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Na tomto místě bych ráda poděkovala paní docentce MgA. Kristině Fišerové za její 

cenné rady, trpělivost a vlídný přístup po celou dobu mého studia. Dále bych ráda podě-

kovala panu profesoru akad. mal. Rostislavu Vaňkovi za jeho inspirativní zapálení pro 

obor a za preciznost a svědomitost, s nimiž přistupuje k ateliérovým konzultacím. Děkuji 

také svým přátelům a rodičům, že mě vždy podporovali a zbavovali pochybností, když 

to bylo třeba. V neposlední řadě patří velké díky mé sestře za to, že opakovaně četla 

mé texty a upozornila mě na každou špatně umístěnou čárku.
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1 TÉMA A DŮVOD JEHO VOLBY

Své bakalářské studium jsem absolvovala na Fakultě designu a umění Ladislava Sut-

nara v ateliéru Kniha a tvarování papíru, kde jsem velkou část studia trávila v knihař-

ské dílně. Po třech letech v ateliéru Grafického designu jsem zatoužila vrátit se zpět 

k oboru, se kterým jsem na naší fakultě začínala. Když jsem zjistila, že je mezi tématy 

pro diplomovou práci také Autorská kniha, měla jsem o výběru jasno. Grafický design 

vnímám především jako umělecký obor užitý, a jelikož je pro mě důležité ve všem, co 

dělám, vidět smysl, chtěla jsem vytvořit knihu, která bude užitečná a čtenář se díky ní 

něco naučí či dozví.

Nápad vytvořit vlastní knížku o knižních vazbách se mi v hlavě zrodil přibližně dva roky 

zpátky, kdy jsem vytvářela na zakázku dvě poměrně speciální vazby. Poprvé jsem kon-

zultovala řešení vazby se zákazníkem, který věděl, co chce, ale nevěděl o knižní vazbě 

nic. Trpělivě jsem vysvětlila možnosti provedení a varianty užívaných materiálů. V dru-

hém případě se jednalo o vazbu diplomové práce, kdy už studentka nějaké povědomí 

o vazbě měla. Kombinace tří různých velikostí stran v rámci jednoho knižního bloku 

spolu s rozkládacími listy přinesla řadu propočtů a konzultací ohledně správného množ-

ství stran a jejich rozdělení do složek. V obou případech se jednalo o milou spolupráci, 

která pro mě byla zábavou. Uvědomila jsem si, že kdybych se vazbě knih na zakázku 

věnovala opakovaně, přišel by mi vhod stručný přehled základních vazeb. Publikace, 

která by obsahovala základní charakteristiky vazeb, seznam jejich výhod a nevýhod. 

Snadno bych pak našla informace, které potřebuji vědět já, které chci sdělit klientovi, 

a mohla si být jistá, že jsem na nic nezapomněla. Jelikož jsem takovou knihu nenašla, 

rozhodla jsem se ji vytvořit sama.
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Knih o vazbách, které vyšly v Česku za poslední dvě desítky let, není mnoho. Tyto ne-

dávno vydané publikace jsou dnes navíc v knihkupectvích obtížně dostupné, neboť se 

již téměř vyprodaly. To svědčí o jistém nedostatku současné české odborné či populár-

ně naučné literatury, která by se knižním vazbám věnovala.

Cílem práce bylo vytvořit knihu, jež by našla praktické uplatnění. V ideálním případě 

by kniha mohla doplnit praktickou výuku knižní vazby studentů uměleckých škol. Zahr-

nuje teoretické minimum pro studenty, kteří se specializují na knižní design. Věřím, že 

informace, které kniha obsahuje, mohou také těmto studentům posloužit jako základ při 

vypracovávání oborových otázek k závěrečným zkouškám. V knize nejsou obsaženy 

přesné postupy pro zhotovení vazeb, protože nejlepším způsobem, jak se základní 

vazby naučit, je praktická výuka pod vedením zkušeného lektora, respektive knihaře. 

