A je to tady, už víš jak se tiskne, ale co taková kniha co?
Víš, ono nestačí jen mít papír na sobě, jinak by jsi se mohl velmi lehce ztratit a nebo poztrácet
stránky.
No proto tu máme vazbu, to je takový ten obal, ve které se ty papíry prodávají.
Knížka má vazbu, desky a hřbet, no ty desky jsou jenom u pevné vazby, pak máš tu papírovou,
křehkou, lepší je ta pevná, je bytelnější.
Klidně ti nějakou knihu půjčím, je to fakt.
Je hrozně zajímavé, že například kožená vazba se ručně dělá například tak, že si vezmeš dřevotřísku,
nebo nějaký kus dřeva, ořízneš ho tak, aby seděl k bloku, což jsou ty papíry a na to se ta kůže nalepí.
Je to těžký, ale funguje to.
Tak se měj mimozemšťane.
Díky knižní vazbě kniha drží pohromadě a dělí se na 4 druhy.
První je vazba V1, která je nejjednodušší, je na publikaci malého rozsahu – sešity, je bez hřbetu a
říká se jí „na stříšku“.
Druhá vazba je V2 – ta je lepená a má listy za sebou (má kratší životnost).
Třetí vazba je V4, která se skládá z archů sešitých nití, je také lepená, ale rychle se rozpadne
(průvodci).
Poslední je vazba V8, která je šitá a lepená do tvrdých desek s předsádkou – je nejdražší, ale má
nejdelší životnost.
Dobrý den pane Mimozemšťaně. Posílám Vám těchto pět vět, abyste už nebyl smutný, o knižní
vazbě.
Knižní vazba je obal na knihu, který má knihu chránit před poškozením, držet ji pohromadě a někdy i
zdobit.
Knižní vazby se dělí na tuhé a měkké.
Měkké a tuhé vazby se dále dělí na šité či lepené.
Tuhé vazby jsou náročnější na výrobu a jsou dražší.
Nejpevnější je vazba V8.

Existuje celkem devět různých knižních vazeb (V1‐V9).
Mezi nejčastější vazby patří V1, V2, V4 a V8.
Díky knižní vazbě nám papíry drží pohromadě a nerozpadnou se.
Vazba V1 je sešitová vazba a používá se na publikace do maximálně 80 stran.
V8 je pevná vazba – je šitá a pomocí předsádky se zasadí do knižních desek.

Existuje devět druhů knižní vazby.
Knižní vazby se rozdělují na lepené a šité a na měkké a tuhé.
Nejjednodušší vazba je V1, která se používá například na sešity.
Druhy knižní vazby se označují písmenem V a číslem.
Podle toho, o jaký tištěný materiál se jedná, se vybírá i typ knižní vazby.

Jednotlivé listy jsou spojeny k sobě a vytvářejí celek. Vazbu dělíme na měkkou a pevnou. Měkká
vazba (paperback) je méně odolná, ale levnější možnost. Pevná vazba je odolnější, náročnější na
výrobu a dražší. Obě dvě možnosti mohou být lepené nebo šité.

Knižní vazba drží jednotlivé listy knihy pohromadě, zároveň je chrání.
Vazby se dělí na tuhé a měkké, dále na lepené a šitě.
Tuhé vazby jsou nákladnější, proto se používají u lepších a dražších knih.
Knižní vazba se skládá z desek, potahu, hřbetu, kapitálku, předsádky. Někdy také z přebalu a záložky
Na deskách můžeme najít název, jméno autora, nakladatelství.

Knižní vazba drží pohromadě knižní blok (listy v knize).
Dělí se na dva typy – měkká a tuhá vazba.
Ty se dělí do celkem devíti typů, které se označují jako V1 – V9.
Ta nejjednodušší a nejlevnější je vazba V1.
Knižní vazby mohou být buď lepené nebo šité.

Knižní vazba je obal, který má chránit knihu před poškozením.
Knižní vazba může plnit i funkci estetickou – knihu zdobí.
Základní dělení je na vazby tuhé a měkké.
Vazba tuhá je odolnější, ale také časově i finančně náročnější.
Dále se tyto vazby ještě dělí podle způsobu spojení na lepené a šité.

Knižní vazba je systém, jakým se ze jednotlivých listů papíru stává celek – knižní blok, ten je pak
ochráněn obalem. Knižní vazba má základní dělení na měkké a tuhé – Paperback a vázané. Vázaná
vazba je dražší a náročnější než měkká. Dále dělíme vazby podle způsobu spojení listů na šité a
lepené. Každá z vazeb se dělí na různé typy (např. V1, V2).

Knižní vazba je to, co drží knihu pohromadě.
Určují se značkou V a číslem vazby, protože je vícero druhů.
Teď si vyjmenujeme čtyři nejčastější druhy vazeb, a to sešitová (V1), lepená (V2), šitá (V8) vazba a
arch přišitý k obálce (V4).
Vazba V1 se používá pouze do 80 stran.
Ve vazbě V 2 jsou vidět jednotlivé listy.

Knižní vazba může být i obal, který knihu chrání před poškozením.
Vazby se dělí na měkké, polotuhé a tuhé.
Každá vazba je označena písmenkem “V“ a číslem od 1 do 9.
Knižní blok drží dohromady buďto pomocí nitě i lepidla, nebo jen lepidla.
V1 a V2 jsou nejrozšířenějšími typy knižní vazby.

