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DROBNÉ ODSTAVCOVÉ ÚPRAVY 3 STRANY

p
koróna [řec. + lat. věnec], 1. astron. (sluneční koróna) jasné 
zářící okolí Slunce (svítí zhruba jako měsíční úplněk), pozo-
rovatelné při úplném slunečním zatmění, n. →koronogra-
fem; v maximu sluneční činnosti je spíše okrouhlá, v mi-
nimu více zploštělá a se zřetelnější paprskovou strukturou. 
K. je zahřívána na 1 mil. °C rázovými zvukovými vlnami, kt. 
jsou vyvolány konvekcí ve fotosféře (→granulace). Záření k. 
lze rozborem spektra rozlišit na tři složky: K-koróna, kt. září 
ve spojitém spektru, F-koróna s normálním slunečním spek-
trem s absorpčními čarami a L-koróna zářící v emisních ča-
rách. Oblouky a paprsky v k. jsou rozmístěny podél indukč-
ních čar magnet. pole a ukazují na přítomnost a změny mag-
net. pole na Slunci. Vnější okraj k. tvoří přechod 
k →meziplanetární látce; 2. elektrotech. forma samostatného 
výboje v plynu, kt. doprovázena světélkováním, vzniká na 
silně zakřivených hrotech, způsobuje energetické ztráty 
u vysokonapěťových vedení, rušení bezdrátových přenosů, 
korozi.

p
koróna [řec. + lat. věnec], 1. astron. (sluneční koróna) jasné 
zářící okolí Slunce (svítí zhruba jako měsíční úplněk), pozo-
rovatelné při úplném slunečním zatmění, n. →koronogra-
fem; v maximu sluneční činnosti je spíše okrouhlá, v mi-
nimu více zploštělá a se zřetelnější paprskovou strukturou. 
K. je zahřívána na 1 mil. °C rázovými zvukovými vlnami, kt. 
jsou vyvolány konvekcí ve fotosféře (→granulace). Záření k. 
lze rozborem spektra rozlišit na tři složky: K-koróna, kt. září 
ve spojitém spektru, F-koróna s normálním slunečním 
spekt rem s absorpčními čarami a L-koróna zářící v emisních 
čarách. Oblouky a paprsky v k. jsou rozmístěny podél in-
dukčních čar magnet. pole a ukazují na přítomnost a změny 
magnet. pole na Slunci. Vnější okraj k. tvoří přechod k →me-
ziplanetární látce; 2. elektrotech. forma samostatného výboje 
v plynu, kt. doprovázena světélkováním, vzniká na silně za-
křivených hrotech, způsobuje energetické ztráty u vysoko-
napěťových vedení, rušení bezdrátových přenosů, korozi.

Aniž chci hrát na staromileckou notu, musím konstatovat, že se dříve důsledněji dbalo na to, aby sazba byla opravdu 
(typografi cky) hezká. Mám tím na mysli takovou lehce mravenčí péči o to, aby mezislovní mezery nebyly příliš veliké 
nebo naopak malé, aby se v sazebním sloupci nevyskytovaly tzv. »řeky«, aby východové řádky nebyly příliš kratičké 
(nesměly být kratší než velikost odstavcové zarážky v následujícím řádku) nebo aby východový řádek nekončil jen 
třeba milimetr či dva od pravého konce řádku atp. Dnešní doba je na takové »hraní« si se sazbou příliš rychlá, orien-
tace na výkon (a fi nanční efekt) převažuje nad touhou sazbu pěkně ošetřit. Přitom právě nyní máme v ruce nejšikov-
nější technologie pro dokonalou úpravu sazby – jestliže dříve v sazbě objevil korektor »řeku«, znamenalo to znovu 
(ručně) přesadit a přelámat tři čtyři řádky. Dneska stačí například jinak rozdělit jediné slovo a sazba se sama »přelije« 
do vyhovujícího tvaru. Přesto se ani tak drobným úpravám nyní takřka nikdo nevěnuje. Osobně nemám rád výrazy 