Z tohoto důvodu mým cílem nebylo vytvořit podrobné návody pro zhotovení vazeb.

Pro studenty, kteří mají zájem o knižní vazbu, či se jejich obor s knižním designem pro-

líná, představuje diplomová práce rozšířený základ znalostí o vazbě knih. V neposlední 

řadě by kniha měla přimět studenty, kteří se věnují tvorbě autorské knihy, přemýšlet 

o provedení vazby a její funkčnosti v souvislosti s tiskem. Předešlo by se tak vzniku 

defektů, jakými jsou prohnuté desky, zvlněné listy, či nečitelnost textu umístěného příliš 

blízko hřbetní rýhy.

Přínosem práce je zvýšení povědomí o tématu knižních vazeb. Dále práce představuje 

možnost rozšíření portfolia publikací na dané téma.

2 CÍL PRÁCE A JEJÍ PŘÍNOS
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Počátky přípravy pro tvorbu diplomové práce znamenaly hledání zdrojů a pramenů, 

z nichž by bylo možné čerpat informace pro text do autorské knihy. S tím souviselo 

také zmapování současného trhu s publikacemi o knižních vazbách. Za nejpřínosnější 

považuji v tomto směru knihy Jana Hybnera vydané nakladatelstvím UMPRUM: Sta-

víme knižní vazbu 1 (vydáno r. 2015) a Elementy knižní vazby 2 (vydáno r. 2017). Knihy 

představují učební texty o teorii knižní vazby pro studenty UMPRUM. Najdeme zde řadu 

užitečných informací i historických zajímavostí. Obě publikace cílí spíše na ty, kteří už 

povědomí o knižních vazbách mají. Absolutní laik se v těchto knihách lehko ztratí. Po-

tenciální čtenáře může pak odradit poměrně velké množství nahuštěného textu a vizuál 

podobající se vysokoškolským skriptům. Co mi zde scházelo, byly informace o různých 

podobách zrcadla sazby pro odlišné knižní vazby. Sdělení, které by ocenili ti, kteří tvoří 

autorskou knihu.

Ptala jsem se známých, spolužáků a lidí z oboru na tipy na další knihy o vazbách. 

Získala jsem doporučení na několik publikací, z nichž část byly učebnice pro střední 

průmyslové školy. Většinou však tyto knihy obsahovaly především návody na zhotovení 

knih. Mými hlavními zdroji tak z české literatury byly především výše zmíněné knihy 

Jana Hybnera, bakalářská práce Jany Pískáčkové s tématem Základy rukodělné knižní 

vazby a Knihy a typografie od Martina Peciny.

Zaměřila jsem se dále na zahraniční publikace. Věděla jsem, že jsem schopná čet-

by odborné a populárně naučné literatury kromě češtiny také v angličtině, proto jsem 

pátrala především po knihách v tomto jazyce. Objevila jsem publikaci Making Books 3 

vytvořenou lektory z London Center for Book Arts. Tato instituce je knihařskou dílnou 

otevřenou pro veřejnost, která pořádá kurzy a workshopy. Publikace obsahuje bohatý 

obrazový doprovod v podobě fotografií a návody k základním knihařským postupům 

3 PROCES PŘÍPRAVY

1 Příloha č.1 – Stavíme knižní vazbu
2 Příloha č.2 – Elementy knižní vazby
3 Příloha č.3 – Making Books
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a vazbám. Je ideální knihou pro začátečníka i pokročilého. Dále jsem narazila na publi-

kaci původně vydanou v němčině, která se dočkala anglického překladu. Bookbinding: 

A Comprehensive Guide to Folding, Sewing and Binding 4 se svým obsahem nejvíce 

blížila mojí představě ideální knihy pro knihaře začátečníka a studenta umělecké školy. 

Zahrnuje totiž nejen přehledy jednotlivých vazeb, názorné dělení typů vazeb, ale také 

informace o sazebních obrazcích. Nevýhodou může být její rozsáhlost, kterou však lidé 

z oboru mohou naopak ocenit.

