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Cvičení – najděte a opravte typografické chyby 

Nehoda kamiónu uzavřela dálnici D1 v obou směrech . 
 
Brno, 25 Září 2012 : Policie dopravu odklání na kilometru 
číslo 209.Před uzavírkou se tvoří dlouhé kolony. silničáři 
odhadují, Že dálnice bude uzavřena zhruba do 9. hodin.Těsně 
před místem nehody je navíc dopravní omezení –před ním se také 
tvoří kolony. Server dopravních informací uvedl ,že se srazilo 
osobní auto s nákladním a vozy začali hořet. Policie dopravu 
odklání přes prostor čerpací stanice benzina.„Kamión leží na 
boku přes všechny pruhy. “ - uvedli k zásahu hasiči. 
 
Cvičení 2 – najděte a opravte typografické chyby 
 
Jak vznikala čokoláda ? 
Když Kryštof Kolombus objevil Ameriku,nejen že netušil, že 
objevil nový kontinent , ale také netušil, Že tím také 
vytvořil předpoklad k objevu " čokoládového světa ". Dějiny 
čokolády začaly až 15. Března 1519, kdy dobyvatel Hernando 
Cortéz přistál u mexických břehů.Když se Cortéz zmocnil 
kvetoucí říše Aztéků, nalezli španělští vojáci v paláci císaře 
Montezumy velké zásoby kakaových jader. Z nich byl pro císaře 
a jeho dvůr připravován nápoj a placky chocolatl.Samotné boby 
- získávané z kakaovníku(ty původně rostly jen v pralesích 
Jižní Ameriky) - byly velmi drahé a sloužily i jako platidlo : 
za 10 bobů byla dobrá večeře, za 100statný otrok.  
 
Ačkoliv je v dnešní době Švýcarsko považováno za čokoládovou 
velmoc, s její výrobou maličko zaspali. o její existenci se 
dozvěděli obyvatelé této země až v roce 1 697, kdy čokoládu do 
Švýcarska přivezl tehdejší starosta curychu Heinrich Escher . 
Touto dobou již dávno čokoláda zaplavovala bohatší vrstvy 
jiných Evropských států. Přestože první továrny na výrobu 
čokolády ve Švýcarsku vznikali až v průběhu 19 století, 
dostala se tato úchvatná alpská země  brzy do popředí.  
 

 
Studijní materiál: 
 
Interpunkční (členící) znaménka 

Tečka, čárka, dvojtečka, středník, vykřičník, otazník 
- připojují se k předcházejícímu slovu bez mezery, za znaménkem je mezera 
- následuje-li více znamének za sebou, mezera je za posledním 

např.: 
Ten, který šel do práce, nebyl pan Novák. Co chcete? Nemluvte! 
KOVO, s. r. o., KAKTUS, spol. s r. o., Ústí n. Orl., nabídky 
služeb apod. 
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Hladká sazba – typografická pravidla, základy 
Zkuste najít a opravit některé typografické chyby. Na konci každé řádky je v závorce uveden počet 
typografických chyb, které jsou v textu na řádce záměrně vytvořené. Počet chyb je absolutní, stejné chyby jsou 
počítány zvlášť. 

Špatně napsaná věta (vazba) Počet chyb 
Otevřeno 8-20 hodin.  (1)  
Potřebuji česko–anglický slovník.  (1)  
Pojď si zahrát ping - pong.  (2)  
Nechoď tam, Mášo, nebo - !  (2)  
Za oběd jsme zaplatili 150,– Kč.  (1)  
Byla uzavřena dálnice Praha – Brno.  (2)  
Tento příběh je zajímavý.Dej mi ho také přečíst.  (1)  
První zkoušení je v 13. 15, pak následuje přestávka.  (1)  
Co to je ?  (1)  
Ústrojí smyslové:oko, ucho, ....  (2)  
Utkání skončilo 2 : 1. (2)  
V dnešním závodě bude použita mapa v měřítku 1 : 5 000. (2) 
Půjdeme do učebny L1( naleznete ji v prvním patře ). (3)  
˝Jdu na hrad,˝ řekl a odešel. (2)  
Venkovní teplota dosáhla hodnoty 30ºC. (1) 
alfa = 30 º (1) 
Zeměpisné souřadnice Prahy: 50 º 05 ’ 19 ”. (5)  
Rychlost našeho internetového spojení je 30Mb /s. (2)  
Dnes je 8/2/2014.  (různé)  
Na kole jsme dnes ujeli přes 50k m. (2) 
Střídavé napětí v zásuvce má efektivní hodnotu 230V. (1) 
K napájení použijte 9 V článek. (1) 
Sleva 12%.  (1)  
Máme jenom 30 % líh.  (1)  
V bazénu se koupaly 3 děti. (1) 
7. 8. 2014 se bude konat letní pouť.  (1)  
Dostal jsem 5 tis.  (1)  
Tato hodnota je 16 krát větší.  (1)  
Máme verzi pro 64-bitový procesor.  (1)  
 