lidí z oboru (redaktorů, autorů, zákazníků) typu »vždyť to tam jen nalejete«, ale musím přiznat, že počet »nalévačů« 
začíná významně přesahovat počet sazečů či typografů. Ano, nejde o nic zásadního, sazba – taková, nebo maková – 
se dá vždycky použít (včera to už mělo být v tiskárně!), dokonce ani zákazník obvykle takové jemnůstky nevyžaduje. 
Vypadá to, že se sazeč poctivou a typografi cky vzorně provedenou prací jen zdržuje, aniž by za to došel uznání či do-
konce (fi nančního) ocenění. Rád bych věřil, že ti »lidé z oboru« na řemeslo nekašlou, ale snad třeba jen nevědí, jak na 
to, netuší, co se všechno má a dá udělat. Proto tento rozsáhlejší několikastránkový materiál, v němž chci ukázat, jak 
drobné až ne nápadné zásahy do sazby mohou její výsledný vzhled nečekaně výrazně vylepšit. Ovšem, chce to nejspíš 
trochu citu (nejen na straně sazeče, ale třeba i redaktora a korektora – aby věděl, co může chtít a byl schopen si uvě-
domit, zdali to může dostat), ale ten se dá zkušeností získat. Hlavně musí být snaha, toť vše.

PROČ VZNIKAJÍ VELKÉ MEZISLOVNÍ MEZERY – A JAK NA NĚ ZKLIDNĚNÍ PRAVÉHO OKRAJE PRAPORKOVÉ SAZBY
Příčin je řada, pokaždé jiné, popřípadě se vyskytují jako kombinace jednotlivých prvků. Řádkování ovlivňuje nastavení parametrů 

lámacího programu – určení minimálních, středních a maximálních mezer, oblast dělení slov, kolik nejméně písmen musí být na 

začátku rozděleného slova, kolik nejméně na konci, kolik řádků pod sebou smí mít rozdělené slovo, zdali se vůbec slova smějí dělit... 

Vzhledem k tomu se dá říci, že prakticky změnou jakéhokoli z této řady parametrů dojde k ovlivnění sazby, která se upraví (a rozřád-

kuje) jinak. Roli pochopitelně hrají i další faktory – zejména šířka sazby, také obraz písma (úzké, široké) a další. Ale ať tak či jinak, 

nakonec zde máme sloupec sazby a vždy záleží na nás, zdali ho tak necháme, anebo se ho pokusíme zoptimálnit.

Sazba na praporek přináší jednu (jedinou) zásadní výhodu: totiž stejné mezislovní mezery – čehož v sazbě do bloku 

nelze dosáhnout. Co do rozsahu je buď zcela, anebo téměř zcela dlouhá jako bloková sazba; tedy pokud v praporkové 

sazbě necháme dělit slova. Dělit, nebo nedělit, toť věčná otázka. Pokud nedělíme, je praporek víc rozevlátý (a tedy 

ošklivější). Sazba na praporek dobře vychází v anglo-americké sazbě – angličtina má řadu krátkých slov, které se 

dobře do řádků poskládají, líp než relativně dlouhá slova česká (nebo dokonce některá veledlouhá německá).

V této ukázce encyklopedické sazby bylo nastaveno dělení po dvou 

prvních písmenech slova a před posledními třemi, přičemž rozdě-

leno smělo být nejvýše čtyřikrát pod sebou. Je označen řádek 

s velmi širokými mezerami, které vznikly vlastně jen proto, že ne-

mohlo být na konci řádku rozděleno popáté.

Rozevlátý okraj praporku se předem nedá příliš ovlivnit. 

V sazbě do bloku by prázdné místo mezi posledním písme-

nem řádku a celkovou šířkou sazby bylo rovnoměrně rozdě-

leno do mezer uvnitř řádku. Zde se přesouvá na jeho konec 

a tím vytváří nerovný pravý okraj. Vedle sloupce je schema-

tický nákres okraje sazby.

Řešení přinesl jediný zásah – »zákaz« rozdělení slova spek-trem. 

Tím se zbytek odstavce přeřádkoval, a to dokonce tak, že jsme do-

stali nakonec odstavec o řádek kratší. Při zásazích tohoto typu je 

třeba přehlédnout přelámaný zbytek odstavce, zdali v něm náho-

dou nedošlo k novému výskytu malých/velkých mezer nebo k něja-

kému špatnému dělení.

Nelze jinak než ručně. Ve 4. řádku zamezíme rozdělení 

slova, v 9. řádku přesuneme slovo »ty« na začátek následu-

jícího řádku a dál se celkem šikovně přelomí »samo«. Ten-

tokrát je přelom méně úsporný, do rozsahu ukázky se ne-

vešlo »a ohrozí«. Jsme však odměněni klidnějším pravým 

krajem sazby, opět schematicky vyznačeným.