4 Příloha č.4 – Bookbinding: A Comprehensive Guide to Folding, Sewing and Binding
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4 PROCES TVORBY

Začala jsem studiem výše zmíněné dosavadní literatury o knižních vazbách. Četla jsem, 

vypisovala si poznámky a zkoumala obsah i podobu jednotlivých publikací. Snažila jsem 

se z každé knihy vzít to nejlepší či nejužitečnější. Jelikož kniha nemá být jen pro mě, ale 

pro všechny studenty se zájmem o knižní vazbu, udělala jsem si mezi spolužáky a ka-

marády malý laický průzkum, jak by podle nich měla ideální kniha o vazbách vypadat.

Postupně jsem budovala strukturu obsahu knihy. Rozdělila jsem knihu na tři základní 

oddíly a ty jsem členila na jednotlivé kapitoly, které jsem postupně doplňovala textem. 

Text jsem psala sama tak, aby byl co nejsrozumitelnější i laikovi. Záměrně jsem se 

vyhýbala příliš odbornému jazyku a každý prvně zmíněný termín je v publikaci ihned 

vysvětlen. Text prošel jazykovou korekturou a následně také částečnou odbornou ko-

rekturou pedagogem knižní vazby na střední umělecké škole.

Když obsah knihy získával jasnější podobu, začala jsem se zabývat její vizuální strán-

kou. V první řadě jsem se zaměřila na formát. Pro rozměr stran jsem zvažovala velikost 

A5 se sníženou výškou. Na základě konzultací jsem nakonec formát zúžila a protáhla, 

aby působil více knižně a méně jako učebnice. Dlouho jsem pracovala s formátem 

240×140 mm, po ušití makety o reálném počtu stran jsem se ho v závěru rozhodla ještě 

nepatrně zvětšit na 250×150 mm, čímž sazba získala velkorysejší okraje a strany kla-

dou při rozevírání knihy menší odpor.

Již na začátku jsem se rozhodla, že ilustrace, které budou text knihy doprovázet, bu-

dou vektorové. Snažím se ke každé školní práci přistupovat tak, abych se prostřed-

nictvím její tvorby něco naučila či mohla zlepšit své dovednosti. V minulém semestru 

jsem díky kresbě abecedy 5 a piktogramů 6 měla možnost vyzkoušet si intenzivní práci 

s programem Adobe Illustrator. V ilustracích ke své diplomové práci jsem tak zužit-

kovala nabyté zkušenosti a měla možnost je ještě více prohloubit. Ilustrace jsou jed-

nobarevné, dvoubarevné či tříbarevné v závislosti na kontextu a potřebě zvýraznění 

5 Příloha č.5 – Abeceda
6 Příloha č.6 – Piktogramy pro CAN Plzeň
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jednotlivých částí. K šedé a černé jsem chtěla zvolit dominantní barvu, která bude 

mít v rámci celé publikace hlavní slovo. Nejprve jsem vybrala světle modrý odstín 7, 

od něhož jsem po čase upustila, protože ve mně začal vyvolávat dojem utahanos-

ti a ospalosti. Světle modrou jsem tak nahradila oranžovou, která působí živelněji 

a zábavněji. Také se více hodí k papíru s krémovým odstínem, na který jsem měla v plá-

nu publikaci vytisknout.

Mezi překážky, na něž jsem průběhu práce narazila, patřila tvorba zrcadla sazby. Svoji 

roli v tom sehrála nejspíš i skutečnost, že mám poměrně málo zkušeností s typografic-

kou úpravou velkých textových bloků. V době, kdy jsem řešila vhodný font, prostrkání 

a řádkový proklad, začalo také období karantény, čímž jsem na určitou dobu přišla 

o možnost využívat školní a veřejné tiskárny pro tiskové zkoušky. Byla jsem tak od-

kázána na zasílání zkušebních tisků svým známým do práce, kteří mi je pak tiskli na 

tamních kancelářských strojích. Tato provizorní manipulace proces tvorby po určitou 

dobu trochu komplikovala. Proto vnímám, že v sazbě textových bloků má moje práce 

určité rezervy.

