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Obal, který má knihu chránit před poško-
zením, popř. ji též zdobit;

Postup, jímž se z jednotlivých složek nebo 
listů vytváří pevný celek, knižní blok.

VAZBY VAZBYVAZBA JE:



Druhy Vazeb:
Měkké – V1, V2, V3, V4
½tuhé – V5, V6
Tuhé – V7, V8, (V9)

Speciální:
Spirálové, kroužkové, Švýcarská brožura, Finská brožura 
Otabind, Finská brožura Tubebind, Brožura Hardcover, Bro-
žura Flexcover, Brožura Mohndruck, Flexovazba



Měkké



V1
„sešitová“ nebo též 
„časopisecká“ vazba 
nebo „na stříšku“;

Jednotlivé složky jsou 
vloženy do sebe a do 
obálky a následně, spolu 
s obálkou, sešity ve 
hřbetě a oříznuty po 
třech stranách.

knižní blok
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Šití drátem či skobkou – nejčastěji používanou variantou, při níž se používají dráty 
s kulatým nebo plochým pro�lem. Drát může být ocelový, zinkovaný nebo potaho-
vaný plastem.

Lepení ve hřbetním lomu – Pás papíru je ve skládacím stroji skládán a jsou na něj 
aplikovány kapičky lepidla, které jsou umístěny po celé délce hřbetu vazby. (na-
příklad letáky super a hypermarketů)

Šití nitěmi – Tato vazba V1 se dnes téměř nepoužívá. Místo skobek je však na 
speciálně upravené tzv. niťošičce provedeno šití v lomu hřbetu po celé jeho délce. 
Výhodou této vazby je hlavně výborná pevnost vazby. Typickým případem jsou 
např. cestovní pasy, u nichž je požadováno zabránění otevření vazby a jakákoliv 
manipulace s jednotlivými listy. 

V1V1



Obálky pro sešitovou měkkou vazbu V1 jsou bez záložek, mohou být lakova-
né, laminované nebo bez povrchové úpravy a při použití papíru s plošnou 
hmotností nad 110 g/m2 by měly být tyto obálky v místě hřbetního lomu 
1× rýhované.

K výrobě sešitových měkkých vazeb V1, pokud nejsou zhotovovány in-line na 
přídavných zařízeních kotoučových tiskových strojů, bývají nejčastěji použí-
vány automatické výrobní linky, které se skládají z automatické snášecí drá-
tošičky a trojřezu, integrovaného do linky společně s křížovým stohovým vyk-
ladačem umožňujícím stohování hotové produkce v předem určeném počtu 
jednotlivých exemplářů.

V1



ořez

ořez

sešití skobami

snášení



Stitch Liner 6000
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PRO:

snadná výroba
lze úplně rozevřít 
nízka cena

PROTI:

Nejmenší složkou musí být dvoulist
ustoupení stran
prostřední dvojstrana má tendeci 
se vykroutit z vazby

Norma povoluje pro sešitovou měkkou vazbu V1 u papírů s plošnou 
hmotností 70 g/m2 maximální rozsah 120 stran, u papírů s plošnou 
hmotností nad 70 g/m2 maximální rozsah 88 stran. Při šití drátem se 
počet skobek řídí délkou hřbetu knižního bloku. Pro formáty A6 a menší 
se používají 1–2 skobky, pro formáty A6 – A5 2–3 skobky a pro formáty 
větší než A5 potom 2–4 skobky.

Stitch Liner 6000

VAZBYV1







Šití drátěným
i skobam

i
Jedná se o brožuru se-
šitou drátěnými skob-
kami shora, zavěšenou 
do kartónové, často 
povrchově upravené a 
4x rýhované obálky. 
Obálka navíc může být 
dělená (bez hřbetu) a 
hřbet bloku pouze 
oblepený. obálka

lepení

knižní blokV3



U povolené varianty oblepova-
né měkké vazby V3a je obálka 
rozdělena na přední 
a zadní část, každá část je 
jednou rýhovaná 8–10 mm 
od hřbetu. Knižní blok se šije 
zároveň s obálkou a hřbet 
se oblepuje plátnem. Šířka 
oblepovacího proužku by 
neměla přesáhnout rýhy 
obálky.

plátno

V3a



Tento druh vazby má podobně jako například vazba V1 omezení 
v rozsahu stran. Při větším počtu listů se totiž kvůli šití shora vy-
značuje špatnou otevíratelností a také nižší životností.
 