PRVOTNÍ SAZBA, PŘED ÚPRAVOU

PRVOTNÍ SAZBA, PŘED ÚPRAVOU

SAZBA PO ÚPRAVĚ

SAZBA PO ÚPRAVĚ

obranné postavení sestávající z linie 
lodí a plovoucích baterií zakotvených 
v Královském průplavu před Kodaní. 
Útočníci museli proplout mělkými vo-
dami, minout nebezpečné mělčiny 
a pak přečkat palbu z mocné pobřežní 
pevnosti Trekroner u severního vstupu 
do průplavu. Úkol byl svěřen Nelso-
novi, který dostal 12 řadových lodí – ty 
s nejmenším ponorem – s podporou 
fregat, šalup a bombard. Nelson měl 
jednoduchý plán. Jeho lodě připlují 
v řadě a každá zakotví proti vybranému 
protivníkovi, aby ho mohla ničit boč-
ními salvami. Když bude dostatečné 
množství dánských děl umlčeno, vysu-
nou se dopředu bombardy a ohrozí 
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Útočníci museli proplout mělkými 
 vodami, minout nebezpečné mělčiny 
a pak přečkat palbu z mocné pobřežní 
pevnosti Trekroner u severního vstupu 
do průplavu. Úkol byl svěřen Nelso-
novi, který dostal 12 řadových lodí – 
ty s nejmenším ponorem – s podpo-
rou fregat, šalup a bombard. Nelson 
měl jednoduchý plán. Jeho lodě při-
plují v řadě a každá zakotví proti vy-
branému protivníkovi, aby ho mohla 
ničit bočními salvami. Když bude do-
statečné množství dánských děl uml-
čeno, vy sunou se dopředu bombardy 
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V tomto případě máme pro srovnání k dispozici anglický originál z produkce renomovaného nakladatelství Dorling Kin-

dersley. Zde dobře vidíme, že Angličané k rozdělování slov v praporkové sazbě nepřistupují ani za cenu zbytečně roze-

vlátého praporku, což ilustruje hned první řádek. Ale i bez dělení slov by aspoň trochu pomohl přesun posledního slova 

»If« z konce třetího řádku na začátek čtvrtého. Jak je vidět, ani ve vyspělé kapitalistické cizině s dokonalostí typografi e 

žádné štráchy nedělají...

Při počešťování publikace vyšlo v textu hlavního odstavce třikrát pod sebou rozdělené slovo (prostřední ukázka, ozna-

čeno červenou linkou). Osobně proti dělení praporkové sazby nic nemám, ale jednoduchým zásahem zde šlo dělení 

 omezit na jediný případ. Postačilo zadat »nucené« rozdělení slova pravdě-podobný. Nejenže se tak toto slovo rozdělilo 

na nejlepším možném místě (ve švu složeniny), ale současně »vytlačilo« následná dvě rozdělení začátků slov na další 

řádky.  Výsledek je velmi uspokojující, odstavec vypadá grafi cky očividně lépe. Není to sice kdovíjaké vylepšení, ale jed-

noznačně to vylepšení je – a stačila maličkost. Dobrá typografi e začíná u takovýchto drobností. Nizozemský typograf 

Jan Van Krimpen říkával, že dobrá typografi e je jako dobré boty pro poutníka – nejlepší je, když o nich ani neví...

MIMOCHODEM:

Nevšímejme si teď spod-

ního obrázkového popisku, 

který je přeložen úsporně, 

ale hlavního odstavce. 

Dobře tu vidíme, že čeština 

přeložená z cizích jazyků 

(leda s výjimkou němčiny) 

bývá vždy o něco delší, 

takže rozdělování slov 

(a tedy ekonomičtější vy-

užití plochy) je v prapor-

kové sazbě při »překlápění« 

cizích zlomených publikací 

do češtiny užitečné.

PŘÍLIŠ MNOHO ROZDĚLENÝCH SLOV POD SEBOU

OPTIMALIZACE ODSTAVCE ZMENŠENÍM POČTU DĚLENÍ SLOV

Nepříliš významná dvojice ukázek dokumentuje možnost odstranění většího počtu rozdělení slov pod sebou.

V sedmiřádkové ukázce encyklopedické sazby je pětkrát na koncích 

řádků rozdělené slovo, z toho čtyřikrát po sobě.

Řešení přinesla změna dělení na konci třetího řádku; dál už se zby-

tek odstavce přeřádkoval automaticky. Odstavec má jen 3 dělení.