Pro chlebový text jsem na začátku zvolila písmo Candara. Na něm mi později začaly va-

dit detaily v podobě rozšiřujících se náběhů u spodních dotahů písma, které ve mně za-

nechávaly pocit nekonzistentnosti celé jeho kresby. Pro svěžejší a odlehčenější vzhled 

textových bloků jsem chtěla zůstat u grotesku, proto jsem nakonec zvolila font Corbel. 

Pro nadpisy jednotlivých kapitol jsem použila statickou antikvu Frank Ruhl Libre, která 

působí knižně a elegantně. Zároveň je vůči groteskovému písmu dostatečně kontrastní. 

Mezititulky v rámci sazby jsou vysázeny fontem Corbel v kapitálkách zesíleného duktu.

Vzhledem k tématu knihy i mé specializaci během bakalářského studia jsem věděla již 

od začátku, že autorskou knihu chci zhotovit sama včetně vazby. Rozhodla jsem se pro 

šitou vazbu, která je odolná, dobře rozevíratelná a vhodná i pro knihy s velkým množ-

7 Příloha č.7 – Původní barevnost ilustrací
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stvím stran. Vytiskla jsem knihu na listy formátu SRA3, ty jsem narýhovala knihařskou 

kostkou, přeložila, sestavila složky a ty následně nechala přes noc zalisovat. Do sliso-

vaných složek jsem podle vlastní šablony vytvořila šídlem otvory pro šití. Vazba je šitá 

na tři plátěné proužky. Pro zhotovení desek jsem zvažovala dvě varinty, a to celopapíro-

vé desky 8 či desky kombinované s plátěným hřbetem 9. Nakonec jsem se rozhodla pro 

druhou variantu. Kniha je tak materiálově bohatší a nabízí další možný haptický vjem.

Na závěr jsem vytvořila plakáty a pohlednice, které vychází z ilustrací v knize.

8 Příloha č.8 – Maketa s celopapírovými deskami
9 Příloha č.9 – Maketa s poloplátěnými deskami
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Výsledné dílo nese název Kniha, nůžky, papír. Titul knihy odkazuje na její vnitřní struk-

turu – tři oddíly, z nichž první je věnován papíru, druhý se zabývá knihařskou dílnou 

(nůžky) a třetí knižními vazbami (kniha). Název díla zároveň odkazuje na všeobecně 

známou hru kámen, nůžky, papír. Mezi hrou a knihou můžeme vidět paralelu v tom, že 

usnadňují výběr. Hra určí ze dvou hráčů jednoho vítěze. Kniha uvádí kritéria využití jed-

notlivých vazeb, a tak čtenáři usnadní volbu toho, jakou vazbu použít pro své dílo. Text 

knihy představuje úvod do teorie knižní vazby, v závěru kniha odkazuje na další zdroje, 

s kterými může čtenář ve studiu pokračovat. Obsah na začátku knihy umožňuje snadné 

vyhledání požadovaného tématu.

Kniha je orientovaná na výšku, její blok má rozměr 250×150 mm. Knižní blok je vytištěn 

na krémově zabarveném papíru Munken Pure o plošné hmotnosti 120 g/m2. Povrch 

papíru je na omak hladký a má velmi jemnou, bystrým okem viditelnou, strukturu. Před-

sádky jsou z oranžového kartonu Lana. Oranžová barva prostupuje celým dílem jako 

dominantní odstín.

Vydatné množství textu je doprovázeno jednoduchými, převážně lineárními, vektoro-

vými ilustracemi 10. Ty svým charakterem umožní čtenáři lépe pochopit uvedené infor-

mace. Nechybí ani detailnější rozkres stavby knihy a popisky k jejím jednotlivým čás-

tem. Část o knižních vazbách je doplněna zjednodušenými postupy vzniku vazeb 11. 