Knižní vazba slouží k tomu, aby jednotlivé části knihy držely u sebe a aby vytvořily tzv. knižní blok.
Knižní vazba může být měkká nebo tuhá, dále se obě knižní vazby mohou dělit podle způsobu
spojení na lepené a šité.
Knižní vazba se skládá z knižního bloku a z obálky.
Vazby knih se označují velkým písmenem V od vazby V1 až po vazbu V8, ještě existuje vazba V9, u
které jsou knižní desky ztuženy plastem.
Nejjednodušší a nejlevnější knižní vazbou je vazba V1 – brožovaná, tedy vazba sešitová, naopak
nejdražší variantou knižní vazby je vazba V8 – šitá vazba pro nejdražší knihy.
Knižní vazba slouží k udržení souvislého textu pohromadě.
Vazba je buď brožovaná(obal) nebo pevná(desky).
Archy papíru se k obalu či deskám připojí pomocí lepidla nebo nití.
Jsou různé typy vazeb, mají také různou kvalitu.
Pro krátkodobé účely se používá typ V2.

Knižní vazbě se také jinak říká blok.
Knižní vazba do knižních desek vlepená pomocí předsádky.
Máme dva hlavní druhy knižní vazby: měkkou a tuhou, které se dělí dále na šitou a lepenou.
Rozlišujeme čtyři hlavní typy knižní vazby: V1 – V4.
Polotuhá vazba je typu V5 – V6 (lehčí lepenky a leporela).
Tuhá vazba je vazba typu V7 – V9.
Knižní vazbou rozumíme materiál, který umožňuje listům daného díla, utvářet jeden celek.
Obor, který se zabývá knižní vazbou, nazýváme knihařství.
Knižní vazbu lze rozdělit na tuhou a měkkou.
Co do způsobu spojení lze knižní vazbu rozdělit na lepenou a šitou.
Rozlišujeme osm typů knižní vazby, které označujeme velkým „V“ a číslovkou.
Knižní vazbu můžeme chápat jako obal na knihu, který má za úkol knihu chránit před poškozením a
především jí dát celkovou podobu. Základní dělení je na tuhé a měkké. Měkké vazby se rozdělují na
čtyři typy: V1 (sešitová brožura), V2(brožovaná vazba – paperback) a méně využívané V3 a V4.
Existují i polotuhé vazby, mezi které patří: Vazba V5 a Vazba V6 (leporela). A jako poslední se tuhá
vazba dělí na tři základní typy: Vazba V7, vazba V8 (šitá vazba v tvrdých deskách) a vazba V9.

Knižní vazby mohou být brožované (V1, V2, V4) či vázané (V8), kterým se také říká tuhé.
Vazby V1 a V2 se používají pro publikace malého rozsahu, nebo za předpokladu kratšího používání.
Vazba V4 je šitá a lepená, používá se zejména při tvorbě turistických průvodců.
Poslední vazba je V8, která je podobná vazbě V2, ale je lepená do desek pomocí předsádky; je sice
nejdražší, avšak knihy dlouho vydrží.
Měkké vazby mají obálku a klopu, tuhá vazba má potah a občas i přebal.

Pane mimozemšťane, my knihkupci a nakladatelé používáme nejčastěji 4 základní druhy knižních
vazeb – V1, V2, V4 a V8. Vazba V1 je vaznou sešitovou, vhodnou na malé brožury. Vazby V2 a V4
jsou si navzájem podobné, avšak V2 má vazbu pouze lepenou a jednotlivé listy řadí za sebou. Oproti
tomu V4 má listy pěkně do obloučku a šitá a lepená jest a V4 je tuhá, silná, šitá vazba. U vazby V1 se
nepředpokládá moc dlouhá životnost, škála postupuje až k V8, kterou užijeme pouze na vyvolené
knihy.

Pane Ufoune,
máme na světě 3 druhy vazeb: Měkká, Tuhá a Polotuhá.
Poté ještě rozlišujeme, zda je vazba šitá, či lepená. To se také velmi lehce objeví v nákladech na
výtisk, přičemž šitá je zase dražší a kvalitnější.
Vazby rozlišujeme podle jejich označení jako například V8, což je vazba v tvrdých deskách.
Knižní vazba nám zaručuje, že se nám listy vytištěného papíru nerozpadnou a že budou držet
dohromady.
Tuhé vazby jsou sice kvalitnější a dlouho vydrží, ale jsou o dost dražší a náročnější na výrobu.
Vazba knih drží knihu vcelku.
Rozděluje se na vazby V1, V2, V4 a V8.
Například vazba V8 se využívá pro dražší knihy, které déle vydrží.
Měkká vazba knih se nazývá obálka, tvrdá vazba pak potah nebo také přebal.
Části knihy jsou text, kapitoly, ilustrace, paginy, záhlaví, zápatí, marginálie, rejstřík/obsah a na závěr
kapitálek nebo záložková stužka.

Výroba knižních vazeb je proces, při kterém se ze složek papíru či jednotlivých listů vytváří knižní
blok.
Základní dělení knižních vazeb je na měkké a tuhé.
Při výrobě lepených vazeb, zvláště V2 se používá PUR (polyuretanové) lepidlo.
Existuje 8 – 9 druhů knižních vazeb a označují se jako V + číslo.
Nejznámější jsou 4 – V1, V2, V4 (měkké) a V8 (tuhá).

Základní dělení knižních vazeb je na měkké a tuhé.
Knižní vazba slouží k tomu, aby se z jednotlivých složek listů vytvořil pevný celek.
Nejčastější vazby jsou V1, V2, V4, V8.
V8 je nejlepší a nejdražší, přičemž se používá jen pro vyvolené knihy.
Existuje také „falešná“ V8 vazba – lepená V2 vazba s tvrdými deskami.