Vazba V3 je určena pro tloušťky knižního bloku do 10 mm. Šití 
drátem shora je pak prováděno u formátů do A5 dvěma a do A4 až 
třemi skobkami. U větších formátů je pak povoleno použití až 5 
skobek.

V3 je vhodná pro nízkonákladové neperiodické publikace (skripta). 

V3





Spolu s vazbou V1 se 
dnes jedná o nejrozšířeněj-
ší druh knižní vazby. Blok 
je u této brožury posklá-
dán z jednotlivých listů, 
dvojlistů, speciálně perfo-
rovaných složek nebo 
složek slepených ve 
hřbetě. Knižní blok je pak 
slepen s čtyřikrát rýhova-
nou kartónovou obálkou. 

obálka

lepení

knižní blok

klopa
(nepovinná)

V2 PAPERBACK



 

 

 

Složky snesené za sebou      Frézování hran složek            Nanesení lepidla 
 

                  

                          

        

 

Lepení složek sešitých        
tavnou nití

Lepení složek slepených  Lepení složek 
perforovaných 

V2



Knižní vazba V2 vykazuje při častějším (intenzivnějším) používání poněkud nižší 
životnost, která je limitovaná především druhem papíru, technologií zpracování a 
druhem použitého lepidla.

V2



V2



plátno

Existuje i varianta 
takzvané oblepované 
měkké vazby označo-
vaná jako V2a. Základ-
ní charakteristikou 
tohoto typu vazby V2 
je dělená obálka a 
hřbet oblepený plát-
nem, jiným druhem 
potahového materiálu 
nebo papírem.

V2a



Používají se tři základní typy lepidel: vodou ředitelná disperzní lepidla (polyvi-
nylacetáty), tavná lepidla na bázi kopolymerů vinylacetátů a etylenu (hot 
melty) a polyuretanová lepidla (nejlepší, nejdražší a špatně se recyklují)

Tato vazba se nejčastěji používá při výrobě neperiodických publikací tzv. pa-
perbacků, ale také při výrobě časopisů, u kterých se vyžaduje vyšší estetický 
vzhled. Je také vhodná pro publikace s větším rozsahem.

V2







Jedná se o brožuru 
šitou nitěmi bez gázu 
nebo šitou tavnými 
nitěmi na speciálním 
přídavném zařízení 
skládacího stroje 
a následně zaklíženou 
a zavěšenou do karto-
nové obálky

šití

lepení

knižní blok obálka

V4



V4





Tloušťka knižního bloku se pohybuje od 5 do 50 mm a plošná hmot-
nost papíru bývá do 100 g/m2, u šití tavnou nití do 90 g/m2.

Pro dosažení větší pevnosti této vazby je doporučováno oblepení 
hřbetu knižního bloku proužkem papíru nebo plátna s přesahem na 
obě strany v šíři 1,5–2 cm

Díky prošití bloku je ale nesrovnatelně odolnější a kvalitnější. 
Vhodná pro učebnice nebo jinak často namáhané publikace

V4







PO LO TU HÉ





lepení

potažená lepenka

knižní blok

V5



Na knižní desky se používá jako materiál šedá strojní lepenka, která se potahu-
je potahovým papírem. Tento by měl mít hmotnost minimálně 90g/m2, předsád-
kový papír má zpravidla hmotnost kolem 120g/m2. K lepení potahu se používá 
kostní klíh, škrobové lepidlo nebo v současnosti lepidlo syntetické.