Důležitou součástí kapitol o jednotlivých vazbách jsou náhledy správně upravených 

zrcadel sazby pro určité typy vazeb. Tři tematické okruhy knihy jsou viditelně odděleny 

celobarevnými předělkami, které jsou dekorovány volnou ilustrací. Další volné ilustrace 

najdeme u titulu a tiráže.

Základní text knihy je vysázen bezpatkovým písmem Corbel o velikosti 10 bodů, názvy 

kapitol jsou provedeny v oranžové barvě písmem Frank Ruhl Libre o velikosti 20 bodů, 

podkapitoly jsou v oranžové barvě napsané kapitálkami písma Corbel.

5 POPIS VÝSLEDNÉHO DÍLA

10 Příloha č.10 – Ukázka ilustrací
11 Příloha č.11 – Ilustrace postupu
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Celkový vzhled knihy působí střídměji, aby umožnil čtenáři soustředit se na text. Barva 

spolu s papírem však dodává knize pocit hřejivosti. Potah desek tvoří papír a plátno.

Práci doprovází dva volné plakáty 12 a série pohlednic 13. Plakáty představují možnou 

součást instalace, pohlednice jsou vytvářené jako sběratelský artefakt, pozornost pro 

čtenáře, který ji může využít jako záložku. Plakáty i pohlednice můžou zároveň poslou-

žit jako formy odměny v potenciální crowdfundingové kampani pro získání prostředků, 

v případě, že bych se rozhodla někdy knihu na vlastní náklady vydat.

12 Příloha č.12 – Návrhy plakátů
13 Příloha č.13 – Tematické pohlednice
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Vizuál knihy vznikal v programech od firmy Adobe. Ilustrace jsem vytvářela v programu 

Adobe Illustrator a sazbu knihy v programu Adobe InDesign. Výsledná podoba kniha 

byla exportovaná do souboru ve formátu PDF a vytištěna na papíry o formátu SRA3.

Kniha je zpracována jako šitá vazba v pevných deskách. Knižní blok obsahuje 200 stran 

o rozměrech 250×150 mm a je opatřen kapitálkem v oranžové barvě. Blok tvoří celkem 

13 složek, z nichž první a poslední složka jsou šité po 12 stránkách a zbylých 11 složek je 

16stránkových. Pro knižní blok byl použit papír Munken Pure 120 g/m2 od švédské papír-

ny Arctic Paper, pro předsádky papír Lana 160 g/m2 od německé papírny Hahnemühle 

v oranžovém odstínu. Přední a zadní deska jsou vytvořené z lepenky o tloušťce 2 mm 

a jsou potažené papírem Munken Pure 150 g/m2 (z důvodu nedostupnosti 130 g/m2 na 

českém trhu v době, kdy byl tisk knihy realizován). Hřbet je potažen samostatně knihař-

ským plátnem Imperial 4101 (oranžový odstín) od české firmy Platex.

6 TECHNOLOGICKÁ SPECIFIKACE
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RESUMÉ

For my diploma project I chose the topic of Author‘s Book. I have got the Bachelor de-

gree in the studio of Book Design and Paper Shaping. During the study I was spending 

a lot of time in the studio bindery. When I was studying in the studio of Graphic Design, 

I have still been keeping a private interest in bookbinding. For this reason I made the 

decision to put these two specializations together and create a book about bookbinding. 

Kniha, nůžky, papír (Book, Paper, Scissors) should help art school students to learn 

more about the theory of bookbinding. My intention with this book is to make the stu-

dents think more about the function and construction of binding when they are creating 

their own author‘s books. The text of the book was written by me and it is divided into 

three parts. The first one is about paper and its characteristics. The second one gives 

the information about the bindery equipment, materials and bookbinding tools. The last 

part shows different types of bindings, describes them, teaches about their advantages 

and disadvantages and brings some tips about how to prepare the layout of pages. The 

text of the book is accompanied by simple illustrations which make mentioned informa-

tion clearer. The main colour in the pictures is orange, which is also used for headlines. 

