůli dá nakupit na po-
měrně malém prostoru. [Prosím, zvětšujte si potřebné výřezy]
Nedostatky přední strany jsou popsány pod tímto textem, k zadní straně obecně:
Na některé konkrétní chyby upozorňuji jen orámováním, další okomentovávám modrou 
barvou. ■ Úzké písmo, jímž jsou sázeni interpreti a názvy skladeb, má neskutečně široké 
 pomlčky; měly by být úměrné těm správným z přední strany (ale – dejme tomu, že je v tom-
to případě můžeme považovat za jakýsi grafi cký prvek…). ■ Obecně jsou příšerně sázeny 
zkratky »a. s.« (mezery mezi, čárky okolo!). Jsem s tím asi únavný, ale musím to zase říci, jako 
Cato svou slavnou větu o Kartágu, které musí být zničeno: Proč si fi rma Supraphon chce za-
kládat na tom, že nějaký z jejích (píp-píp-píp) představitelů ji »údajně« nechal do obchod-
ního rejstříku zapsat bez čárky před zkratkou společnosti?! ■ Data jsou za tečkami sázena 
bez mezer (viz hned první skladba) – nelenujte si zvětšit příslušný výřez! ■ U skladeb č. 7 
a 14 je určitě zbytečně pomlčka na začátku řádku (u 12 by se, dejme tomu, na konec ne-
vešla). ■ Dole v černém kruhu je v korunovém cenovém údaji nevímproč značka měny při-
lepena k číslu, ačkoli o řádek níž u ceny v eurech je správně sázeno s mezerou. ■ Nalevo od 
toho je u autorského copyrightu správně sázena zkratka »s. r. o.«, aby o tři řádky níž byla zase 
hanebně »a. s.« bez čárky i bez mezery. ■ Nebyl bych to já, aby mě uspokojily dokonce 
dva druhy »apostrofů« v názvech skladeb č. 9, 13 a 20 – podle mě prostě správný apostrof 
v bezpatkovém písmu vypadá tak, jak jsem ho do modré plochy pro porovnání přisadil. ■ 
A – ovšem, nezapomněl jsem: v levém sloupci skladeb má očíslování samozřejmě vypadat 
tak, že tečky musí být pod sebou, nejen od jedné do devíti, ale i s tou tečkou za desítkou!

chybí 
mezera

koncovka -ti sem 
nepatří, jen: 50 let

pomlčka, stejná jako 
je o pět znaků nalevo

Tři řádky zbytečně 
sázené »do bloku«, 

takže v každém jiné 
mezery a zejména 

v prostředním řádku 
až nadbytečně velké.

What’s

Zorba’s
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( T YPO)NÁSTRAHY ČÍHA JÍ  VŠUDE

 ◀Uprostřed ofotografované knižní strany je v odstavci pod titulkem – z ničeho 
nic – úsek sazby evidentně větším stupněm písma: začíná slovem »skrze« a končí 
slovem »stojí«. Ještě před pár lety by se něco takového při načítání textu z tex-

tového editoru do zlomového programu nejspíš nestalo, ale jak jsou programy stále 
pokročilejší a více toho umožňují (poměrně s plnou parádou se přejímají veškeré po-
užité styly…), tak také mohou nastávat podobné nechtěnosti. V tomto případě by-
chom prapříčinu nalezli samozřejmě už v textovém editoru (nejspíš Word), později si 
pak při korekturách nedostatku pouze nikdo nevšiml.

 ▼ Stokorunový šek je milá věc, ale dokumentuje nám jednu nemilou vlastnost 
písem, která mají číslice kreslené na šířku půlčtverčíku. Takových písem je vět-
šina a stejná šířka jejich číslic je samozřejmě velice pozitivní – zkuste si pís-

mem, které má proměnlivé šířky čísel, vysadit tabulku, abyste dostali příslušné řády 
pod sebe; prakticky neproveditelné. Jenomže ve vyobrazeném případě (a podobných 
je řada, třeba u číslovek v titulcích) ten půlčtverčík jedničky obsahuje příliš mnoho 
»masa«, takže jednička je od nul jakoby odtržená. Pozornější sazeč by nápravu zjednal 
okamžitě a ani by nedával šanci nepozornému korektorovi, který mu tuto grafi ckou ne-
pěknost neoznačil jako chybu. – Také by pomohlo, kdyby šek byl třeba na 300 Kč…
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