
Jakou zvolit vazbu ?
Jak správně vybrat vazbu pro vaši tiskovinu.



Základní druhy vazeb

• V1 šitá – tzv sešitová vazba, ve hřbetu šitá 2 skobičkami

• V2 lepená – lepená ve hřbetu tavným nebo PUR lepidlem

• V4 šitá nití – oproti lepené vazbě jsou složky navíc k sobě šity nití

• V8 knižní – neboli tuhá vazba s pevnými deskami

• Twin vazba – kroužková vazba 

Na další straně si povíme, pro co je jaká vazba vhodná.



Vazba V1 šitá (listy sešité kovovými sponkami) 



Vazba V1 šitá

Vhodná pro:

• Časopisy, brožury, katalogy

• Dobře se v ní listuje, ve hřbetu 
jde úplně rozevřít

• Použití od 8 stran po max 120 
stran. Dle zvolené gramáže 
papíru

• Levnější než vazba V2 lepená

Nevhodná pro:

• Luxusní tiskoviny

• Knihy 

• Katalogy s velkým počtem stran

TIP: Pokud plánujete vazbu V1 šitou. Vždy mějte na paměti, že počet stránek musí být dělitelný 4 beze zbytku.
Jinak ji neušijete. 



Vazba V2 lepená (listy slepené lepidlem)



Vazba V2 lepená

Vhodná pro:

• Katalogy, časopisy, brožury, knihy 
s měkkou obálkou tzv
paperbacky

• Použití od cca 48 stran výše

• Působí luxusněji

Nevhodná pro:

• Malé počty stran 

TIP: pokud budete chtít V2 lepenou vazbu, myslete na to, že minimální tloušťka hřbetu musí být alespon 3mm. Aby 
to lepící linka byla schopna kvalitně zalepit. 



Vazba V4 šitá nití (lepená + navíc šité složky)



Vazba V4 šitá

Vhodná pro:

• Katalogy, knihy s měkkou 
obálkou tzv paperbacky

• Použití od cca 48 stran výše

• Drží lépe než lepená vazba

• Jde lépe rozevřít ve hřbetu než 
lepená

Nevhodná pro:

• Časopisy, brožury

• Delší doba výroby

• Dražší než lepená vazba

TIP: pokud plánujete opravdu obsáhlý katalog s velkým počtem stran 200 a více, ve kterém zákazníci denně listují. 
Pak je ideální zvolit V4 šitou vazbu. 



Vazba V8 knižní (šitá + pevné desky)



Vazba V8 šitá (knižní vazba)

Vhodná pro:

• Knihy

• Použití od cca 48 stran výše

• Drží lépe než lepená vazba

• Navíc má pevné desky z kartonu

Nevhodná pro:

• Časopisy, brožury, katalogy

• Dlouhá doba výroby

• Drahé

TIP: tato vazba se v 99% používá pouze na knihy. Proto se jí také říká knižní vazba.



Vazba Twin (kroužková)



Vazba Twin kroužková

Vhodná pro:

• Kalendáře 

• Brožury 

• Prezentace

• Malonákladové tisky

Nevhodná pro:

• Časopisy, katalogy

• Dražší než V1 šitá

• Delší doba výroby

TIP: kroužkové vazby se dělají v mnoha průměrech a různých barevných provedení. Nejpoužívanější je kovová a bílá 
barva. 


