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Sazba versus Typografie 

Robert Janák 

 

Anotace:  

Téma článku se zaměřuje na rozdíl mezi sazbou a reprodukováním textu. 

Srovnává pracovní postupy, účel sazby a podíl softwaru na výsledku. Odpovídá na 

otázky, jakou má znak úlohu v digitální sazbě a typografii, a jak nová média ovlivňují 

„tradiční“ postupy v digitální sazbě. Klade důraz na potřebu vnímat digitální sazbu 

odděleně od typografie. 

 

Klíčová slova: typografie, glyf, sazba, znak, znaková sada, Unicode, e-kniha, 

značkovací jazyk, ligatura, uvozovky 

 

V úvodu se pokusím se o pohled zpátky do historie. V minulosti se na sazbu se 

nepohlíželo jinak než skrz typografii. Typografie se stala na dlouhou dobu jediným 

„metrem“ k hodnocení“ kvality sazby. Práce sazeče se tak odvíjela od pravidel 

založených na optické čitelnosti textu. V těchto souvislostech nebylo možné vnímat 

sazbu a typografii jako dva nezávislé procesy. 

Slovem typografie zpravidla míníme pohled na sazbu, ale o významu tohoto slova 

slovníky „mluví“ ve dvojím smyslu. Ten druhý pohled ukazuje typografii ve významu 

zpracování podkladů pro tiskové technologie
1
.  

                                                 
1  srovnej s několika výklady tohoto pojmu: „typografie … 1. obor zahrnující sazbu a knihtisk … 2. 

výtvarné a technické řešení tiskoviny“ (Lubomír Klimeš, 1983, s. 756); „typografie a) odborná, vysoce 
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V kontextu s tzv. horkou i studenou sazbou
2
 docházelo k překrývání hranic mezi 

významy obou slov. V souvislosti se současnou digitální sazbou mají významy obou slov 

zřetelné hranice. 

 

1. DIGITÁLNÍ SAZBA A TYPOGRAFIE 

Vývoj sazby byl vždy ovlivněn možnostmi reprodukování textu. Typografie 

naopak vždy ctila individuální přístup založený na zrakovém vnímání jednotlivce. 

Moderní způsoby přenosu dat se podepsaly vývoji sazby, proto se článek dále věnuje 

digitální sazbě.  

Typografie je na těchto procesech nezávislá a bylo by chybou psát o „digitální 

typografii“. Přesto tento pojem může mít význam, pokud ho přeneseme na práci spojenou 

s navrhováním fontů.
3
  

Slovo typografie se používá v nejrůznějším kontextu se zpracováním sazby. 

V mnoha případech můžeme objevit nepřijatelná slovní spojení, pod kterými je v síti 

Internet toto slovo prezentováno. Bylo by jistě zajímavé diskutovat nad významy: 

počítačová, elektronická, webová, internetová nebo interaktivní typografie. Vývoj 

typografie bych osobně nestavěl shodně s vývojem sazby. Pokud chceme typografii 

vnímat jako měřítko vizuálních kvalit sazby, pak možnostmi reprodukování se její forma 

tříští do mnoha nesnadno definovatelných podob. Je nemožné ji jakkoliv „škatulkovat“.  

                                                                                                                                                 
kvalifikovaná činnost zaměřená na uspořádání a grafickou úpravu tiskovin; b) výsledek této činnosti; 

znak jakosti, hodnocený na základě typografické úpravy tiskovin.“ (kolektiv autorů, 1999, s. 169) 

2  horká sazba – předloha je z kovu, tzv. kovová sazba; studená sazba – předloha se kopíruje, tzv. 

fotosazba 

3  příkladem je použití pojmu „Digitální typografie“ v překladu z původního anglického názvu 

workshopu „Digital typeface design“, což doslovně v českém překladu znamená „Digitální podoba 

písem“ (www.font.cz [on-line]). 

http://www.designportal.cz/
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Vývoj sazby ≠ vývoj typografie 

 

Příprava sazby u digitálně zpracovávaného textu
4
 neplní jen úlohu zdroje pro 

reprodukování tiskem. Zpracování sazby dnes nelze chápat jako konečný stav podoby 

textu, ale jako stále proměnlivý obraz ovlivňovaný reprodukčními možnostmi výstupních 

zařízení. 

Digitální sazba nabízí možnost zpracovávat textové informace daleko šířeji a 

efektivněji než tomu bylo dříve bez výpočetní techniky. Sazeč se zbavil závislosti na 

fyzicky dostupných sadách znaků. Nahradil je digitálními písmy – fonty. 