Polotuhá vazba v podstatě tvoří určitý přechod mezi měkkou a tuhou knižní 
vazbou. Používá se spíše u méně obsáhlých děl, dokumentací a dalších knižních 
produktů. Vazba je velmi trvanlivá. Poněvadž převažuje u tohoto druhu vazby 
ruční technologie zhotovení, v dnešní době se již téměř nepoužívá.





leporelo tvoří 
mnoho dílů v pásu 
se střídavým, har-
monikovým skládá-
ním. Jednotlivé díly 
bývají spojené vět-
šinou plátěnými 
pásky a velmi často 
polepeny papírem 
s vytištěnými 
obrázky. 

leporelo tvoří 
mnoho dílů v pásu 
se střídavým, har-
monikovým skládá-
ním. Jednotlivé díly 
bývají spojené vět-
šinou plátěnými 
pásky a velmi často 
polepeny papírem 
s vytištěnými 
obrázky. 

knihařské plátno

polepový materiál s obrázkem
(uvnitř je lepenka)

V6







DĚTSKÁ SKLÁDANKA 
KNIŽNÍHO TYPU

Tato skládanka, určená 
převážně pro dětské tituly 
se vyrábí ve dvou různých 
variantách. Rozšířenější al-
ternativa je skládanka z le-
penky, méně rozšířenou 
metodo u je skládanka z 
jednostranně potištěného 
kartonu. 

lepení





TUHÉ



Je tuhou vazbou 
s kombinovaným po-
tahem, tzv. poloplá-
těná vazba. Knižní 
desky bývají potaže-
ny papírem a hřbet 
knihy bývá potažen 
plátnem, popřípadě 
jiným materiálem. 
Potahový papír bývá 
většinou potištěn.

knihařské plátno

obálka knižní blokV7





Vazba V8 je klasic-
ká, poctivá šitá 
vazba s tvrdými 
knižními deskami. 
Listy jsou v bloku 
knihy nejenom sle-
peny, ale také proši-
ty nití. Jedná se 
o nejpevnější knižní 
vazbu.

obálka

knižní blokV8



je vazba, kdy jsou knižní desky 
potaženy laminovaným papírem.

je tuhá vazba s deskami potaženými 
papírovým potahem.

Je vazba typická deskami potaženými 
usní, její imitací nebo jakýmkoliv jiným 
materiálem než předešlé V8.

V8a

V8b

V8c



V8



Potah – Je nalepen na deskách pevných vazeb. U vazby V8 je to plátno, u vazeb 
V7, V8a, V8b je to BO, křída nebo náhražka plátna.

Přebal – Není spojen s deskami ani obálkou, je pouze navlečen na obálku (měkké 
vazby) či na desky (pevné vazby) a dá se z knihy sundat. Může tedy být u vazeb 
V2, V4, V8, V8b. Jako materiál se nejčastěji používá křídový papír spolu s lami-
nací, řidčeji lehčí karton nebo těžký BO, ražený karton i jiné materiály.

Předsádka – Dvoulist, pomocí něhož je knižní blok vlepen do desek (pevné 
vazby V7, V8, V8a, V8b) nebo do obálky (měkké vazby V2b, V4b). Zpravidla se 
jako materiál používá bílý nebo potištěný BO, eventuálně speciální tónované 
papíry.

V8



Desky – tvoří ochranu knih s pevnou vazbou. Knihy s měkkou vazbou jsou 
chráněny obálkou.

Kapitálek – byl původně proužek plátna, na nějž byly přišity archy; dnes je kapi-
tálek zpravidla jen kousek ozdobné stužky, prýmek vlepený na okraje hřbetu 
knižního bloku (zejména u lepených vazeb), který zpevňuje knižní blok a zakrývá 
dutinu mezi hřbetem knižního bloku a deskami.

Gáz – Je pruh knihařské gázy, který zpevňuje zavěšení bloku do desek a na 
který se přišijí složky.

Záložková stužka – bývá v některých knihách vlepena do hřbetu knižního bloku. 
Některé knihy mohou být opatřeny i více záložkovými stužkami.

Desky – tvoří ochranu knih s pevnou vazbou. Knihy s měkkou vazbou jsou 
chráněny obálkou.

Kapitálek – byl původně proužek plátna, na nějž byly přišity archy; dnes je kapi-
tálek zpravidla jen kousek ozdobné stužky, prýmek vlepený na okraje hřbetu 
knižního bloku (zejména u lepených vazeb), který zpevňuje knižní blok a zakrývá 
dutinu mezi hřbetem knižního bloku a deskami.

Gáz – Je pruh knihařské gázy, který zpevňuje zavěšení bloku do desek a na 
který se přišijí složky.

Záložková stužka – bývá v některých knihách vlepena do hřbetu knižního bloku. 
Některé knihy mohou být opatřeny i více záložkovými stužkami.

V8



Pevná vazba má pro průmyslovou výrobu knih největší 
význam. Rozsah publikací může být poměrně velký
(u silnějších papírů 400 listů, u lehčích až 700 listů).

Výroba pevné vazby probíháve třech částech:
1. Zhotovení knižního bloku.
2. Výroba desek a jejich úprava.
3. Spojení obou částí knihy.

V8 – VÝROBA



Potištěné archy se rozřežou na poloviny, čtvrtinynebo na 
přesný formát, podle způsobu vyřazení a druhu vazby.

1. Oříznuté archy se skládají do složek velikosti formátu 
knihy a doplní se případnými přílohami.

2. Na vnější stranu první a poslední složky knižního 
bloku se nalepí dvojlist tužšího papíru, tzv. předsád-
ka,která bude sloužit ke spojení bloku sdeskami.

3. Blok se slisuje.

4. Složky pro pevné vazby se šijí nitěmi na knihařský 
gáz, který zpevňuje zavěšení bloku dodesek. U ruční 
vazby se používají knihařské motouzy.

Potištěné archy se rozřežou na poloviny, čtvrtinynebo na 
přesný formát, podle způsobu vyřazení a druhu vazby.

1. Oříznuté archy se skládají do složek velikosti formátu 
knihy a doplní se případnými přílohami.

2. Na vnější stranu první a poslední složky knižního 
bloku se nalepí dvojlist tužšího papíru, tzv. předsád-
ka,která bude sloužit ke spojení bloku sdeskami.

3. Blok se slisuje.

4. Složky pro pevné vazby se šijí nitěmi na knihařský 
gáz, který zpevňuje zavěšení bloku dodesek. U ruční 
vazby se používají knihařské motouzy.

V8 – VÝROBA KNIH. BLOKU



5. Hřbet knižního bloku se naklíží.

6. Blok se ořízne ze tří stran na konečný formát knihy.

7. U knih většího rozsahu se musí zaoblit hřbet pro lepší 
otevírání (nad 26 mm).

8. Na horní a dolní okraj hřbetu se nalepí kapitálek, 
kniha se vybaví záložkovou stuhou, u některých knih 
se barví ořízka.

9. Knižní hřbet se přelepuje proužkem papíru, někdy pa-
pírovou dutinkou, která jej zpevňuje.

5. Hřbet knižního bloku se naklíží.

6. Blok se ořízne ze tří stran na konečný formát knihy.

7. U knih většího rozsahu se musí zaoblit hřbet pro lepší 
otevírání (nad 26 mm).

8. Na horní a dolní okraj hřbetu se nalepí kapitálek, 
kniha se vybaví záložkovou stuhou, u některých knih 
se barví ořízka.

9. Knižní hřbet se přelepuje proužkem papíru, někdy pa-
pírovou dutinkou, která jej zpevňuje.

V8 – VÝROBA KNIH. BLOKU



1. Příprava lepenkových přířezů a potahového 
materiálu.

2. Vlastní zhotovení desek.

3. Finální úprava desek(lakování, laminace, 
potisk, ražba atd.).

4. U poloplátěné vazby jsou desky shřbetníkem 
spojeny plátěným proužkem, nalepeným na 
oba přířezy.

5. Celoplátěné vazby mají lepenkové příře-
zy spojené shřbetníkem jediným kusem 
potahového materiálu. Uvnitř se vylepu-
je hřbet plátěným proužkem.

6. Při konečné úpravěse desky mohou 
zdobit tiskem, ražbou nebo zlacením. 
Desky a obálky vyrobené zpapíru se 
mohou upravovat lakováním a laminová-
ním.

