tisk rozsa
kniha vazb
Polygrafický tahák — Speciální edice 6
Jak si vydat vlastní knihu
Jak si vydat vlastní knihu krok za krokem

Mám nápad na text knihy
napsal jsem geniální text
chci vydat knihu
nakladatelství nemají zájem
vydám si knihu sám, mám na to finance
zajistím si korekturu textu
vyberu případně fotografie
a zajistím ilustrace
kontaktuji www.TiskovyExpress.cz = zajištění sazby, grafického návrhu knihy, nacenění poptávaných nákladů, zajištění ISBN, výroba knihy (digitální nebo ofsetový tisk), balení
distribuce
... a začnou mi na účet chodit tržby z prodeje

1. Mám napsanou svou vlastní knihu a chci ji jednoduše, kvalitně
a rychle vyrobit.
2.	
Knihu si sám v počítači připravím až do finálního tiskového PDF.
Nebo mi ji na klíč, včetně typografické úpravy textu a správné
přípravy obrázků, pomůže nachystat Tiskový Express.
3.	
Cena? Zašlu jednoduchou poptávku z webu www.TiskovyExpress.cz.
Po odsouhlasení kalkulace připravím a odešlu podklady k tisku.

Co je ISBN a kdy je vhodné ho využít

ISBN je nepovinný registrační údaj mezinárodního systému evidence
knih. Není podmínkou komerčního využití knih, ale registrací ISBN si
zjednodušíte případný prodej. Na knihy osobního charakteru (malý náklad)
není potřeba vůbec.
Povinná tiráž knihy při ISBN:
• název díla
• jméno autora(ů), pseudonym
• vydal, vytiskl
• rok prvního vydání
• ISBN XXXXXXXXXXXX

EAN kód je pouze doplňkové vyjádření ISBN záznamu, umožňující strojové
čtení. Umísťuje se vždy na zadní část obálky. Díky EAN kódu budete moci
knihu nabídnout do prodejních sítí. V případě Vašeho zájmu vyřídí Tiskový
Express ISBN i EAN kód za Vás a vydá Vám knihy v naší edici. Včetně
zajištění zákonných povinností.

Jak poptat tisk knihy...
1.

2.

C

Požadovaný formát (rozměr knihy)

B

A

Dle typu knihy a následného užívání – většinou
na výšku, ale možno i na šířku. Rozměr strany
ovlivňuje cenotvorbu podle toho, kolik stran se
rozmístí na tiskový arch.

Počet stran a barevnost tisku

Vždy udávejte počet stran bloku knihy.

(Neuvádějte listy nebo dvojlisty. Jeden list má vždy
dvě strany.)

U šitých vazeb V4 nebo V8 musí být celkový
počet stran dělitelný 4! U vazby V8 se
nepočítají předsádky (dvojlist spojující desky
a blok knihy).

3.

Je Vaše kniha černobílá, nebo barevná?
Kombinace takových stran? Jak rozložených
v knize? Barevné strany náhodně, nebo
v řadě za sebou?
lesk

Na jaký papír bude kniha
tištěna?

mat

Například: Povídky, básničky,
romány: bílý ofsetový papír,
old-style s nádechem, cca 80gr.
Knihy s fotografiemi: křída lesk/
mat cca 150gr, nebo i ofset
cca 140gr.

4.

Počet kusů, o kterých
uvažuji (náklad)

Naprosté minimum k tisku je od cca 10 ks knih. Minimální počet
stran je cca 40. Čím více kusů, tím levnější cena na kus, ale vyšší
celkový výdaj.

5.

Typ knihžní vazby

Nejběžnější vazby V2, V4, V8 (Viz druhá strana).

Poptávkový formulář najdete zde:
www.TiskovyExpress.cz/poptavka.html

Sazební obrazec

Při zlomu stran knihy by měl být dodržován základní sazební obrazec,
určující sjednocenou polohu textu a grafiky na stránkách (Odstup textu
od okrajů stran, poloha číslování stran, obrázků,
grafiky…). Sazební obrazec by měl

zohlednit typ sazby, zvolenou vazbu
a formát knihy. (Např. V2 je tuhá vazba

vyžadující pro text větší odstup od hřbetu
pro dobrou čitelnost knihy.) Vzhled sazebního

obrazce je na autorovi, případně grafikovi. Hledejte případnou inspiraci v již
vytištěných knihách.

Jaké jsou druhy papírů? Jaké jsou vazby? To a ještě více najdete na

www.polygraficketahaky.cz — interaktivní podoba všech taháků.

...ty už
zase
čteš?

100 Kč

100 Kč

10 €

10 €

Tisk velkých
i malých knih
www.hrg.cz

ofsetová archová ti
tiskárna litomyšl co
puter to plate tahák
Jak si
jednoduše
vytvořit
knihu

Jakou knižní vazbu použít? (standardní značení)
měkké desky,
lepená vazba
Nejlevnější provedení.
Vhodné pro první literární pokusy. Vazba je
ve hřbetě ale poměrně
tužší, na což je nutno
myslet při zlomu textu.
V2

měkké desky,
šitá vazba
Pro namáhané knihy,
kde nejsou potřeba
tvrdé desky, ale je nutné knihu plně rozevřít.
Například u učebnic
nebo manuálů.
V4

tvrdé desky,
šitá vazba
Nejlepší knižní provedení, ale taky nejnáročnější na výrobu a cenu.
Klasická poctivá kniha.
Cenově nejnáročnější
provedení.
V8

Kniha s vazbou do tvrdých desek

Nejlepší, ale také nejnáročnější knižní provedení, nejčastější pro šitou
vazbu V8 (nebo V7).
přední
předsádka

blok
knihy

hřbet

kapitálek

stužka
(lacetka)

zadní
deska

číslování
stran

Tiskárna H.R.G. Litomyšl

přední deska
s potahem

sazební
obrazec,
zrcadlo

stránka

přebal
knihy

Tiskárna
H.R.G.
Litomyšl

ofsetová a digitální tiskárna

Technologický rozkres potahu desek vazby V8. Potah se následně kašíruje
na lepenku (přední desku, hřbetník a zadní desku). Musí mít dostatečný přesah
přes záhyb síly desek až dovnitř knihy pod předsádky. Potahy jsou
potištěné (s laminací), z knihařského plátna nebo koženky a případnou
ražbou nebo dalším zušlechtěním.

Kniha s vazbou do měkkých desek

Knihy s měkkou vazbou díky finálnímu ořezu na cílový formát nemohou
obsahovat kapitálek ani stužku. Obálka většinou bez klop, nebo může být
s přední, či zadní klopou.
sazební obrazec,
zrcadlo

stránky

klopa

obálka

blok knihy
(stránky)

boční zálep
bloku v obálce

číslování
stran

Tiskárna H.R.G. Litomyšl

hřbet

Tiskárna
H.R.G.
Litomyšl

ofsetová a digitální tiskárna

Technologický rozkres rozevřené obálky knihy s vazbou V2 nebo V4.
Obálka je vždy z tvrdšího papíru, s laminací lesk nebo mat, případně
jiným zušlechtěním (UV lak, atd.).

