
KNIŽNÍ OBÁLKA
Nejdříve trochu teorie, abyste měli obecnou představu o tom, jak by měla knižní obálka vypadat:

Obálka je vedle anotace a propagace tou nejdůležitější částí knihy. Obálka by měla upoutat, zaujmout na první pohled, což 
znamená, že na to má většinou jen několik desetin sekundy. Je to vedle korektury jedna z věcí, na kterých se nevyplatí šetřit. 
Což vůbec neznamená, že je to drahé - pěkná fotka z fotobanky na atraktivní obálku se dá pořídit už za tři stovky.

Obrázek na obálku by měl být pro mozek kupujícího velmi jednoduše rozklíčovatelný a měl by tvořit s názvem a obsahem knihy 
harmonický celek. Když je výrazný, snáze upoutá a vynikne mezi ostatními knihami. K tomu slouží barvy a barevné kontrasty. 
K tomu, aby po něm oko putovalo přiirozeně a mozek rychle pochopil, o čem kniha je (a nemusel obálku složitě „luštit”), 
zase slouží kompozice a jednoduchost hlavního motivu. Ten by měl být jeden, a pokud jich musí být více, nesmí si navzájem 
odporovat. Když je něco na mozek příliš složité, přesune svou pozornost jinam - a Vy jste v té chvíli přišli o zákazníka.

Ano, dá se říci, že v kontextu knihy je obálka „raketová věda”. Ale nemějte z toho obavy, od toho jsme tu my, abychom Vám 
pomohli a vedli Vás. Až spolu obálku vytvoříme, sami budete instinktivně cítit, zda je to „to pravé”.

Je několik způsobů, jak se dá obálka vytvořit:

1. Bez ilustrace: Nedoporučujeme, kromě případu, kdy zcela přesně víte co chcete, zvážili jste všechny ostatní 
varianty a jste odhodláni to „risknout”, že i tak obálka zaujme. Mezi našimi knihami je takovým příkladem kniha 
„Drogy, sex a foie gras”.

2. S pro vás specifickou ilustrací či obrázkem, bez ohledu na jeho poutavost: Vhodné v případě, že 
knihu vydáváte pro své přátele a nebude na pultech knihkupectví vystavena konkurenci ostatních knih, a použití konkrétního 
motivu je pro Vás důležité. Příkladem jsou třeba kroniky „Půlstoletí Volného národa”, „Šestnáct ročníků srandy” či série 
dokumentárních knih o obci Holýšov.
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3. S ilustrací na zakázku: Vhodné v případě knížek odlehčených, vtipných nebo třeba 
dětských. Příkladem jsou knihy říkanek a veršů „Veršování o postavení a stání” nebo série 
knih vodáckých povídek literární soutěže Kenyho VOLEJ. Ilustraci lze získat např. přes 
stránky České unie karikaturistů.

4. S fotografií z fotobanky: Nejlevnější varianta, nemáte-li obálku předem připravenou a vytváříme ji „za pochodu”, nebo 
ji sice máte vymyšlenou, ale Váš připravený obrázek není dostatečně kvalitní. Příklady obálek, které jsme vytvořili na základě 
fotek z fotobanky, najdete zde.

5. S fotografií vytvořenou na zakázku: Víte-li přesně co chcete a buď jste vhodnou 
fotografii ve fotobankách nenašlii, nebo chcete zaujmout originalitou fotografie, kterou nikdo jiný 
nemá (nutno ale dodat, že fotografie, pokud je z fotobanky, se málokdy dočká tak podobného 
opakovaného užití, že byste ji za život viděli dvakrát, a pokud ano, tak že byste si to pamatovali). 
Příkladem použití originální fotografie jsou knihy „Jsi divný” nebo „Deník Libora Podmola”.

My se soustředíme na bod 4., tedy na to, co by měla splňovat fotografie z fotobanky a kde ji nalézt, aby byla co nejlevnější.

MÍSTO PRO NÁZEV

Především na fotografii musí být dost místa na dostatečně velký název. Pokud se bude Vaše 
kniha prodávat v knižní síti a tedy i na internetu, bude nápis s názvem muset být dost velký 
na to, aby byl k přečtení i na malých dvoucentimetrových náhledech na internetu. V takovém 
případě by měla až třetinu obrázku zabírat plocha, která je nekontrastní a v jednom barevném 
odstínu. V případě, že na obrázku taková plocha není, bude se muset vytvořit, buď sestavením 
obálky z více obrázků (viz obálka knihy „Za každou cenu”), nebo překrytím některé části obrázku 
jednobarevným pruhem, který pozadí potlačí (viz obálka knihy „Pronajmu svět, zn. virtuální”, 
„Maroko na vlastní kůži” nebo „Dcery temnot”). V tom případě už při výběru počítejte s tím, že 
budete muset některou část fotky „obětovat”.
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KDE FOTKU NALÉZT

Fotobank je na internetu velká spousta, ale zdaleka ne všechny umožňují levný nákup jediné fotografie. Někde jich 
musíte koupit několik, jinde musíte předplatit nějaké časové období. Byli jsme u fotobanky AdobeStock, ale už se to 
nevyplatilo, naštěstí najdete úplně stejný výběr fotek ve fotobance Dreamstime a tam je lze zakoupit jednotlivě. 
Takže lze hledat v Adobe Stock a plné verze fotek pak stáhnout z Dreamstime (podle čísla fotky).

JAK POSTUPOVAT

1. Projděte si znovu svou knihu a vypište si různé náměty, které by byly na obálku vhodné.

2. Ke každému námětu si vypište klíčová slova, která ho charakterizují a pomocí kterých budete fotky hledat. Fotobanka 
umožňuje vyhledávání v češtině, ale protože jejím originálním jazykem je angličtina, dostanete možná při použití anglických 
výrazů o něco více relevatních nálezů.

3. Fotek vyhledejte několik a stáhněte vždy k sobě do počítače jejich náhledy (budou malé, s vodoznakem Adobe a číslem 
v rohu), které nám pak pošlete. My uděláme návrhy obálek a k té, kterou si zvolíte, stáhneme originální velký obrázek a tím 
na obálce náhled nahradíme. Částka 300 Kč se platí pouze za fotky stažené v plném rozlišení. Je-li potřeba titulní obrázek 
sestavit z více obrázků, stojí každý další jen 150 Kč navíc.

KOMBINACE

Někdy je sice potřeba obrázků víc, ale placený může být jen jeden, pokud zbývající dokážete nalézt ve fotobankách zdarma, 
kde většinou nejsou tak skvělé fotky, ale na doplnění mohou bohatě stačit. Zde je několik fotobank, kde obrázky nic nestojí:

Pixabay (pozor - Pixabay nabízí i snímky fotobanky Shutterstock, která je placená! Poznáte je podle vodoznaku)

Wikimedia Commons

Rozšířené vyhledávání Google (obrázky, jež je možné volně používat a upravovat)

Snad Vám tento návod pomohl a vytvoříme spolu skvělou obálku, jakou si Vaše kniha zaslouží!

Chcete-li více informací, přečtěte si mé články „Věda jménem knižní obálka 1, 2 a 3”.

https://stock.adobe.com/cz/
https://www.dreamstime.com/
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