
Náležitosti knihy

Kniha má t�i �ásti:

– úvodní �ást
– vlastní textová �ást
– záv�re�ná �ást

Kniha je sešitý nebo slepený svazek list� nebo skládaný arch papíru, 
kartonu, pergamenu nebo jiného materiálu, popsaný, potišt�ný nebo 
prázdný s vazbou a opat�ený p�ebalem.

Kniha je též literární práce nebo hlavní oddíl této práce. 
Kniha publikovaná v elektronické form� se nazývá elektronická kniha 
nebo e-book.

signet – zna�ka nakladatelství nebo edice umíst�ná 

v knize na první liché stránce.

patitul – je list, který p�edchází hlavní titul a na kte-

rém je uveden autor knihy a titul knihy. Oproti hlavnímu 

titulu je vysázen menším písmem. D�vod tohoto zdvo-

jování titulního listu je v minulosti, kdy byly knihy ješ-

t� t�žké a p�i �astém používání se vytrhávaly z desek. 

S deskami knihy se tak �asto ztratil i titulní list a poz-

d�ji nebylo možné zjistit název knihy. Signet a patitul 

mohou být uvedeny na jedné stránce. Patitul není po-

vinnou sou�ástí knihy. Ta m�že za�ínat rovnou titulní 

stranou, a� to není typogra� cky hezké.

souborný titul – umíst�ní na levé sudé stránce.

frontispis (též protititul) – ozna�ení pro sudou strán-

ku naproti titulnímu listu, �asto je na n�m ilustrace.

 

hlavní titul – je vždy umíst�n na liché stránce knihy. 

Musí obsahovat titul a podtitul, jméno autora. M�že 

také obsahovat rok vydání a název nakladatelství. 

Úprava by svým charakterem m�la odpovídat obsahu 

knihy.

anotace a impresum – v�tšinou u odborných kní-

žek, odstave�ek který stru�n� vyjad�uje obsah knihy 

(na záložce p�ebalu), (též autorská tiráž, copyrightová 

stránka, nakladatelský záznam) je na druhé stran� ti-

tulního listu a musí obsahovat copyright textu (ilustra-

cí) a ISBN, m�že se zde umístit laudatio (pod�kování) 

sponzor�m knihy.

v�nování – autor knihu n�komu v�nuje, umíst�no 

v knize na pravé liché stran�.

p�edmluva a úvod – na pravé liché stran� (p�edmluvu 

píše n�kdo jiný než autor).

 

obsah – je seznam všech kapitol a podkapitol, kte-

rý usnad�uje práci s knihou. Obzvlášt� d�ležitý je 

u odborných knih. Umís�uje se na konci knihy, avšak 

u odborných publikací m�že být umíst�n i na za�átku 

za  impresem.

seznam vyobrazení – úprava jako obsah.

Úvodní �ást



Vlastní textová �ást

kapitola – je oddíl textu v knize, který má samostatné 

postavení. Každá kapitola musí za�ínat na liché strán-

ce knihy, je ozna�ena názvem nebo alespo� �íslicí, 

úprava v celé knize jednotná.

titulky a podtitulky – úpravu p�izp�sobujeme typu 

knižní publikace, úprava v celé knize jednotná.

 

poznámky (vysv�tlivky) – sázejí se z menšího stupn� 

písma, nejmén� o 2 stupn�, umíst�ní p�ímo za dané 

slovo (nap�. pojem) k pat� strany (m�žeme ozna�ovat 

horní indexovou �íslicí, hv�zdi�kou).

citace – doslovné opakování výroku

vyzna�uje se nap�íklad: 

– jiným �ezem písma (kurzíva)

– obsáhlejší citace: písmo o stupe� menší

– s podražením základního písma

  

záhlaví – živé

 – neživé

Ú�elem je umožnit orientaci v knize, sází se obvykle 

o 1 nebo 2 stupn� menším písmem, je možné ho od-

d�lit linkou na celou ší�i formátu, n�kdy jen prázdnou 

�ádkou, nebo n�jakým gra� ckým prvkem. Umíst�ní 

u hlavy nebo paty stránky.

marginálie – okrajové poznámky, od kraje textu se 

odd�lí nejmén� 6 body, sází se polotu�n� o 2 stupn� 

menším písmem než je základní text

ú�el – zcela jednozna�n� shrnout obsah.

stránkové �íslice – jednotné v celém díle, odd�lu-

jeme nejmén� 1 prázdnou �ádkou od hlavního textu, 

nej�astn�ji u paty stránky. Nesázíme u vstupních a zá-

v�re�ných stran, u vakát�.

paginace – �íslování stránek.

vakát – je prázdná stránka (zám�rná nebo nezamýš-

lená) kdekoliv v knize. V�azuje se jako sudá stránka 

v p�ípadech, kdy následující text musí za�ínat na pra-

vé, tj. liché stránce. Vakát se ne�ísluje. První vakát se 

v knize m�že objevit jako strana 2, není-li tato strana 

využita jako protititul.

tabulky – p�evážn� v technické nebo odborné literatu-

�e, dodržujeme pravidla sazby tabulek.

popisky k obrázk�m – nejmén� o 1 stupe� menším 

písmem než je základní text, sázejí se hned pod obrá-

zek.

obrázky – nesmí narušovat rejst�ík, oblamujeme je, 

mezi obrázkem a textem by m�l být oblom ve velikosti 

základního textu.

legendy – popisky k detail�m v obrázku, úprava ob-

dobná jako u popisk�.

iniciála – je první písmeno slova, které je výrazn� odli-

šeno od ostatního textu velikostí, barvou nebo tvarem, 

obvykle bývá na za�átku stránky, kapitoly nebo odstavce.



doslov – dává se vždy na novou stranu, dov�tek autora.

edi�ní poznámky

obsah
  

tiráž – v�cn� uspo�ádané povinné údaje nakladatele, 

vydavatele a tiskárny, obvykle p�edepsané p�íslušnou 

právní normou, uvedené na konci knihy, v hlavi�ce 

nebo na poslední stránce novin (v �asopisech bývá 

umíst�na r�zn�).

Zákonem povinné údaje:

– autor, titul, p�ekladatel (jde-li o p�eklad)

– název nakladatelství a adresa

– jméno a adresa tiskárny

– rok vydání

–  originální název díla a p�vodního nakladatele (jde-li 

o p�eklad)

Nepovinné údaje:

– autor typogra� cké úpravy

–  odpov�dný redaktor, výtvarný redaktor, technický re-

daktor

– editor

– auto�i p�edmluvy, doslovu apod.

– po�et stran

– edice, svazek v edici

– vydání

– DPC – doporu�ená prodejní cena

– výše nákladu

– ISBN (musí být však povinn� uvád�no v impresu)

bibliogra� e – v�tšinou u odborných knížek, seznam 

použité literatury.

resumé – stru�ný obsah �lánk�, velmi �asto v �asopi-

sech.

knižní rejst�ík – m�že být místní, v�cný nebo personál-

ní. M�že být také nerozlišený. V�ci nebo osoby, které 

autor považuje za d�ležité, mohou být uvedeny v rejst-

�íku. Tam je u nich zárove� uvedena každá strana jejich 

výskytu v textu. Slouží pro lepší vyhledávání v textu kni-

hy. Rejst�ík pat�í do odborné nebo populárn� nau�né 

knihy.

knižní dopl�ky – p�ebal, chrání knižní desky, má 

za úkol upoutat – tvo�í podn�t ke koupi knihy.

p�ílohy – tišt�né p�ímo b�hem tisku, jsou sou�ástí vaz-

by, nebo voln� vložené

Záv�re�ná �ást knihy:




