
Zařízen í  k n iha ř ské  dílny.

Knihařství.
Sepsal Václav L. Rosický, odborný učitel.

'azbou kněh zanáší se knihařství, jíž se ony na dlouhou dobu bez 
porušení zachovati dají. Knihy vázati znamená veškeré listy v jeden 
pevný celek spojiti, tak aby se žádný uvolniti nemohl a jako obal 
celé knihy přičiní se k listům desky, které svou tuhostí se vyznačují 
a nejen obsah knihy chrání, nýbrž také knize velmi často k ozdobě 
bývají. Knihy ozdobnými deskami ozdobovati náleží již starověku, 
kdy. první pokusy ve skládání několika popsaných listů v jeden celek 

se děly. A sice staří Egypťané skládali několik blan popsaného papyrosu t. j. 
šáchoru v jeden celek, čímž první pokus učiněn byl ku hotovení kněh. O něco 
více pokročili v tomto umění Řekové a Římané, kteří dvě až tři vrstvou 
vosku potažené tabulky (diptycha a triptyclia) do obalu vkládali, který pak 
velmi pěkně a drahoceně ozdobovali. Později se ku psaní důležitých listin 
hotovil pergamen, z jehož listů se tvořily sešity. Naší předkové spojovali 
několik takových listů, které se pak ve svitek stáčely a šňůrami obtáčely, 
jenž pak pečetěmi spojeny byly a tyto svitky do zvláštních ozdobných pouzder 
kladli. Vázání knih nejvíce se však pěstovalo ve středověku v klášteřích, kde 
mnichové opisováním vzácných a starých knih se zaměstnávajíce, tyto ozdobně 
a umělecky hotovili, inicialky zlatém a barvami provádějíce, a proto také 
tyto drahocené poklady krásnými deskami opatřovali, jež dosud mohou 
vzorem býti.

V té době byly knihy psány a proto velice vzácnými, za kterou příčinou 
vždy drahocennými deskami, na něž slonová kosť, stříbro, zlato i drahokamy 
používány byly, se ozdobovaly. Teprve když tisk vynalezen byl, počaly knihy 
hojněji se šířiti, a tu drahocenný material pro hotovení desek ustoupil kůži, 
pergamenu a dřevu. Avšak i pak se zálibou knihy okrasnými deskami opa
třovány bývaly, jako se dosud děje, ano i s krasochutí provádí, a v nej novější 
době se právem k tomu přihlíží, aby duševní plody cenného obsahu i svým 
zevnějškem se vyznačovaly, a jsou takové knihy značnou ozdobou každého 
příbytku.

Zručnost ve vazbě knih značně se vyvinula v l(j. století ve Francii 
a knihy z této starší doby vázané mají desky z telecí kůže neb marokinu 
zhotovené a ozdoby na nich jsou bud ve zlatě, aneb olivovězeleuě a černě 
tlačeny. Tou dobou zejmena vynikal pařížský knihtiskař a knihař Tory.

Avšak v 17. století za doby třicetileté války klesla veškerá umění a tak 
i knihařství, neboť poklesl velice veškerý smysl pro krásu a eleganci, tak že 
sloh rokokový i zde se ujal a copařství i na vazbě kuih zjevně se označovalo. 
Jedinou výjimku činili Angličané, kteří v knihařství stálé pokroky činili,
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a zejména za doby krále Jindřicha VIII. vazba knih vynikala velikou solid
ností a krasochutí a konečně své výše dostoupila v 18. století pracemi Rogera 
Payna, který svými vynálezy pojistil anglické vazbě nejlepší jméno, tak ze 
jiní národové touto jako vzorem se řídíce, v knihařství se zdokonalovati počali. 
Tak od Angličanů učili se Němci a až dosud vyznačovaly se vazby lipské 
svou lepostí, jimž se však nyní vazba česká vůbec, a pražská zvláště vyrovná. 
Desky větších děl okrašlují se tak, aby již svým zevnějškem obsah knihy 
naznačovaly jako na př. díla cestopisná se okrašlují jednotlivými zjevy na 
zemi se objevujícími, díla přírodovědecká pak obrazy zvířat, piístioju a t. d.

Nejsou proto desky knihy věcí vedlejší, a ačkoliv v první řadě při vazbě 
knih dbáti se má solidné práce, která trvanlivostí se vyznačuje, tak i jakost 
desek jest závažnou a k dobré jakosti přidružuje se ozdobování.

Při popisu práce knihařské bude veškerý postup v přirozeném pořádku 
tak zachován, v jakém se kniha vázati počíná až k její úplnému vazby 
dokončení.

A) Skládání archů.