V8 – VÝROBA KNIH. DESEK



5. Celoplátěné vazby mají lepenkové příře-
zy spojené shřbetníkem jediným kusem 
potahového materiálu. Uvnitř se vylepu-
je hřbet plátěným proužkem.

6. Při konečné úpravěse desky mohou 
zdobit tiskem, ražbou nebo zlacením. 
Desky a obálky vyrobené zpapíru se 
mohou upravovat lakováním a laminová-
ním.

V8 – VÝROBA KNIH. DESEK



V8 – VÝROBA
 1.  skládání a šití archů 

2.   snesené složky knižního bloku 

3.  šití nitěmi na gáz 

4.  klížení hřbetů 

5.  ořez ze tří stran 

6.  kulacení knižního bloku

 

7.  vlepení záložky 

8.  lepení kapitálku 

9.  přelepení hřbetu papírem

 

10. přelepení hřbetu dutinkou

 

11. přířezy lepenky a plátna 

12. vylepení desek

13. ražba či potisk desek

14. zavěšení kniž.

15.  hotová knižní vazba



– Knižní blok – šitý knižní blok je odol-
nější, lepení je vhodné jen pro útlejší 
knihy.

– Papír na předsádky a příp. jeho 
potisk, obvykle předsádkový papír cca 
120g/m2, někdy u dražších knih speci-
ální papír (předsádka se přilepuje ke 
krajním archům).

– Barvení ořízky (dnes ojediněle).
– Příp. zalepení záložkových stužek.
– Kulacení hřbetu (vhodné hlavně u 

hřbetu tlustšího než 20 mm), usnad-
ňuje otvírání knihy.

– Barva kapitálku (obvykle se ladí barva 
kapitálku a záložkových stužek k 
barvám použitým v knize nebo na kniž-
ních deskách).

– Potahový materiál na desky, jeho 
potisk, povrchová úprava (např. lami-
nování), dále lze použít ražbu nebo zla-
cení.

– Příp. papírový přebal (chrání knihu, u 
plátnem potažené knihy býval levnou 
cestou, jak opatřit knihu pestrým 
atraktivním„kabátkem“).

V8 – ZADÁVÁNÍ VÝROBY

Co je třeba upřesnit při zadávání knižní vazby V8:













SPECIÁLNÍ



Kroužková vazba
kroužkovou vazbu rozdělujeme na 
vazbu plastovou, jejíž hřeben je vyro-
ben z plastu a má 21 kroužků, a vazbu 
kovovou, jejíž hřeben je vyroben 
z kovu a má 34 nebo 21 kroužků.

Spirálová vazba
Speci�ckým druhem kroužkové vazby 
je vazba spirálová neboli kalendářová, 
která také umožňuje otáčení listů 
o 360°. Spirála, která je u této vazby 
základním prvkem, může být jak 
kovová, tak i plastová.



knižní blok

V2 – ŠVÝCARSKÁ BROŽURA

přilepení 
obálky

slepení hřbetu

Tato měkká lepená vazba 
je určená zejména pro publi-
kace s menším rozsahem, 
dodává knize elegantní vzhled 
a umožňuje její snadné rozevírání. 
Vyrábí se technologií lepené vazby 
za použití tavného nebo disperzního 
lepidla, přičemž hřbet knižního bloku je 
oblepen papírem, plátnem nebo speciál-
ním textilním materiálem. Knižní blok je za-
věšen do 2× rýhované obálky přilepením 
pouze ze zadní strany na strojích se speciální 
tryskou pro boční nanášení lepidla. Obálka bývá 
zhotovena z kartonu s vysokou plošnou hmotností.





knižní blok

dutinka

V2 – FINSKÁ BROŽURA 
OTABIND

Tato brožura má velmi blízko ke 
švýcarské vazbě. Rozdíl spočívá 
hlavně v tom, že obálka je ke kniž-
nímu bloku přilepena z obou boč-
ních stran. Mezi hřbetem knižního 
bloku a obálkou má tato brožura dutou 
část, takže obálka není přilepena ke 
hřbetu knižního bloku. Obálka je šestkrát 
rýhovaná, přičemž knižní blok je k obálce 
přilepen v pásech mezi první a druhou a mezi 
pátou a šestou rýhou. Z uvedených důvodů se 
proto tato brožura lépe otevírá než klasická 
lepená měkká vazba V2.