 

2. HISTORIE DIGITÁLNÍ SAZBY 

V „digitálním pravěku“ byla práce s textem ovlivněna tím, že sazeč postrádal 

okamžitou kontrolu nad vzhledem textu. Pracovní postupy dovolovaly odděleně vnímat 

sazbu a typografickou podobu dokumentu. Potřeba procesně oddělovat tyto doposud 

vzájemně propojené oblasti vznikala zejména pod vlivem technické náročnosti zobrazení 

sazby. Vazba na její vizuální podobu ale zůstala, jen vyžadovala samostatný proces. Dnes 

je tento postup uplatňován například v sázecím systému ΤΕΧ. 

Většina sazečů dnes pracuje v tzv. WISYWYG. aplikacích, které dovolují ihned 

vidět upravovaný text. Toto označení znamená: „Co vidíš, to dostaneš.“
5
 Byl to pokrok, 

který umožňoval zdánlivě jednodušší pracovní postupy.
6
  

                                                 
4  Za přípravu textu digitání cestou je považován celý proces od prvotního vstupu znaku z klávesnice 

přes jeho identifikaci kódem až po mapování znaku (kódu) na glyph. Pokud srovnáváme míru 

zachování vzhledu znaku, lze mapování na glyf rozdělit na výstupy kontrolovatelné sazečem (např. 

PDF) a na variabilní výstupy ovlivnitelné uživatelem (např. html). 

5   WYSIWYG – angl. „What You See is What You Get“ 
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Rozšíření WYSIWYG způsobu práce sice vede k urychlení sazby pro tiskové 

výstupy, ale u sazby pro jiné účely se tím situace více zkomplikovala. Způsob práce 

založený na vizuálním vnímání sazby může odvádět pozornost od rozlišování významu 

znaků. 

 

3. CO JE TO DIGITÁLNÍ SAZBA? 

3.1. SAZBA NEMUSÍ BÝT VIDĚT! 

Jak se liší digitální sazba od předchozích způsobů sazby? 

Příliš mnoho znaků nevidíme tak, jak bychom měli. V digitální sazbě si 

nevystačíme s dobrým zrakem, nemůžeme k ní přistupovat stejně jako ke grafice. Sazeče 

charakterizuje postup, kterým zpracovává text. Pokusím jsem se shrnout různé přístupy, 

kterým jsem přiřadil odpovídající výstup
7
. 

1. Autorský přístup  Camera Ready  

Zohledňuje jednoduchost přístupu k WYSIWYG zpracování (Word apod.). Autor 

textu připravuje na stolní tiskárně tiskové podklady obvykle pro následný 

ofsetový tisk. Dnes již zcela výjimečný přístup. 

2. Vizuální přístup  PDF 

Charakterizuje ho obvyklý proces zpracování sazby ve WYSIWYG aplikacích (od 

textového editoru po aplikaci pro zlom).
8
 Na konci se sazba exportuje do 

                                                                                                                                                 
6  Je potřeba rozlišovat mezi simulací výsledku sázecím softwarem a skutečným výstupem. Příkladem 

může být tiskový výstup, jehož proces zpracování je závislý na mnoha parametrech. 

7  Nemusí být jediným příkladem výstupu, dle konkrétních požadavků lze nalézt jeho alternativy. 

8  Plně odpovídá požadavkům na kvalitní vizuální dílo. Nepočítá se změnou formátu, fontu, sazba má 

věrně simulovat zobrazení na výstupu.  



Toto je pracovní nerecenzovaná verze konferenčního příspěvku. 
 
Kultura, umění a výchova 
Mezinárodní konference k příležitosti založení stejnojmenného odborného recenzovaného časopisu a k příležitosti  
440. výročí založení Univerzity Palackého. 
Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci  
23. – 24. 5. 2013 

 

tiskového standardu PDF, tedy nejběžnějšího formátu výstupu pro zalámanou 

sazbu. 

3. Multimediální přístup  HTML 

Vede ke zpracování sazby s ohledem na význam textu. Používá značkovací jazyk 

a je standardem pro tvorbu webových stránek. V současnosti jeho význam narůstá 

s HTML 5.
9
 Výstup je vhodný pro elektronické knihy.

10
 

Dnes musí být požadavkem na sazbu textu jeho správná interpretovatelnost nejen 

pro obrazovku či tisk, ale také pro hlasový výstup. Dále musí být text vyhledatelný na 

internetu. 

 

3.2. KDYŽ MÍSTO SAZBY MLUVÍME O TYPOGRAFII  

Problematika týkající se propojení sazby s typografií se stala oblíbeným tématem 

mnoha diskuzí i článků.
11

 Bohužel většina z těchto materiálů nerozlišuje hranici mezi 

sazbou a typografií. 