PRVOTNÍ SAZBA, PŘED ÚPRAVOU

ORIGINÁLNÍ ANGLICKÁ SAZBA PRVOTNÍ ČESKÁ SAZBA, PŘED ÚPRAVOU

SAZBA PO ÚPRAVĚ

ČESKÁ SAZBA PO ÚPRAVĚ JEDINÉHO ROZDĚLENÍ

ý y j
Thein Hanuš, č. pěvec, režisér, *1904, †1974; 1929–73 só-
lista, od 1932 též režisér opery Nár. div. v Praze, 1964–65 
a 1967–68 šéf opery Nár. div.; 1950–74 prof. operního herec-
tví a režie na pražské konzervatoři; úspěšný v komických ro-
lích (Kecal v Prodané nevěstě, Filip v Jakobínu), význ. spolu-
práce se scénografem J. →Svobodou (J. F. Fischer: Romeo, Ju-
lie a tma, 1962; L. Janáček: Její pastorkyňa, 1969).
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Američané rychle usoudili, že bude 
rozumnější provést ústup za boje. Jako 
první byl zasažen Nači, avšak jak palba 
houstla, Salt Lake City se dostal do váž-
ných potíží, neboť mu vypovědělo 
kormidlo a strojovna. Protože ležel 
mrtvě na vodě, položily před ním ame-
rické torpédoborce ochrannou kouřo-
vou clonu a bez ohledu na těžké ostře-
lování odpálily proti japonským 
křižníkům salvu torpéd. Na Salt Lake 
City se naštěstí podařilo stroje rozeběh-
nout a Japonci se kvůli nedostatku mu-
nice a paliva otočili pryč. Toto neroz-
hodné střetnutí bylo poslední bitvou 
v námořní historii, v níž velké válečné 
lodě bojovaly téměř výhradně děly.

Američané rychle usoudili, že bude 
rozumnější provést ústup za boje. Jako 
první byl zasažen Nači, avšak jak palba 
houstla, Salt Lake City se dostal do váž-
ných potíží, neboť mu vypovědělo kor-
midlo a strojovna. Protože ležel mrtvě 
na vodě, položily před ním americké 
torpédoborce ochrannou kouřovou 
clonu a bez ohledu na těžké ostřelo-
vání odpálily proti japonským křižní-
kům salvu torpéd. Na Salt Lake City 
se naštěstí podařilo stroje rozeběhnout 
a Japonci se kvůli nedostatku munice 
a paliva otočili pryč. Toto nerozhodné 
střetnutí bylo poslední bitvou v námoř-
ní historii, v níž velké válečné lodě bo-
jovaly téměř výhradně děly.

ZKLIDNĚNÍ PRAVÉHO OKRAJE PRAPORKOVÉ SAZBY
Obdobný příklad byl na předcházející straně, takže bez dlouhých komentářů hovoří ukázky jasnou řečí.

Výrazněji kratší 5. a 6. řádek, pak tři téměř shodně dlouhé 

řádky zakončené rozdělenými slovy a následující řádek 

velmi krátký, poněvadž v sazbě bylo nastaveno rozdělování 

nejvýše ve třech řádcích pod sebou.

Řešení spočívalo v tom, přimět k dělení slovo »kormidlo« 

na rozhraní 5. a 6. řádku. Dál se odstavec přeřádkoval auto-

maticky a vyhovujícím způsobem. Rozevlátí praporku je 

rovnoměrnější, pravý okraj sazby klidnější.

