
Jak se připravit 
na vydání knihy



Načasujte vydání a svou propagaci

Tento bod je uveden jako první, protože jej v Čechách dělá jen velmi 
malá část autorů a přitom může znamenat rozdíl mezi tím, zda svou knihu 
vyprodáte za tři měsíce nebo nikdy.

V první řadě načasujte, kdy svou knihu vydáte. U beletrie či poezie na 
tom tolik nezáleží, ale určitě nechcete vydat knihu o chalupaření v lednu 
nebo příručku o správném voskování lyží v červenci.

Největší vliv na prodej vaší knihy má pak anotace, obálka (které 
rozebírám dále v textu) a včasný začátek propagace.

Začněte s propagací aspoň půl roku předem, ještě dříve, než se 
rozhodnete, jakým způsobem knihu vydáte: najděte místa, kde se scházejí 
vaši potenciální příští zákazníci (Facebookové skupiny, blogy, spolky, 
média) a infiltrujte je. Staňte se jejich užitečnými členy. Napište si svůj 
autorský životopis, hledejte autory stejného žánru, se kterými byste se 
mohli propagovat navzájem, shánějte recenze od každého, kdo si přečte 
rukopis a pochválí ho.

Propagaci knih podrobně rozebírám ve velkém eBooku, který je ke 
koupi na adrese www.propagaceknih.cz za 1270,– Kč. Vydáte-li knihu 
u Nakladatelství Klika, dostanete tento eBook zdarma k zakázce včetně 
bonusového eBooku „Rady zkušených mistrů prodeje knih“. Pokud si 
jej zakoupíte nyní, abyste se mohli začít správně a včas připravovat na 
vydání, odečteme vám jej potom z ceny vaší zakázky, lhostejno jak dlouho 
předtím jste eBook koupili.

Vyberte způsob vydání

Tradiční nakladatelství vynecháme, protože není na vás, zda vaši knihu 
přijmou a vydají.

Máte tedy dvě volby. Vydat si knihu sami nebo u zakázkového 
nakladatelství jako jsme my.

Pokud tisknete jen 10 či 20 ks, je největší položkou grafika a jeden výtisk 
by vás vyšel v přepočtu na mnoho set. Naše ceny za vydání knihy začínají 
na cca 19.000 Kč (grafika+tisk) a pod ně se nedostaneme, i kdybyste 
chtěli jen 10 ks. Grafika dá vždy stejné množství práce, ať se vydává 10 
nebo 10.000 ks.

Pokud tedy vydáváte velmi nízký počet kusů, podívejte se nejdříve 
u naší konkurence, zda by to nedokázala levněji. Mohou mít nevytížené 
zaměstnance nebo málo zakázek a nabízet lepší ceny. 

Můžete si také stáhnout můj eBook „Výroba knihy SAMODOMO“ 
a připravit si tiskové podklady sami v kancelářském programu. Při malém 
počtu knih sem tam chybka nebude vadit.

Pokud vybíráte zakázkové nakladatelství, v první řadě se ujistěte, že 
nabízí distribuci do obchodů (pokud ji potřebujete) a za jakých podmínek. 
Podívejte se i na ostatní služby, které nakladatelství nabízí. Porovnejte je 
s nabídkou nakladatelství Klika a vyberte tu lepší. Důležitý je i váš pocit 
z jednání. Půjde přece o peníze.

http://www.propagaceknih.cz
www.propagaceknih.cz
http://www.nakladatelstviklika.cz
http://www.nakladatelstviklika.cz
http://vydaniknihy.cz/samodomo-zdarma/
http://www.nakladatelstviklika.cz


Jak formátovat text

V textu vyznačte tučné písmo nebo kurzivu na místech, kde je chcete. 
Zarovnání textu doleva či doprava zůstane také zachováno. Mezery mezi 
odstavci zůstanou zachovány, pokud jsou vytvořeny „odřádkováním“ 
(stisknutím klávesy Enter 2x za sebou).

Naopak vůbec nezáleží na tom, jak odsadíte od kraje první řádek odstavce 
nebo jakou nastavíte mezeru mezi nimi, není-li to pomocí klávesy Enter.

Pokud chcete v knize použít nějaký konkrétní font (písmo), napište 
grafikovi do mailu jeho název, nemusíte ho přímo používat v dokumentu.

Pokud se ale nějaká vaše úprava při převodu ztratí, není nic jednoduššího, 
než grafika upozornit a text opravit.