Příliš často je mezi oba termíny vkládáno rovnítko. O jak výrazné pokřivení 

reality se jedná, dokládají některé články o webdesignu. Například v překladu Evy 

Sušňové (2005) došlo k záměně původního významu: „…webdesignér by měl být dobře 

vyškolen v sazbě textu, jinými slovy – v typografii.“ V originále zní text Olivera 

                                                 
9  HTML 5 přináší nové značky (tagy), které rozšiřují možnosti ve strukturování obsahu sazby. 

10  Otevřeným standardem je formát ePUB, do kterého lze archivovat (metodou ZIP) soubory, více na 

www.idpf.org. 

11  Můj článek „Typografie a sazba na webu“ v roce 2006 poukazoval na tuto problematiku, viz 

http://interval.cz/clanky/typografie-a-sazba-na-webu/ 
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Reichensteina takto: „…a web designer should get good training in the main discipline of 

shaping written information, in other words: Typography.“
12

.  

Právě webdesign je typický svým principem oddělování sazby od typografie a 

nemožností plné kontroly nad výstupem. V době publikování zmíněného překladu navíc 

prohlížeče nepodporovaly možnost svázat text s konkrétním vzhledem písma. Bylo 

možné vybírat si z omezeného počtu systémových písem, ale bez kontroly 

jejich konkrétní verze
13

. 

Ve zpracování publikace „Praktická typografie“ (Kočička, Blažek, 2004) lze 

spatřovat vizuální přístup k sazbě. Je z ní patrná nedůslednost v jednotném zápisu týchž 

významů. Sazeč by neměl zneužívat podobnosti některých znaků. Přesto právě tato 

publikace ukazuje i možnosti, jak pracovat s výrazem znaku na úkor jeho významu.
14

  

                                                 
12  srovnej oba zdroje: 1. http://interval.cz/clanky/webdesign-je-z-95-typografie-zakladni-myslenky/ 

(český překlad); 2. http://informationarchitects.net/blog/the-web-is-all-about-typography-period 

(anglicky psaný zdroj k překladu) 

13  Operační systémy vždy disponovaly tzv. systémovými fonty. Fonty získaly časem nové glyfy (€.…), 

kerning atd. Problémem bylo jejich jméno, které zůstávalo až na výjimky stejné, a tím pro prohlížeče 

nerozlišitelné. 

14  Například: 1. „Pokud navazuje jednoduchá uvozovka na dvojitou, nesmí vytvořit ‚trojitou‘ uvozovku. 

Mezi uvozovky je nutné vložit úzkou mezeru nebo provést vyrovnání.“ (s. 61), Pouze prostrkáním lze 

dosáhnout správného řešení. 2. „Znaménko minus má stejnou šířku jako plus a je ve stejné výšce. 

Pokud ho ve znakové sadě nemáte, můžete si pomoct pomlčkou,…“ (s. 88) Nahrazovat znak minus 

pomlčkou nelze, toto provedení by změnilo význam textu. 3. „Některá písma obsahují například 

ligatury st nebo ct. Potom máte tři možnosti: provést ruční záměnu, použít funkci najdi a nahraď nebo 

vyzkoušet ‚tabulky‘.“ (s. 230). Kontextové náhrady pomocí ‚tabulek‘ jsou správným řešením. 4. „…v 

InDesignu je v předvolbách zaškrtávací políčko ‚Use Typorapher’s quotes‘ – po vypnutí lze psát palce i 

stopy.“ (s. 68) Zde je použito chybné označení znaku palce a stopy. Popisuje zastaralý způsob použití 

vizuálně podobných ASCII znaků uvozovek a apostrofu. 
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Publikace o sazbě rychle zastarávají, protože se zpravidla fixují na konkrétní 

technologie reprodukování. Princip sazby znaků by neměl podléhat jednostrannému 

pohledu zacílenému na vizuální výsledek. Nové pracovní postupy se vrací
15

 ke 

strukturování dokumentu na významové celky, resp. využít prostředky k jemnějšímu 

rozlišování, než dovolují typografické prostředky. 

 

3.3. Proč jsme typografové, a ne sazeči? 

„Kdo je tedy sazečem a kdo typografem?“ V poslední době to vypadá, že sazeči vymřeli 

a typografové se přemnožili. Ještě před 20 lety tomu bylo naopak. Sazbu dnes může 

přímo ovlivnit autor textu, sazeč, typograf, grafik či html kodér. Profese jsou tak těsně 

propojeny, že hranice mezi nimi nestojí pevně. 

