
Knižní vazby 

 Knihařské zpracování se začalo rozvíjet se vznikem prvních tiskovin 
již ve starověkém Egyptě, kdy po používání papyrusu začali používat 
pergamen, který slepovaly k sobě a vytvářely se kodexy. Ty se pak 
vázaly do dřevěných či kožených desek, z důvodu ochrany. S vývojem 
knihy a knihtisku se vše zdokonalovalo a velikost knihy se zmenšovala 
z praktických důvodů (tzv. kniha do kapsy) 

 V současné době rozlišujeme několik typů knižní vazby 
- vazby měkké, polotuhé a tuhé 

Měkké vazby 

 Sešitová měkká vazba V1 
- je to nejrozšířenější typ vazby, zhotovuje se v automatických 

linkách, knižní složky jsou vloženy do sebe a do obálky, dále 
jsou sešity ve hřbetě a oříznuty po třech stranách 

- k šití se používají buď kovové skobky, drát nebo krejčovské nitě 
- obálka je zásadně bez záložek 
- patří do této kategorie klasické školní sešity, dříve pasy a 

spořitelní knížky 
 Lepená měkká vazba V2 

- Tato vazba je technologicky středně náročným druhem vazby 
pro větší rozsahy 

- délka životnosti závisí na zvolené technologii, použitém papíru 
a v lepidle a jeho způsobu nanesení 

- na rozvoji této vazby měl velký podíl vznik nových syntetických 
lepidel 

- dnes se používají tzv. polyuretanová lepidla, která dokonale slepí 
stránky se hřbetem, vytvářejí tenký film, který umožňuje snadno 
rozevřít knihu 

- tato vazba nachází největší uplatnění v oblasti neperiodických 
tiskovin, zejména při vazbě tzv. paperbacků (kniha menšího 
významu do kapsy), katalogů, příruček, učebnic, propagačních 
tiskovin 

- jednotlivé listy jsou spojeny ve hřbetě do knižního bloku 
lepidlem a zavěšeny do čtyřikrát nebo vícekrát rýhované obálky 

- u vazby V2 je stanovena tloušťka bloku a to 4-35 mm 
- u této vazby se jako obálka používá natíraný karton nebo 

laminovaný karton 



- druhy vazby V2: 
 lepená vazba se záložkami 
 švýcarská lepená vazba V2: 

- ta je určena pro publikace menšího rozsahu, je 
elegantní, snadno se rozevírá, lepidlo se používá 
disperzní 

 finská lepená vazba Tubebind: 
- ta se od švýcarské odlišuje dutinkou ve hřbetu knihy, 

takže má větší životnost, obálka je čtyřikrát rýhovaná, 
takže se snadno rozevírá 

 finská lepená vazba Otabind: 
- obálka je šestkrát rýhovaná a má dutinku 

 vazba lepená Hardcover: 
- má všechny rysy měkkých vazeb V2 jen má tvrdší 

obálku, která je vyztužena silným kartonem 
 Bloková měkká vazba V3 

- je to nejméně náročný druh vazby a zároveň nejstarší, knižní 
složky jsou shora sešity drátěnými skobkami nebo sponami a 
zavěšené do čtyřikrát rýhované obálky 

- tato vazba je vhodná pro malonákladové publikace jako 
vysokoškolská skripta, učebnice 

- obálka je bez záložek 
 Šitá měkká vazba V4 

- tato vazba je vhodná tam, kde vyžadujeme vysokou životnost a 
nelze z různých důvodů použít vazbu tuhou 

- atlasy, kuchařky, katalogy, odborná periodika 
- tloušťka vazby v tomto případě je 5-50 mm 
- vlákno papíru by mělo být stejně jako u ostatních vazeb 

souběžné se hřbetem knihy 

Polotuhé vazby 

 Polotuhá vazba V5 a V6 
- tyto vazby se často používají pro dětskou literaturu a hlavně tzv. 

leporela (skládací knížka jako harmonika) 
Tuhé vazby 

- jsou určeny pro dlouhodobé používání, kde se počítá s 
namáháním hřbetu a s elegantním vzhledem 

- knižní blok je slepen či sešit s knižními deskami, které jsou 
vyrobeny z kartonu nebo plastu 



- rozdělujeme je do několika kategorií: 
 Knižní vazba V7 

- je tuhou vazbou s kombinovaným potahem, tzv. poloplátěná 
vazba, knižní desky jsou potaženy papírem a hřbet plátnem 

 Knižní vazba V8 
- je vazba s nekombinovaným potahem, tzv. celoplátěná 
- má povolené tři varianty: 

 V8A – obálka je potažena laminovaným papírem 
 V8B – obálka je potažena papírovým potahem 
 V8C – obálka je potažena jiným materiálem např. kůží, 

imitací kůže 
 Knižní vazba V9 

- má desky z plastu nebo pvc folie 
 Zpracování tuhé vazby je pokládáno za nejnáročnější, rozsah knihy by 

měl být větší jak 32 stran. Jde o zhotovení knižního bloku, obálky, 
zavěšení a dokončení vazby. Dnes se ořízka již nebarví, ale dříve byla 
pozlacena, a to z důvodu, že zlato odpuzuje prachové částice 

 
 