PRVOTNÍ SAZBA, PŘED ÚPRAVOU SAZBA PO ÚPRAVĚ
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Způsob využití produktu: Modul Byznys Office dovoluje provázat IS Byznys ERP s kancelářskými apli-
kacemi MS Office. Rozšiřuje možnosti aplikace MS Outlook 2000 či 2003 o zápis e-mailů, kalendářových 
záznamů či úkolů do vybrané databáze systému Byznys ERP ve formě Přijaté/Vydané korespondence, 
kontaktu k obchodnímu part nerovi, kalendářového záznamu nebo úkolu. Produkt dále využívá tzv. place-
holdery, s jejichž pomocí lze vytvářet, upravovat a ukládat šablony dokumentů MS Word do systému Byz-
nys ERP stejným způsobem, jako by uživatel pracoval přímo s formulářem v systému.
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Použití produktu: Informační systém Helios Green Energie je komplexní řešení určené pro společnosti 
působící v oblasti energetiky. Pokrývá nejdůležitější procesy energetických společností a nabízí svým uži-
vatelům nástroje pro klíčové oblasti jejich činnosti. Výrobci a provozovatelé přenosové či distribuční sou-
stavy ocení nástroje pro zvyšování kvality výroby a dodávek a zvyšování vnitřní efektivity. Obchodní spo-
lečnosti naopak snadnou obsluhu velkého počtu zákazníků a využití nástrojů a služeb internetu, 
postavených na spolehlivém podvozku finančního a manažerského informačního systému.
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Použití produktu: Informační systém Helios Green Energie je komplexní řešení určené pro společnosti 
působící v oblasti energetiky. Pokrývá nejdůležitější procesy energetických společností a nabízí svým 
 uživatelům nástroje pro klíčové oblasti jejich činnosti. Výrobci a provozovatelé přenosové či distribuční 
soustavy ocení nástroje pro zvyšování kvality výroby a dodávek a zvyšování vnitřní efektivity. Obchodní 
společnosti naopak snadnou obsluhu velkého počtu zákazníků a využití nástrojů a služeb internetu, po-
stavených na spolehlivém podvozku finančního a manažerského informačního systému.
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ZKLIDNĚNÍ PRAVÉHO 
OKRAJE PRAPORKU

Další ukázky – nalevo pod sebou dva od-

stavce, v nichž se už počtvrté nerozdělilo 

slovo, a proto došlo k »vykousnutí« pra-

vého okraje praporkové sazby. Vždy stačil 

jediný zásah, v prvním případě vynucené 

rozdělení apli-kace, ve druhém případě zá-

kaz dělení slova uživatelům. K vyhovují-

címu přeřádkování došlo automaticky.

OPTIMALIZACE ODSTAVCOVÉHO ZLOMU PROBLEMATICKÁ FUNKCE »JEDNOZNAKOVEK«
Chceme-li si se sazbou »hrát«, může se nám podařit zoptimalizovat mezery v řádcích celého odstavce. 

Sazba pak vypadá klidněji, snad to na sérii ukázek pod sebou bude k poznání.

Snad jen čeština (a slovenština) si potrpí na to, že v sazbě – či při psaní rukou – neponechávají tzv. jednoznakové předložky na konci řádku, 

odtržené od svého »jména«. Tento dávný typografi cký zvyk je jako obecné pravidlo obsažen v Pravidlech českého pravopisu jedinou větou v po-

známce (!) na konci pasáže Dělení slov: »Zpravidla od sebe neoddělujeme spojení neslabičné předložky k, s, v, z se jménem.« Toť vše – nepraví 

se tu nic o dalších (slabičných) předložkách o a u, rovněž nic o spojkách a a i! Přesto všechna jmenovaná jednopísmenná slůvka neponecháváme 

na koncích řádků a ač to nejsou pouze předložky, nýbrž i spojky, modul, který to v lámacích programech zabezpečuje, se nazývá poněkud ne-

přesně jednoznakové předložky.

Tolik strohá defi nice. V praxi to vypadá tak, že v lámacím programu musí mít sazeč příslušný modul (jednoznakové předložky) instalován. Pro-

tože lámací programy pocházejí z USA, je to doplněk navíc, který se kupuje zvlášť. Po napuštění textu musí sazeč tento doplněk aplikovat. Tím 

se – v některých programech – za všemi jednopísmennými slovy, z obou stran oddělenými mezerami, změní mezera napravo za tzv. nerozdě-

litelnou mezeru; v jiných programech jen za jednopísmennými spojkami a předložkami, anebo příslušná slova lze uživatelsky nastavit. Trochu 

to všichni známe z Wordu, který je pro češtinu přednastaven (v Možnostech automatických oprav – »mezery po k, s, v, z pevnými mezerami«), 

ale ani tam se nám s dalším slovem automaticky nespojují ostatní jednoznakovky (a, i, o, u). Ve Wordu si uživatelské úpravy můžeme donasta-

vit a v něm spojená slova se do lámacích programů mohou přenést.

Počítač je však jen »rychlý blbec«. Spojí takto napevno i případy, které se nám nehodí. Tak třeba v úseku věty: »...vitamin C v léčbě rýmy příliš 

nepomáhá...« spojí úsek »C v léčbě«, takže slovem vitamin může řádek skončit a k tomu patřící C se jako »jednoznakovka« nevhodně přesune 

na začátek dalšího řádku. Myslím, že problematika je zřejmá, takže následující ukázky nepotřebují rozsáhlý komentář.