 „Změnily se významy slov – ‚sazba‘ a ‚typografie‘?“ Pokud zkusíme hledat články o 

sazbě na portálu www.interval.cz, nalezneme jich mnohem méně než článků o 

typografii.
16

 Velká skupina lidí chápe typografii jako metu k docílení vyšší kvality sazby. 

Považuji to za chybnou interpretaci současného významu.  

„Lze zahrnout sazbu do webdesignu?“ Zpočátku tvorby webů nebylo možné jinak 

definovat vzhled než ho vkládat do HTML souboru společně s textem, u kterého kodér 

                                                 
15  Vztahuje se k návratu ke značkovacím jazykům (XML, resp. HTML). Hlavní výhodou je uložení textu 

a významu informace. Vzhled lze podle významu textu kdykoliv přiřadit a efektivněji přizpůsobit 

potřebám výstupu. 

16  Portál zaměřený na webové technologie. Zde mají mít články na téma sazba mnohem vyšší 

použitelnost než čánky o typografii. Dal jsem vyhledávat obě slova. V názvu měly slovo sazba 2 

články. V případě typografie jsem napočítal 24 článků. Musím přiznat, že dle tehdejšího požadavku 

redakce zpopularizovat typografii jsem některé napsal sám. V mém případě bych však slovo 

‚typografie‘ v názvu dokázal obhájit. 
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prováděl ruční zásahy – významné množství znaků bylo potřeba nahrazovat entitami
17

. 

Slovem webdesign se kromě vzhledu tak označovalo i zpracování textu v HTML.
18

 

K možnosti zřetelněji oddělovat sazbu od webdesignu docházelo s nasazením redakčních 

systémů
19

 a s rozšířením jazyka HTML o kaskádové styly (CSS).
20

 Přestože práce 

webdesignéra se rozšiřovala o další činnosti, sazba již stála stranou jeho zájmu.
21

 

„Poznáme kvalitu sazby pomocí typografie?“ Je pro téma celého článku ta nejzásadnější 

otázka, ke které se vrátím v následujících kapitolách.
22

. 

(obrázek č. 1 „Rozlišitelnost znaků v systémových fontech Windows“) 

„Kdo má na sazbu největší vliv?“ Odpověď by měla znít: „Ten, kdo do ní nejvíce vidí.“ 

První krok v procesu digitální sazby má dnes běžně „na starost“ autor textu. První stisk 

na klávesnici dělá on. Tento okamžik z něho dělá tvůrce sazby. Nahrazuje původní 

                                                 
17  Nešlo jen o escape náhrady za znaky použité v jazyce HTML, ale také o velké skupiny znaků mimo 

tehdy 8bitový rozsah kódové strany dokumentu (např. charset=iso-8859-2). K tomu přispívalo i chybné 

překódování znaků, například u pomlčky. Dnes je běžná podpora Unicode znakové sady, u které již 

není potřeba rozlišovat rozložení znaků na hodnoty tabulce, ale jejich uložení v bitech (např. encoding 

UTF-8). 

18  diskuzní fórum o webdesignu na http://www.grafika.cz/cz/forum/868481/prakticky-webdesign/ – 

sekce, která od počátku zahrnovala témata o kompletní tvorbě www-stran včetně sazby. 

19  Záměrně zde píši o oddělení sazby ve vztahu k pracovním postupům, a ne k možnostem technologií 

(PHP, ASP). 

20   CSS je zkratkou pro tzv. kaskádové styly (Cascading Style Sheet), které lze uložit do samostatného 

souboru (formát CSS). 

21  Naplnění webu textovým obsahem dnes nevyžaduje znalost html, samotný text je zpracováván 

samostatně. Webdesign vždy řešil návrh vzhledu webu, ale vymezení jeho významu je širší než 

původní význam, viz www.wikipedia.cz 

22   Je nutné rozlišit účel sazby. Jinou odpověď by bylo možné nalézt již v úvodu, kdy se vracím do 

historie sazby.  
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řemeslo sazeče při rozhodování o významu napsaných znaků
23

 a zanechává v procesu 

sazby významnou stopu.
24

. Odpovědnost za ní má však stále sazeč, přitom v současnosti 

neexistuje efektivní způsob, jak spolehlivě provádět kontrolu sazby. 

„Proč tedy má za sazbu textu nést odpovědnost sazeč (typograf), a ne autor textu?“ Celá 

problematika vnímání sazby naráží na zažité pracovní postupy spojené s důrazem na 

typografii. Předpokládejme, že pro většinu sazečů neexistuje jiný pohled při zpracování 

textu než ten vizuální. Sazeč pracuje stále s textem jako dříve, tedy pohledem typografa. 