Práce knihařská počíná skládáním potištěných archů na jednotlivé listy. 
Celý arch papíru se potiskuje na obou stranách tak jak velký jest zcela 
hladce rozprostřený, a pak se dle formátu knihy skládá na polovici (2 díly 
folio) neb na 4 díly kvartu, neb na 8 dílů oktávu a t. d., tak že tiskový 
arch má pak 2, 4, 8 i 16 listů, tedy jest až o 32 stránkách.

Aby se archy v celý sešit pěkně složily, musí se při překládání na to 
dbáti, aby části potištěné jednotlivých listů tak se kryly, by bílé okraje jedno
stejný rám tiskařské černě tvořily. Pomocí hladicí kosti se najednou více archů 
přeloží na folio, a sice tak, že se kostí přejedou od levé ruky ku pravé, aby 
se tím archy vějířovitě rozložily, a tím umožněno bylo snadněji arch po archu 
bráti, každý proti světlu podržeti a jej dobře přeložiti a kostí se pak od 
pravé ruky k levé přeložená hrana přihladí. Když takto archy přeloženy jsou, 
pak se druhým přehybem přeloží na kvart následovně:

Oba ukazováčky položí se na uprostřed rozloženou bílou mezeru mezi 
tiskem, a složí arch tak, aby opět tisk s tiskem se kryl, při čemž se arch 
tak otočí, aby bylo mezi listy viděti jak se na sebe kladou, na to se arch 
opět na přeložené hraně kostí přihladí. Takto se pokračuje má-li arch oktáv 
tvořiti. Při ještě menším formátu (o 32 stranách) se obyčejně jen půl archu 
potiskuje, a tu se oba pňlarchy před skládáním odříznou, dle krajních malých 
otvorů, které při tisku se v lisu utvoří, a po složení se pak oba půlarchy 
do sebe zastrčí.

Má-li se však při větším vydání mnoho tisíc takovýchto archů srovnati, 
nedělá se to [ruční prací, nýbrž vykoná se to strojem obr. 105., který každá 
knihtiskárna má, a jím též vytisknuté archy v sešity skládá. První stroj skládací 
byl v Anglii firmou Blak sestrojen. Nyní se tudíž větším dílem knihaři do
dávají brožované sešity, který tedy má skládání archů ušetřeno, a pouze při 
malém nákladu sê  často knihaři zašlou knihtiskárnou archy nesložené. Obdrží-li 
knihař knihu brožovanou a něco obříznutou, musí nyní jednotlivé archy po
zorně od sebe odděliti a je na spojovací hraně očistiti. Nyní se přesvědčí 
jest-li byla kniha dobře dle stránek složena (reviduje se práce stroje), aneb 
byla-li již kniha rozřezána, k tomu se přihlédne, jest li všechny listy na svém 

wf jSG co  ̂ znamená, že se provede I. kolacionování. Při tomto
Se* i i ^ eD í* tomu, aby jednotlivé listy za sebou dle číslovaných stránek 
následovaly, a jest-li žádný arch neschází, aneb není-li přehozen, nýbrž musí 
se dobré povšimnouti první a poslední stránky. Často konec obsahu již končí 
ne poslední stránkou archu, a tu tiskař prázdné stránky archu použije ku vy
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tisknutí obsahu aneb i úvodu. Y tomto případu se obojí od posledního archu 
odřízne a za titul knihy k prvnímu archu přilepí. Obyčejný pořádek v knize 
jest, že na počátku za titulem knihy se umisťuje věnování, pak obsah, úvod 
a na to vlastní pojednání, které se končí registrem. Není-li tohoto, tak se 
též mnohdy obsahem kniha zakončuje.

Někdy se přihodí, že nějakou vadou tisku se musí některý list z archu 
odstraniti a novým, za tím účelem sešitu přiloženým nahraditi. Toto se stane 
tak, že se přidaný list na okraji lepem potře a na zadní hranu chybného 
listu přilepí. Až to uschne, přehne se pokažený list těsně na místě, kde byl 
list nový přilepen a ostrým nožem se odřízne. — Je-li nyní vše v pořádku, 
t. j. každý arch jest na svém místě, pak se přiklepáváním všechny archy svisle 
postavené tak rovnají, aby jejich hřbety i čela v jednom směru se nalézala, 
načež se rukou pevně stlačí, a nyni se jednotlivé archy přečítávají jest-li 
všechny správně za sebou následují, na což musí náležitý zřetel vzat býti 
a pozorně se vše prohlédnouti, aby kniha v úplném pořádku svázána byla. Ke 
kolacionování čili 
srovnávání archů
náleží též za II.