Příprava na vydání



ISBN

International Standard Book Number – ISBN – vám přidělí nakladatelství, 
které knihu vydává. Některá za to účtují poplatek, jehož odůvodněnost 
posuďte sami.

V Čechách vydává ISBN zdarma Národní knihovna a zákon č. 37/1995 
stanovuje, že je jeho uživatel povinen odevzdat 5 výtisků knihy konkrétně 
stanoveným knihovnám (dvěma pražským, brněnské a olomoucké). Nelze 
si tedy vybrat, že knihu chcete mít v knihovně ve svém městě, to si 
musíte domluvit přímo s konkrétní pobočkou a s „povinnými výtisky“ to 
nemá nic společného.

Nechte text uležet

Žádný rukopis není dokončen ve chvíli, kdy uděláte tečku za posledním 
slovem. Má-li být kniha dobrá, musí alespoň trochu „uzrát“. Dopřejte své 
knize i sobě pauzu a na min. 2 týdny, lépe na měsíc (ale třeba 
i na půl roku!) odložte rukopis do šuplíku a pak si jej znovu celý přečtěte. 
Uvidíte, že přijdete na spoustu formulací, které budete chtít opravit. 
Možná přepíšete nebo vyhodíte i některou kapitolu. Nebojte se toho, je-li 
to ku prospěchu knihy.

Vyřazené části si schovejte, možná je v budoucnosti budete moci využít 
při propagaci. Viděli jste třeba filmový trailer sestavený 
z režisérem vyřazených částí? Nebo vás mohou inspirovat k další knize.

http://www.nkp.cz/sluzby/sluzby-pro/isbn-ismn-issn/isbn/isbn-obsah
http://www.nkp.cz/sluzby/sluzby-pro/povinne-vytisky/zakonpv-neper


Potřebujete redaktora (editora)?

Redakor opravuje špatný slovosled a formulace nebo například zajistí, 
aby se Detlef jmenoval Detlef (a ne někde Detlev) napříč celou knihou. 
Vidí celý text jinýma očima a všimne si neobratností, které si ani 
neuvědomujete nebo je dokonce považujete za správné. Může vás 
upozornit, že je někde text „líný“ a chtěl by prostřídat nějakou akcí, nebo 
že máte v knize víc používat přímou řeč, protože ta dává textu spád a děj.

Redakturu není nezbytně nutné vždy dělat, dost pravděpodobně ji 
nepotřebujete, pokud vydáváte malý náklad pod 300 ks nebo básně.

Pokud ale máte větší ambice, vydáváte přes 500 kusů a chcete knihu 
prodávat na pultech obchodů, měla by mít určitou úroveň a jestliže jde 
o vaši prvotinu, měli byste redakturu zvážit.

Jistě, stojí to peníze. Ale samotné vydání knihy stojí mnohem víc a pokud 
bude kniha špatná, nepomůže vám ani všechen marketing na světě 
a vaše peníze za vydání knihy přijdou všechny vniveč. Buďte soudní při 
posuzování svého nadhledu nad textem.

Redaktorovi byste měli pozorně naslouchat, protože to, čeho si všímá 
odborným okem on, budou často vnímat i čtenáři, i když jen jako nejasný 
pocit. Kniha je prostě může přestat bavit a ani nebudou vědět proč.

Redakturu provádějí i někteří korektoři, ale pak čekejte jen dílčí úpravy, 
stěží přitom stihnou zabývat se důkladně vaším psaním či knihou jako 
celkem.

První kolo korektury na závěr

Posledním stupněm těsně před předáním textu grafikovi je první 
(elektronické) kolo korektury.

Korektora můžete mít svého. Pokud žádného osvědčeného nemáte 
a vydávat chcete u Kliky, externí korektorku Vám doporučíme. Korektoři 
berou cca 40-120 Kč za 1 normostranu (1 NS=1 800 znaků). Naši externí 
korektoři opravují dvoukolově za 50 Kč / NS.

Korekturu pokud možno nevynechávejte. Knihy čtou lidé, kteří jsou zvyklí 
hodně číst a často mají přirozený nebo vypěstovaný talent na jazyk, takže 
chyby poznají. A nebude se jim to číst dobře - já většinu knih při páté 
nalezené chybě odložím.

Najít dobrého korektora je velmi těžké, tuto práci občas vykonávají i lidé, 
kteří na ni rozhodně nemají a přesto ji bezostyšně inzerují na internetu. 
Některé rukopisy autoři museli poslat na korekturu ještě jednou jinam 
(a znovu zaplatit, samozřejmě), když jsme jim v textu od jejich „korektora“ 
vyznačili na pár stránkách nalezené chyby.