Autor má zase blíže k dřívější práci sazeče. Má větší vliv na sazbu textu než sazeč.  

„Jak tedy přistupovat k sazbě jinak než vizuální cestou?“ Pokud jsme příjemci již 

napsaného textu v digitální formě, je to téměř nemožné. Paradoxně je stále pro redaktory 

či jazykové korektory pouhá vizuální kontrola sazby standardním postupem. Provést 

důkladnou kontrolu správnosti vysázených znaků lze jen na základě identifikace hodnoty 

znaku (Unicode Value) dle Unicode tabulky
25

, případně význam znaku lze odvodit při 

používání zápisu entitami
26

.  

(obrázek č. 2 „Není kurzíva jako kurzíva“) 

                                                 
23  Běžně je textový dokument autora označován za rukopis, ale tomu již neodpovídá způsob zpracování 

textu. Text zhotovený na počítači dnes více odpovídá sazbě, přitom zlom textu lze pro účel digitálního 

výstupu procesně oddělovat. Odpovědnost za napsané znaky je pochopitelná z dalších kapitol 

dokumentu. 

24  Naopak sazeč by měl do sazby zasahovat velmi omezeně a postupovat podle pravidel vztahující se 

k sazbě. S ohledem na efektivitu pracovního procesu se očekává, že po zalomení textu bude zanášet jen 

drobné korektury autora, příp. redaktora.  

25  V MS Wordu 2003 a výše lze hodnotu znaku kontrolovat pomocí stisknutí kláves Alt + X. 

26  Entity jsou časté například v jazyce HTML. Jejich interpretace není závislá na kódové tabulce, která je 

definované v dokumentu. Znaky psané entititami tvoří akronym z anglicky psaného významu znaku. 

Jsou snadněji zapamatovatelnými (mnemotechnická pomůcka) ve srovnání s hexadecimálními 

hodnotami Unicode tabulky. 
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4. SOUČASNÉ TRENDY V SAZBĚ 

S příchodem nových technologií v elektronickém publikování přicházejí nové 

požadavky na sazbu. Neplatí již zažité pravidlo, že zpracování sazby nezbytně vyžaduje 

znalosti typografie. Abychom pochopili rozdílnost v užití obou pojmů, je nutné si 

připomenout jejich význam.  

Prvotní sazbu zpravidla již vytváří sám autor textu. Předpokládejme, že se editace 

textu účastní odborný redaktor a jazykový korektor a v omezené míře i sazeč.
27

 

Odpovědnost za správnost výsledné sazby se přenáší na poslední osobu v řetězci 

zpracování, tj. sazeče. Praxe však ukazuje, jak omezené možnosti kontroly textu má 

sazeč. (obrázek č. 3 „Když chybí malé kapitálky, pomohou minusky cyrilice?“) 

Pokud je pracovním postupem způsob práce, kdy oddělujeme sazbu od její 

výsledné podoby, tak žádná z výše uvedených osob neřeší typografii na výstupu. Pak 

typografie nemůže být spojována se zpracováním textu, ale jen s vnímáním vzhledu 

sazby. Posuzujeme ji pouze vizuálně.  

U WYSIWYG aplikací se význam samostatně definovaného vzhledu sazby 

promítá do použití jednotících stylů. Odstavcové, znakové, tabulkové styly kopírují 

požadavek na přehlednou strukturu, které lze dosáhnout používaním hierarchie u stylů. 

Například v MS Wordu jsou v šabloně „normal.dot“ předdefinovány styly: Nadpis 1, 

Nadpis 2…  

Autor textu jen přiřazuje styly k textu, které mají za úkol vytvořit přehlednou 

strukturu pro následné zpracování v aplikaci (například v SW pro zlom textu). Je 

nepodstatné, jak daný Nadpis 1 vypadá. Je nutné začít vždy od nejvyšší úrovně nadpisů. 

Nadpis 1 ve Wordu se bude přirozeně mapovat na značku „h1“ (head 1) v HTML. 

                                                 
27  Podle pravidla, že text před zalámáním by se neměl již obsahově měnit. Zásahy sazeče při zlomu by 

měly být jen „kosmetické“. 
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Aplikace pro zlom textu InDesign nabízí možnost mapování stylů při importu dokumentu 

z textového formátu (DOC, RTF apod.) 