Napustili jsme text a uplatnili »jednoznakové 

předložky«. Ukázka úseku sazby se zviditel-

něnými netisknoucími znaky (tj. dvěma typy 

mezer – ty pevné jsou znázorněny jakousi 

stříškou, zatímco normální tečkou; zcela na 

konci znak konce textu).

Stejný úsek bez znázornění neviditelných 

znaků, tedy tak, jak bude vypadat v tisku.

Problém je na rozhraní 7. a 8. řádku (spojení 

»typu A«) – označeno červeným zatržením. 

Není pochyb o tom, že spojení typu A patří 

k sobě a nemá být rozděleno do dvou řádků.

Náprava – poté, co si jevu všimne sazeč nebo 

požadavek na opravu vyznačí bedlivý korek-

tor – je snadná. Sazeč vymění »pevnou« me-

zeru mezi písmeny A a k za mezeru normální; 

ještě důslednější sazeč tuto pevnou mezeru dá 

mezi slovo typu a písmeno A.

Nabízí se přesunout začátek rozděleného 

kurzívového slova z konce třetího řádku do 

řádku s velkými mezerami. Výsledek je do-

statečně uspokojivý (jen dvě rozdělená slo-

va) a zaplaťpánbu aspoň za takové řešení.

Tak vypadala sazba napuštěná do láma-

cího programu, ošetřená co do druhů, 

řezů, velikosti písma a prokladu. Poměrně 

solidní, nicméně v prostředním řádku jsou 

dost velké mezislovní mezery.

Opačný postup – dostali jsme začátek dal-

šího slova na konec čtvrtého řádku, a tím 

byly mezery celkem optimalizovány (až 

na pátý řádek, kde jsou poměrně velké). 

Odstavec má však čtyři rozdělená slova.

Jiné rozdělení slova z prvního řádku pře-

lomilo prvních pět řádků odstavce. Zrov-

noměrnily se mezery celého odstavce, 

 navíc v něm zůstala jen dvě dělení. Mírně 

lepší řešení než druhá varianta.

y
nefritis [řec. nefros – ledvina], nefritida, zánět ledvin, způso-
bený bakteriální infekcí, alergií, otravou nefrotoxickými jedy 
či léky. Glomerulonefritis – zánět ledvinných glomerulů, pye-
lonefritis – zánět ledvinných pánviček, obvykle spojený 
s močovou infekcí. Projevy: horečka, bolesti v bedrech, krev 
v moči, potíže při močení. Při chronickém zánětu hyper-
tenze, otoky, hrozí selhání ledvin (urémie).
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PRVOTNÍ SAZBA, PŘED ÚPRAVOU

y
nefritis [řec. nefros – ledvina], nefritida, zánět ledvin, způ-
sobený bakteriální infekcí, alergií, otravou nefrotoxickými 
jedy či léky. Glomerulonefritis – zánět ledvinných glomerulů, 
pyelonefritis – zánět ledvinných pánviček, obvykle spojený 
s močovou infekcí. Projevy: horečka, bolesti v bedrech, krev 
v moči, potíže při močení. Při chronickém zánětu hyper-
tenze, otoky, hrozí selhání ledvin (urémie).
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OPTIMÁLNÍ ÚPRAVA SAZBY

y
nefritis [řec. nefros – ledvina], nefritida, zánět ledvin, způso-
bený bakteriální infekcí, alergií, otravou nefrotoxickými jedy 
či léky. Glomerulonefritis – zánět ledvinných glomerulů, pye-
lonefritis – zánět ledvinných pánviček, obvykle spojený s mo-
 čo vou infekcí. Projevy: horečka, bolesti v bedrech, krev 
v moči, potíže při močení. Při chronickém zánětu hyper-
tenze, otoky, hrozí selhání ledvin (urémie).
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DRUHOPLÁNOVÁ ÚPRAVA SAZBY

y
nefritis [řec. nefros – ledvina], nefritida, zánět ledvin, způso-
bený bakteriální infekcí, alergií, otravou nefrotoxickými jedy 
či léky. Glomerulonefritis – zánět ledvinných glomerulů, 
 pyelonefritis – zánět ledvinných pánviček, obvykle spojený 
s mo čo vou infekcí. Projevy: horečka, bolesti v bedrech, krev 
v moči, potíže při močení. Při chronickém zánětu hyper-
tenze, otoky, hrozí selhání ledvin (urémie).
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PRVOPLÁNOVÁ ÚPRAVA SAZBY