The orange colour gives the book friendly and more energetic impression.
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toto je jeden list.
jeden list má dvě strany.

������ 1

������ 2
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Příloha č. 14a
Náhledy vnitřních dvoustran knihy

10 11

1 desky

2 hřbetník

3 hřbet knižního bloku

4 kapitálek 

5 knižní blok

 6 přídeští

 7 gáza

 8 tkaloun / plátěné proužky

 9 předsádka

10 ořízka

1

Anatomie knihy

Při studiu knižní vazby se setkáme s řadou nových pojmů. Na úvod se 

seznámíme s názvy pro jednotlivé části knihy. Další termíny se budou 

postupně objevovat v textu kapitol. Pokud nenajdeme vysvětlení přímo 

v textu (například proto, že termín již zmíněn byl), stačí nalistovat slov-

ník pojmů na konci knihy.

Každá kniha se skládá ze dvou hlavních částí. První z nich je kom-

plet listů spojených do jednoho celku, který nazýváme knižní blok. 

Knižní blok může být vsazen do pevného obalu z lepenkových přířezů, 

kterému říkáme knižní desky. Takto svázanou knihu označujeme jako 

tuhou vazbu. Nebo může být knižní blok vsazen do kusu kartonu nazý-

vaného obálka. Tím vznikne tzv. měkká vazba. Druhou hlavní část knihy 

tedy představují knižní desky či obálka, v závislosti na typu vazby.

Kromě knižního bloku a desek či obálky najdeme na knize mnoho 

dalších prvků, které jsou podrobně popsány v následujícím výčtu a zná-

zorněny na ilustracích.

2

6

3

4
5

7

8

9
10

46 47

2 knihařská
dílna

zdroj: vlastní tvorba
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Příloha č. 14b
Náhledy vnitřních dvoustran knihy

60 61

bigovací stroj

2.2 stroje

Bigovací stroj slouží k bigování neboli vytváření rýh pro snadnější 

ohnutí papíru a vytvoření lomu. Pomocí bigovacího stroje se speciálním 

nástavcem lze papír i perforovat. Úlohu bigovacího stroje ve funkci vy-

tváření rýh zastoupí knihařská kostka spolu s kovovým pravítkem.

pákové nůžky

Pákové nůžky nebo také papšer slouží především pro stříhání le-

penky (do tloušťky 2–3 mm), kartonu a papíru. Hlavní součástí stroje 

je páka, na níž se nachází obloukový nůž, kterým provádíme střih. 

Na ploché desce se nachází pravítko a posuvný úhelník. Při stří-

hání je nutné sešlápnout nožní páku, která svírá stříhaný materiál. 

Oproti stolní řezačce má tu výhodu, že na ní lze řezat i velké formáty 

jako B1. Rovněž se jedná o stroj nahraditelný řezákem, pravítkem  

a řezací podložkou.

176 177

Harmonikovou vazbu tvoří listy, dvojlisty či vícelisty a pevné desky (1). 

Dvojlisty se narýhují tak, aby kromě středové rýhy vznikl i úzký 

proužek sloužící ke slepení (2). Dvoulisty jsou následně slepeny 

nastavováním do délky (3).

1

2

3

Slepený knižní blok může být oříznut u hlavy a paty (4). Poté je vlepen 

za proužky či poslední a první stranu do desek (5). Kniha se lisuje 

s rozevřenými deskami za pomoci desek a závaží. Při lisování v lisu 

by došlo k prohnutí desek.

4

5

6

zdroj: vlastní tvorba
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Příloha č. 16
Proces tvorby – hotové knižní desky

zdroj: vlastní tvorba
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Příloha č. 17a
Fotodokumentace knihy

zdroj: vlastní tvorba
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Příloha č. 17b
Fotodokumentace knihy

zdroj: vlastní tvorba