Připravte si námět na obálku

Na obálce ZÁLEŽÍ. Velice. Je to vedle anotace jedna z hlavních prodejních 
zbraní knihy. Kniha nebude hotová, dokud nebudete mít tu nejlepší 
dosažitelnou obálku.

Nemusíte hledat konkrétní obrázky, ale mějte představu, co na obálce 
chcete mít. Námět by měl korespondovat s názvem i obsahem knihy, 
jinak zklamete zákazníkovo očekávání. Projděte si několikrát celou knihu 
a vypište si stěžejní náměty, které vás mohou inspirovat, co by na obálce 
mohlo být.

Některá nakladatelství používají fotobanky, ze kterých vám za platbu 
v řádu stovek stáhnou fotku, kterou si vyberete. Hlavní je mít představu, 
které se grafik bude moci „chytit“. Netrvejte na vlastních obrázcích jen 
proto, že k nim máte emocionální vztah. Zákazníci ho mít nebudou a na 
nich záleží, zda si knihu koupí.

Anotaci dokonale „vymazlete“

Anotace je spolu s obálkou a aktivní propagací nejsilnějším nástrojem, 
který knihu prodává. Na jejím základě si objednávají knihu distributoři, 
potom knihkupci a nakonec koncový zákazník, umístíte-li ji i na zadní 
stranu obálky. Vydáváte-li knihu u Nakladatelství Klika, dostanete na 
sepsání první verze anotace podrobný recept s příklady a pak ji spolu 
budeme ladit, dokud nebude dokonalá.

Pokud vydáváte svépomocí, doporučuji si prohlédnout několik anotací 
a vybrat ty, které na vás nejvíc zapůsobily. Ty si při psaní své anotace 
vezměte k ruce.

Počítejte s tím, že čtenáře zajímá pouze to, co přinese čtení jemu osobně. 
V tomto smyslu o anotaci uvažujte. Přemýšlejte, v čem spočívá největší 
přínos knihy, co čtenáře potěší, co je na knize neobvyklého nebo 
unikátního, a to vykreslete tím nejlákavějším způsobem, kterého jste 
schopni.

V anotaci nechte nezodpovězené otázky a vzbuďte zvědavost, jako třeba 
v anotaci knihy Doteky života nebo Říční polobozi.

Je-li to relevantní k charakteru knihy, můžete 1–2 větami shrnout 
i kvalifikaci autora a úspěchy související s tématem.

(U Kliky vám obálku navrhneme a anotaci „vymazlíme“ spolu. Chcete 
ochutnávku? Dobrá :) Tohle je náš interní návod na anotaci, který je jinak 
přístupný pouze našim autorům.)(obálky některých knih nakladatelství Klika)

http://klika.noskova.eu/stranky/115/doteky-zivota/
http://klika.noskova.eu/stranky/111/ricni-polobozi/
http://sklad.nakladatelstviklika.cz/anotace.pdf


Příprava na prodej

Nalezení a lokalizace cílové skupiny

Možná budete překvapeni, ale správná odpověď na otázku „kdo jsou vaši 
cíloví čtenáři“ vážně nezní „všichni“. Leda byste byli milionáři.

Nejde o to, že by vaši knihu měli číst jen oni, lidé z vaší cílové skupiny. 
Získáte i spoustu jiných. Ale to bude vedlejší efekt. Vy se při propagaci 
soustřeďte jen na ty, pro které bude mít vaše kniha největší přínos, 
na ty, kteří ji nejvíce ocení. Tam bude největší návratnost vložených 
prostředků – vašeho času i peněz.

Snaha prodávat všem končí tím, že neprodáte skoro nic a utratíte majlant.

Nejdříve musíte znát svého „ideálního čtenáře”, jinak budete plýtvat 
energií, časem a prostředky na lidi, kteří by si vaši knihu stejně nikdy 
nekoupili. Vědecká kniha není pro děti a kuchařku si asi nekoupí vytížený 
podnikatel.

Ani beletrie není pro všechny. Musíte svého „ideálního zákazníka” 
identifikovat a vědět, kde ho najdete, jako musíte znát adresu, když 
chcete poslat dopis či e-mail, nebo mít mapu či směr, když chcete někam 
dojít. 