přilepení 
obálky

slepení hřbetu





V2 – FINSKÁ BROŽURA 
TUBEBIND

Hřbet knižního bloku je u tohoto 
typu měkké lepené vazby opatřen 
dutinkou, která přesahuje obě strany 
hřbetové a zajišťuje spojení knižního 
bloku s obálkou, a zároveň hřbetní část 
obálky zpevňuje. Dutinka je zhotovena ze 
složeného papírového pásu potřebné šířky 
v přídavném zařízení. Knižní blok je po 
odfrézování nebo odříznutí hřbetních lomů 
archů slepen disperzním lepidlem včetně oble-
pení hřbetu. Po přilepení dutinky je knižní blok 
zavěšen do čtyřikrát rýhované obálky. Vyznačuje 
se pružností zajišťující lepší rozevíratelnost knihy.

knižní blok

dutinka

slepení hřbetu



Tento typ lepené vazby předsta-
vuje jakýsi přechod k tuhé papíro-
vé vazbě, přičemž si ale zachovává 
všechny typické vlastnosti měkké 
vazby. Blok je rovný, bez předsádky 
a kapitálku, listy jsou po odstranění 
hřbetních lomu složek slepeny disperz-
ním lepidlem s oblepením hřbetu. Obálka 
je dvojitá, slepená v plochách přední a 
zadní strany, zhotovená z kartonu s vyšší 
plošnou hmotností. Okraje obálky přesahují 
knižní blok na straně proti hřbetu. Tuhost 
obálky, která připomíná knižní desky, umožňuje 
snadné a dokonalé otevírání knihy.

V2 – HARDCOVER BROŽURA
knižní blok

dutinka

přilepení 
obálky

slepení hřbetu





Brožura Flexcover

Brožura Mohndruck

Tato vazba je obdobou předchozího typu Hardcover. Obálka je 
opět vytvořena ze slepovaných přířezů kartonu a je zhotovována 
na speciálních strojích na výrobu knižních desek. Také závěs 
knižního bloku je prováděn na lince.

Tato brožura, jejíž označení vychází ze jména německé tiskárny 
Mohndruck, má také tužší kartonové desky s přečnívajícími okraji 
jako u tuhé vazby a volný hřbet. Karton na desky se ve speciál-
ním stroji vysekává a lepí. Při zavěšování je lepidlo nanášeno na 
celou délku i šířku hřbetu až k drážkám na bocích obálky.



Někdy koncem devadesátých let minulého století se u nás objevil nový druh 
knižní vazby, který je zajímavý nejenom svou neobvyklostí, ale i tím, že je vý-
robně levnější než tuhá vazba V8, ačkoliv ji na první pohled velice připomíná.

Hlavní rozdíl mezi �exovazbou a tuhou vazbou spočívá v podobě a způsobu 
výroby knižních desek. Má měkký obal a dá se i kombinovat s klopami. 

Knižní blok pro �exovazbu se zhotovuje naprosto stejným způsobem jako pro 
tuhou vazbu V8. Může být šitý i lepený a musí být vybaven předsádkami, 
pomocí kterých se uskutečňuje jeho zavěšení do �exodesek. Předsádky jsou 
k �exodeskám přilepeny v plné ploše, čímž dochází k dalšímu zpevnění 
těchto desek. Závěs může probíhat buď na lince na výrobu tuhých vazeb vy-
bavené upraveným podavačem, nebo na poloautomatických zavěšovacích 
strojích na tuhé vazby.

Flexovazba









falešná V8 pravá V8

lepená V2 vazba s tvrdými deskami. KlasIcká vazba V2, jen předsádkami �xo-
vána do tvrdých knižních desek a tím pádem mnohdy vydávána za „V8“ vazbu. 
Taková publikace pak vypadá skutečně jako klasická pevná kniha, ale trpí 
všemi neduhy vazby V2 – omezenou životností, špatným a nepohodlným roze-
víráním bloku (blok není možné nikdy plně rozevřít).

V2 – FALEŠNÁ V8
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