
Kniha 

Kniha má přesně stanovenou podobu a každá její součást má svůj 
název 

- popis knihy: 
- přebal může být, nemusí, chrání knihu před poškozením, 

přední strana, zadní strana, záložky s případnou anotací 
- obal – jsou pevné desky knihy, může být z různých materiálů, 

přední strana, zadní strana, hřbet a ořízka, pokud není 
potištěná, říkáme jí slepá obálka 

- předsádka – vlepený dvoulist v knize, vepředu i vzadu, který 
má stavební funkci, tzv. drží knihu pohromadě, pokud není 
potištěna, je slepá 

Knižní blok 

1. stránka – může být a nemusí je značková, najdeme zde logo a 
název nakladatelství 

2. stránka – vakát neboli volná strana, na které nic není 
3. stránka – patitul – zde bývá zmenšený titul knihy a jméno 

autora (dává se do knih, kdyby se titulní stránka jakkoli 
poškodila) 

4. stránka – frontispis – zde bývá fotografie nebo obrázek 
5. stránka – titulní – nejdůležitější strana v knize, autor, název 

knihy, popř.  Nakladatelství 
6. stránka – rubtitulní – ISBN mezinárodní kód knihy, c v 

kroužku, autorská práva, copyright 
7. stránka – zde se to liší, někdy zde začíná první kapitola a tím 

pádem paginace, nebo je zde rejstřík, motto, věnování, obsah, 
záleží na autorovi 

- následuje text knihy 
- poslední stránka v knize je tiráž – zde najdeme veškeré 

informace o knize, technické údaje, autoři, fotografové, 
kolikáté je to vydání, náklad, popř. doporučená cena, pokud v 
knize tiráž není, všechny tyto informace najdeme v rubtitulu 



- co se týče obsahu knihy, věcného rejstříku tyto informace si 
umisťuje autor knihy, kam uzná za vhodné. 

Termíny ke knize: 

- signet – značka nakladatelství 
- impresum – autorská tiráž, nakladatelský záznam 
- ořízka – jsou tři strana knihy, čtvrtá je vlepena do knihy 
- kapitola – je oddíl textu v knize 
- rejstřík – může být místní, věcný nebo personální, věci nebo 

osoby, které považuje autor za důležité zde mohou být 
uvedeny 

- bibliografie – je soupis jiných knih, na které se v textu 
odkazuje 

- ex libris – je ozdobné označení autora 
- paginace – číslování stránek 
- kapitálek – je proužek textilie 
- laudatio – poděkování sponzorům knihy 