 

4.1. VÝSTUPY SAZBY 

POŽADAVKY NA SAZBU 

Další oblastí spojenou s touto problematikou je využívání moderních techologií 

ve vyhledávání pojmů, ať už je to prostřednictvím Internetu, nebo v rámci pohybu uvnitř 

vlastního dokumentu.. Sílící tlak na interpretaci textu bez potřeby ho vázat na konkrétní 

digitální písmo (font) vedlo několika důležitým krokům.  

Nejzásadnější byl požadavek: Neukládat (nekódovat) podobu znaků, ale jejich 

význam! Tím některé dříve kódované znaky (ligatury fi, fl, ff, …) ztratily v Unicode
28

 

statut znaku. V současnosti tyto „alternativní tvary znaků“ nesmí být uloženy dokumentu 

přímo kódem, ale musí být nahrazeny významově odpovídajícími znaky. Přesto, že 

nejsou uloženy jako znaky, mohou být v aplikaci zobrazeny. Jejich zobrazení závisí na 

existenci kontextové náhrady ve fontu a jeho podpoře v aplikaci. Výjimkou mohou být 

ligatury ve starších fontech, v kterých jsou stále kódovány jako znaky. 

Další požadavek podporoval rozšiřování sady Unicode způsobem, který by 

umožňoval nezávisle na vzhledu znak co nejpřesněji interpretovat. V této souvislosti 

existuje volný prostor PUA (Private User Area) v Unicode, který je mimo jiné 

inkubátorem pro „nové významy znaků“. Zde existuje i snaha znovu začít kódovat 

                                                 
28  Pro ucelenou znakovou sadu (čísla, písmena abeced, interpunkční znaménka, označení měn, jednotek, 

veličin, symbolů…) se užívá označení „Unicode standard“. Při ukládání dokumentu však dochází k 

převodu Unicode hodnot znaků na kódy, které lze podle významu zahrnout… 
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veškeré ligatury užívané ve středověkých rukopisech, aby docházelo při reprodukci 

neformátovaného textu tzv. Plain textu k trvalému zachování podoby znaků.
29 

 

(obrázek č. 4 „Ligatury“) 

 

4.2. OTEVŘENÁ WEB-PLATFORMA 

Původně jsem chtěl tuto část nazvat „Nové technologie“. Název by skutečnost 

zkresloval, protože principy přístupnosti k textové informaci byly v rámci nejrůznějších 

komunit uplatňovány již dříve.
30

 

Existuje velká skupina tzv značkovacích jazyků, z nichž HTML lze označit za 

jazyk zrozený pro sazbu. Nabízí nejen možnost velmi jemně strukturovat text pomocí 

značek (tagů), ale lze ho snadno zpracovávat. Informace mohou být srozumitelné díky 

principu používání logické struktury značek. 

Blok není pouhým odstavcem, ale má význam <menu>, <chapter> atd. Vystavení 

struktury v každém dokumentu nutí sazeče pracovat s významy textových celků a 

„neomezovat se“ na vizuální sdělení textu pomocí typografických prostředků. 

                                                 
29  Mimo BMP jsou PUA bloky označené jako Plane 15 a Plane 16. PUA bloky volně využívají aplikace, ale 

existují i dohody o jejich využití. Například projekt Mufi (Medieval Unicode Font Initiative) do něj 

systematicky umísťuje všechny znaky a symboly používající se ve středověkých rukopisech (rukopisné 

zkratky, ligatury a alternativní tvary v latinském písmu). Ve verzi Unicode 5.1 bylo 152 znaků 

zapracováno do oficiálního kódování Unicode. 

30  Uvádím následující text jako správný přístup k sazbě, jehož autorem je „Již při psaní rukopisu je 

vhodné myslet na sazbu a rukopis značkovat. … Neměl by se v této fázi zdržovat typografií (tj. třeba 

dělením slov, zalamováním odstavců), ale plně se koncentrovat na informační obsah textu, případně 

konzultovat pravidla českého pravopisu, pokud se jimi hodlá řídit. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Medieval_Unicode_Font_Initiative
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Digitální sazba může být bohatější než ta, kterou jsme zvyklí konzumovat 

prostřednictvím typografie. Pokud bude sazba založena na jazyce HTML, lze snadněji 

pouze přiřazovat vizuální styly k textům bez potřeby do něj zasahovat. 

Pracovní postupy závisí na uzším provázání mezi aplikacemi. Nejširší podporu lze 

nalézt mezi formáty založenými na značkovacích jazycích XML či HTML.
31

 Sazba tak 

získá lepší převoditelnost pro reprodukování na výstupu. 

 

4.3. ZNAK A GLYF 

Ve Wordu, resp. v InDesignu vznikají dokumenty se špatně vysázenými znaky. 

