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Vazba knihy; měkké a polotuhé vazby 

Plán učiva 

 Měkké vazby (brožury). 

 Sešitová měkká vazba. 

 Lepená měkká vazba. 

 Bloková měkká vazba. 

 Šitá měkká vazba. 

 Polotuhé vazby. 

 Klasická polotuhá vazba. 

 Leporelo. 

 Otázky pro zopakování učiva. 

Vazba knihy 

Vazba knihy je knižní blok spojený s knižními deskami nebo s obálkou do jednoho celku. Podle 

způsobu spojení a použitého materiálu rozeznáváme měkké vazby, polotuhé vazby a tuhé vazby. 

Vazbu knih rozlišujeme též podle doby vzniku (románská, gotická, renesanční, rokoková) nebo podle 

původu (francouzská, německá, anglická, italská). 

Knižní vazbu také dělíme na řemeslnou (ruční) a průmyslovou (strojovou, sériovou). 
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Měkké vazby (brožury) 

V1 Sešitová měkká vazba 

Používá se u časopisů a drobnějších publikací. Vytištěné dvojlisty papírů jsou vkládány do sebe a 

společně s obálkou jsou ve hřbetu sešity drátěnými skobkami. Rozsah je omezen 88 stranami 

(44 listů) při gramáži 70 g/m2. Sešívá se na speciálních strojích – snášecích drátovkách. 

 

Obrázek 1: Vazba V1 (sešitová) 

 

V2 Lepená měkká vazba 

Používá se pro publikace většího rozsahu a pro lepší provedení časopisů. Tvoří ji volné listy spojené 

ve hřbetě speciálním pružným lepidlem a zavěšené do kartonové obálky. 

Obálka bez záložek se u hřbetu rýhuje pro snadnější otevírání. Může být potištěná a lakovaná nebo 

laminovaná. 

Postup: 

1. Snesení a příprava knižního bloku. 

2. Ofrézování a zdrsnění hřbetu. 

3. Nanesení lepidla (polyuretany). 

4. Zpevnění hřbetu (papírem, plátnem, gázou). 

5. Vlepení bloku do obálky (obálka 4x rýhovaná). 

6. Oříznutí ze tří stran. 

 

 

Obrázek 2: Vazba V2 (lepená) 
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V3 Bloková měkká vazba 

Používají se u některých publikací, jako jsou skripta apod. Používaly se více v minulosti, dnes už jsou 

na ústupu. Špatně se otevírají, protože jsou šité skoro naplocho u hřbetu. A to skobkami, drátem či 

nití. Velmi omezená je trvanlivost této vazby, protože dochází k protrhávání listů okolo drátěných 

skobek. Z tohoto důvodu je lepší hřbet oblepit plátnem. Blok je spojen drátěnou sponkou z boku. 

 

 

 

 

 

 

V4  Šitá měkká vazba 

Složky jsou ve hřbetu sešity nití a sklíženy. Pak jsou buď zavěšeny do obálky a oříznuty za tří stran 

nebo je knižní blok vlepován do obálky až po oříznutí. V tom případě může mít obálka záložky. Tato 

vazba je zdlouhavá a pracná, používá se proto jen ve speciálních případech. Například je vhodná u 

publikací, kde vyžadujeme vysokou životnost a nelze z různých důvodů použít tuhou vazbu  (velké 

katalogy, atlasy, odborné knihy většího rozsahu). 

 

 

 

 

Polotuhé vazby 

V5 Klasická polotuhá vazba 

Polotuhá vazba má desky z lehčí lepenky, knižní blok je lepen nebo šitý nití. Desky mohou být 

potaženy papírem nebo plátnem, hřbet je rovný, je vyztužen kartonovým proužkem a přelepen 

plátnem.  Desky se potahují papírem po oříznutí předního okraje knižního bloku. Horní a dolní okraj 

se ořezává až u hotové knihy. 

Obrázek 4: Vazba V4 (šitá) 

Obrázek 3: Vazba V3 (bloková) 
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V6 Leporelo 

V6a Kartonové nebo lepenkové listy jsou spojeny do podoby skládačky nebo knihy. 

V6b Kroužková, lištová, spirálová vazby používané ke svazování nízkonákladových tiskovin tištěných 

např. digitálním tiskem nebo na kopírce. Spirálová vazba se uplatňuje při výrobě kalendářů a diářů. 

 

Kroužková vazba 

Skupina kroužkových vazeb je používána pro produkci 

kalendářů, ale také manuálů a návodů. Blok listů papíru je 

spojen drátěným nebo plastovým profilem (mohou mít 

různé barvy a tloušťky), který se protáhne předem 

proděravěnými listy. Obvykle se opatřuje vrchní strana 

vazby průhlednou fólií a zadní strana tuhým kartonem. 

Obrovskou výhodou této vazby je lehká otevíratelnost. 

Kniha se nezavírá sama od sebe, jako je tomu u klasic-

kých typů vazeb. Vyrábí set i kroužkové vazby, které mají 

celistvé desky či obálku, tzn., že uložené v knihovně 

vypadají jako běžné knihy. Vyniká snadným rozebráním 

pro případné doplnění a výbornou rozevíratelností listů. 

Je vhodná až do počtu 480 listů. 

 
Obrázek 6 a 7:  

Plastová a drátěná kroužková vazba 

Obrázek 5: Leporelo 
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Spirálová vazba 

Předem proděravěnými listy je protažena drátěná nebo 

plastová spirála. Tato vazba se používá spíše na jednodušší 

produkty (kalendáře). Konec profilu je zahnutý, aby se 

zabránilo samovolnému vytáčení a zranění uživatele. 

 

 Otázky a úkoly k zopakování učiva 

1. Jaké existují druhy měkkých vazeb? 

2. Popiš, jak se jednotlivé měkké vazby vyrábí a k čemu slouží. 

3. Co jsou to polotuhé vazby? 

4. Patří leporelo mezi vazby měkké, polotuhé nebo pevné? 

5. Jaké jsou vlastnosti kroužkové a spirálové vazby? 
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