Jinak by se mohlo stát, že zaměříte svůj marketing směrem, kde skoro 
žádní potenciální zákazníci nejsou a utratíte čas nebo peníze s nulovým 
efektem. Také by vás to velmi demotivovalo ve vaší snaze, což je to úplně 
nejhorší.



Například: Je-li mým cílem knihu prodat všem, musím jít s propagací tam, 
kam chodí všichni. Koupím proto billboardy, reklamu v metru a MHD a možná 
i šestnáctinu stránky Blesku. Jenže… Tam všude každý čtenář reklamu 
pohledem maximálně přejede a když koupí půl procenta lidí, mohu si říkat, že 
mám skvělou „konverzi“. Dohromady utratím statisíce korun a knih se prodá 
jen pár.

Hledejte partnery

I když budu vědět pouze to, že můj čtenář je nadšený vodák, už to 
samotné mi stačí, abych se pro spolupráci obrátil raději na vodácká média 
jako Pádler a vodácké servery jako Raft.cz a Padlo.cz. 

Možná se s nimi domluvím na oboustranně výhodné vzájemné propagaci, 
reklama mě bude stát málo nebo si ji prostě vyměníme, přitom přímo 
oslovím pouze lidi, kteří si naše vodácké povídky přečtou rádi, aby si 
ukrátili zimní nevodácké večery. 

Kdo na vodu nejezdí a knihu by si stejně nekoupil, ten reklamu ani neuvidí, 
a navíc z této (stále dost široké!) cílové skupiny si knihu koupí mnohem 
větší procento lidí než v prvním případě. 

Dává vám to smysl?

Více se o hledání cílové skupiny a partnerů dovíte z eBooku Propagace 
knih, který od nás dostanete k zakázce zdarma. A koupíte-li si ho předem, 
nezapomeňte si pak říct, abychom vám ho odečetli z ceny zakázky.

Kalkulace

Až dokončíte poslední opravy, připravte si zadání pro kalkulaci.

Aby vám jakékoli nakladatelství (nebo tiskárna) mohlo spočítat kalkulaci, 
jsou potřeba tyto údaje:

Náklad – počet knih, které chcete vydat

Vazba – měkká (V2), tvrdá (V8) nebo sešitová (V1) – (jsou i jiné vazby)

Formát – A5, 130x200 mm, 160x235 mm a jiné…

Obálka – doporučujeme barevnou omyvatelnou (lesk i mat)

Blok – napište, kolik znaků má text (zjistíte, když v nabídce textového 
editoru zvolíte Nástroje / Počet slov) a kolik bude barevných stran, příp. 
jaký chcete papír

http://www.padler.cz
http://www.raft.cz
http://www.padlo.cz
http://www.propagaceknih.cz
http://www.propagaceknih.cz
http://www.typografie.unas.cz/kniha.html


• po vydání u nás jsou knihy vaše a ze zisku z prodeje vám 
pošleme celých 90 %

• zařídíme distribuci až na pulty obchodů

• dáme vám zdarma návod na internetový knižní marketing

• vydáme vám cokoli kromě účelové esoteriky a pavěd

• kalkulace a přidělení ISBN zdarma

• dotisky pouze za náklady

• nad všemi pracemi máte plnou kontrolu

• o vydávání knih nemusíte předem vědět vůbec nic

Zajímá vás, jak je nejvýhodnější knihu prodávat a jak se počítá zisk 
autora? Vše se dozvíte z PDF Jak funguje Klika.

www.nakladatelstviklika.cz

Hned vedle našeho domu je nekuřácká restaurace U Kašpara, kde skvěle 
vaří, nebo Vás pozveme k nám domů na kafe.

eBook Propagace knih (pro zákazníky Kliky zdarma = částku odečteme z 
ceny zakázky): www.propagaceknih.cz

Kontakt:

Nakladatelství Klika

Pod Nuselskými schody 1721 / 3

120 00 Praha 2

(soukromý byt)

Domluvte si s námi schůzku:

Věra Nosková - 737 033 977

vnoskova@centrum.cz

Jiří Nosek - 603 742 006

realphoto@email.cz

http://sklad.nakladatelstviklika.cz/jak-funguje-klika.pdf
http://www.nakladatelstviklika.cz
http://www.restaurantkaspar.cz/
http://vydaniknihy.cz/propagaceknih-prodejni/
mailto:vnoskova%40centrum.cz?subject=
mailto:realphoto%40email.cz?subject=
http://www.nakladatelstviklika.cz