Spíše než z neznalosti je tento jev ovlivněn snahou docílit vizuálně uspokojivého 

výsledku. 

Není-li ve fontu správný glyf, tak typograf znak simuluje tvarově podobným 

glyfem. To je bohužel zlozvyk, který souvisí s WYSIWYG a přípravou pro tiskový 

výstup. Recept je přitom snadný – změnit font. Typickým příkladem je znak ASCII 

uvozovek použitý pro symbol palců
32

. Správně je v Unicode tabulce tento znak na pozici 

8243 tj. U+2033 (v hexadecimálním tvaru) nebo html entitou „&Prime;“.  

15" monitor ≠ 15" monitor 

                                                 
31  Z pohledu zprostředkování významu textu je na tom HTML lépe než proprietální formát DOC 

(DOCX), Bohužel jsou dosavadní pracovní postupy v sazbě založeny na vizuálním přístupu, tj. začínají 

i končí ve WYSIWYG editorech typu Word. 

32  Diskuze o psaní znaku „Prime“ (symbol označující mj. jednotku palce) proběhla na serveru 

Grafika.cz, kde uznávaná autorita tohoto diskuzního fóra pan Sinevič sdílí tento přístup vkládat glyph 

ASCII uvozovek místo pro symbolu palce – viz www.grafika.cz/cz/forum/tema-937935-palce-quot-/ 

[on-line], nebo v Blažkově Praktické typografii (Kočička, Blažek, 2004) na straně 68 – zde také v 

poznámce 14. 
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Symbol „prime“ vyjadřuje kromě palců také vteřiny ve významu jednotek času, 

nebo úhlu. Téměř ke každé jednotce veličin existuje v Unicode tabulce unikátní hodnota 

(Unicode Value), avšak u symbolu „prime“ nelze rozlišovat zmíněné významy. 

„Existují rozdíly v důležitosti rozlišení znaku?“ Určitě ano. Je otázkou, nakolik 

důležitou roli hraje jednotlivý znak v konkrétním textu. Úloha standardu Unicode se 

odvíjí od důsledného rozlišování písmen národních abeced, psacích systémů (arabské, 

čínské, latiské skripty)… Nutnost rozlišovat některé znaky zanikne, pokud budou 

definovány až ve stylu dokumentu. Tímto se některé „nečtené“
33

 Unicode znaky mohou 

přesunout mimo sazbu například do CSS. 

Příkadem „nečtených“ znaků jsou například uvozovky. Jejich význam je pouze 

vyznačovací, a tedy nesou stejný význam jako vyznačovací řezy (kurzíva, polotučný řez, 

kapitálky atd.).
34

 Zároveň však podléhají složité hierarchii tvarů, který vyplývá 

z možnosti je zanořit dovnitř již uvozeného textu. 

V případě uvozovek lze říct, že typografie zná rozlišování podle tvaru, přičemž 

právě tento způsob vnímání znaků je nejméně spolehlivým pravidlem v určování jejich 

významu. Vyplývá to z nedostatků, které plynou z nerozlišitelnosti podoby znaků 

(obrázek č. 5 „Co font, to jiný tvar uvozovek.“). 

                                                 
33   Tyto znaky ztrácí význam u hlasového výstupu. V nastavení výstupu lze asistivních technologií 

vypnout například interpunkční znaménka. Konzorcium W3C (www.w3c.org) definuje parametry 

k html-tagům, které mohou ovlivnit souvislost čtení, resp. lze nastavit délky interpunkční pauz pro 

budoucí generaci aplikací pro hlasový výstup.  

34  Znaky uvozovek nelze vždy nahrazovat kurzívou. Jejich správné tvary mohou být generovány zcela 

nezávisle na sazbě jen ve vizuální podobě textu. 
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Problematika správného tvaru uvozovek nemusí být řešena přímo v sazbě, ale až 

na výstupu prostřednictvím CSS. Tím se stávají znaky uvozovek čistě typografickou 

záležitostí.
35

 

 

5. VÝVOJ A BUDOUCNOST SAZBY 

Vývoj digitální sazby stále směřuje k oddělování významu od vzhledu. Význam 

některých znaků se mění dle místních zvyklostí, a tak prostředí a kontext zápisu znaků 

hraje svou roli.  

Příčinu, proč sazba závisí na prostředí, lze hledat ve vizuálním vnímáním znaku. 

Podoba znaku tak nemusí být při sazbě důležitá, pokud se za ním skrývá správný 

význam. 

Zápis v obvyklém formátu „11. 11. 2011“ může být zobrazen jako „11/11/2011“, 

pokud ke znaku „tečka“ autor fontu nastaví alternativní glyf s lomítkem.
36

 Použití tohoto 

glyfu se vymezí na konkrétní znaky v sazbě. 

Právě významy lze rozlišovat na základě podrobných popisů vlastností každého 

znaku standardu Unicode
37

 Naopak podoba znaku vychází z fontu, jeho širší možnosti ale 

plynou až použitím kontextových náhrad, které se uplatňují až při výstupu. 

                                                 
35 Psaní uvozovek se zdá být velmi komplikovaným požadavkem, protože dnes běžné editory neřeší 

uvozovky na výstupu, ale jen na vstupu. V MS Wordu pouze na vstupu může proběhnout automatická 

náhrada správných tvaru uvozovek podle kontextu. Problém je řešitelný v HTML. Zdá se, že tento 

způsob může být v budoucnu využitelný také pro výměnu dat. V článku jsem ho zařadil do následující 

kapitoly. 

36   Je to jen futuristický příklad, který by při striktním dělení sazby a typografie našel využití. Glyf 

s lomítkem by vyžadoval velmi zúženou šířku a přesahem tvaru přes okraj boxu doprava, tzn. v ukázce 

do prostoru následující mezery. 

37  Viz Unicode 6.2 Character Code Charts. 
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Využití kontextové náhrady vyžaduje, aby fonty byly pro tuto záměnu připraveny. 

Pokud font obsahuje různé podoby (glyfy) jednoho znaku, aplikace může náhradu použít, 

pokud se vztahuje k danému jazykovému skriptu
38

. 

Bohužel správné tvary uvozovek není možné odvozovat jen z jazyka, ale je nutné 

rozlišit úroveň zanoření uvozeného textu. Jazyk HTML k zobrazení uvozovek využívá 

principu párových značek <q>…</q>, kterými obalí text. Například takto: 

<q>pan<q>M</q></q>. Výsledkem je zobrazení textu v jednoduchých uvozovkách 

obaleného textem v dvojitých uvozovkách – „pan ‚M‘“. Sazeč hlídá jen strukturu textu, 

zobrazení nechává na vlastnostech definovaných v CSS.  

Ukázka v CSS: 

:lang(cs) { quotes: '\201E' '\201C' '\201A' '\2018'; } 

:lang(en) { quotes: '\201C' '\201D' '\2018' '\2019'; } 

Obsahuje hodnoty v Unicode pro klasické, tak i pro jednoduché uvozovky. První 

řádek je definován pro české texty, druhý pro anglické texty. Správné přiřazení je na 

prohlížeči. Funguje u většiny běžných prohlížečů. 

 

SJEDNOCENÍ ZÁPISU DLE NORMY 

Pokud sazba se bude řídit pouze vizuální podobou textu, nebude použitelná pro 

významové interpretace dle Unicode. Její širší využití nebude možné. Aktualizovaná 

norma ČSN 01 6910 sjednocuje doposud problematické (nekompaktibilní) zápisy, 

například formáty data a času s normou EU, avšak její uplatňování je stále komplikované. 

Její poslední verze je z dubna roku 2007. Přestože její současná úprava se vztahuje 

                                                 
38  jazykové skripty se dělí podle písmových systémů: latinka, řečtina, cyrilice, hebrejština, arabština… 

(The Unicode Standard, Version 6.1) 
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výhradně k digitální sazbě, norma není plně uplatňována. Zůstává ve stínu pravidel pro 

sazbu popsaných v publikaci Praktická typografie (Kočička, Blažek, 2004)
39

  

 

ZÁVĚR 

Význam oddělování sazby od typografie je zřejmý. Z pohledu do historie je 

patrné, že se jedná o trvalý trend podporovaný pracovními postupy. Současně s 

vymezováním digitální sazby vůči typografii narůstá tlak na znalosti psaní znaků dle 

Unicode standardu. 

Sazba textu si zasluhuje větší pozornost také z pohledu zpracování pro otevřenou 

web platformu, na publikování ve formátu ePUB, resp. na hlasový výstup. Vývoj 

podpory Unicode a OpenType fontů ukáže nakolik se budeme moci odpoutat od 

omezeného „WYSIWYG pohledu“. 
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Anglický název: Type-setting versus Typography 

 

Anotace – anglicky: This article is focused at the difference between the type-setting and 

the text reproduction. The author compares the working processes, the purpose of the type-setting 

and the influence of the software at the result. This article answers the questions what is the role 

of a typecharacter in the digital type-setting and the typography and how the new media impact 

the traditional process in the digital type-setting. This article emphasises the necessity to 

apprehend the digital type-setting separately from the typography.  
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