«p řilep o vá n í obrázků, 
jest-li tyto do knihy 
patří a na zvlášt
ních listech natištěny 
jsou. Obrázky se 
především srovnají, 
t. j. musí se pro 
každý náležité místo 
vyhledati, kam mají 
vloženy býti, což 
není obtížné, poně
vadž se udává bud 
na obrázku samém 
kam náleží, aneb se 
seznam obrazů pro 
přináležející stránky
udává. Obrázky se 1A_ . ,,... . , _

v . v ,  J ,  Obr. 105. Stroj n a  sk ládá n i  arclifi.
nyni přihznou, aby 
jejich titul natisk
nutý, právě uprostřed se nalézal. Jest-li se mají obrázky na přič hřbetu knihy 
upevniti, pak se vždy nápisy na pravé straně nalézati musejí, aby při čtení 
kniha pouze vždy jedním směrem se otáčela. Je-li možno přilepí se obrázek 
tam, kde právě výklad se nalézá. Doporučuje se každý obraz, zejména je-li 
kolorovaný pijavým papírem chrániti, aby při lisování nebyl poškozen.

III. V klá d á n í m ap  se provede tak, jak o obrazech řečeno bylo, jest-li 
jejich formát velikost knihy nepřesahuje. Jsou-li však větší, aneb mají-li při 
čtení knihy se tak vyložiti, aby celé přehlédnouti se daly, pak se upevní na 
bílé listy, do knihy přivázané. Taková mapa se pak musí pozorně překládati. 
Při složení se k tomu přihlíží, aby snad přes okraj knihy nevyčnívala, což by 
vadilo při ořezávání. Je-li mnoho do vnitř složena, pak to vadí při rozkládání, 
a snadno se může roztrhati. Aby se při lisování záhyby map nepoškodily, neb 
tyto se nesmí rozmačkati, vyjmou se archy s těmito přílohami před takovouto 
prací. Při překládání mapy neb plánu se k tomu přihlížeti musí, aby toto se 
tak stalo, by forma knihy'tím neutrpěla.

IV. V ázán í knihy obrázkové, sestává-li tato z jednotlivých obrázků, se 
provede takto: Dobře přiříznuté obrázky se upevní na proužky papírové, 
které se z prostředně silného papíru v šířce asi 2 em nařežou dle velikosti

7*
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celé knihy. Každý proužek se přeloží, tak že tvoří záhyb (Falz). Tyto se nyní 
položí k levé ruce, a na pravé straně se rozloží obrázky rubem na horu obrá
ceně tak terasovitě nad sebe, že při potírání mazem, každý na !/2 em široko 
na jedné straně, kterou se upevniti má, potřen jest. Nyní se na první proužek 
přilepí 1. a 4. obrázek, podobně se připevní obrázek 2. a 3., které pak tvoří 
dohromady první vrstvu. Jsou-li takto první čtyři obrázky přilepeny, vezme 
se obrázek 5. a 8., pak 6. a7. a utvoří se tak druhá vrstva. Takto se tvoří 
další vrstvy, které se pak dají sušiti. Podobně se připravují atlasy samé mapy 
obsahující, pouze se proužky papírové vezmou o něco širší. Aby se vyvýšeniny 
mezi listy vyplnily, vloží se do hřbetu prázdné proužky, které nahražují 
tloušťku papíru, a tím se vyplní prázdné mezery, jenž skládáním mapy po
vstávají.

V. Konečně třeba zmíniti se ještě o proložení knihy  psacím papírem, má-li se 
tento mezi tiskové archy vložiti, aby se poznámky ku textu vepsati mohly. Vezme 
se papír téže velikosti jako kniha. Archy papíru i tiskové se tak nařezají,

že povstanou samé dvojlisty, tak že se dvoj
list papíru vloží mezi dvojlist archu tiskového.

B) Lisování archů složených.

Jest-li takto sešit se všemi archy při
pravený, at již s obrázky neb mapami na 
určené místo vloženými, aneb pouze z těchto 

Obr. 106. Ruční lis s ocelovými šrouby. posledně jmenovaných předmětů sestává, aneb
konečně psacím papírem proložen jest, musí 

se nyní zlisovati, aby listy archů bud s přílohami aneb i bez nich (jsou-li obrázky 
kolorované) hezky těsně k sobě přilehly. K tomuto lisování užije knihař oby

čejného ručního lisu  obr. 106. aneb za tím 
účelem zvláště sestrojeného lisu, tak zvaného 
,,stojacího lisu li. Při tomto lisu se tlak sděluje 
jeho středem, a může se tedy pod něj buď 
jeden malý sešit oktávový aneb více sešitů 
foliových vložiti a proto se tento nej častěji 
používá též i za tou příčinou, že možno jím 
je-li třeba, i značné zlisování docíliti. Aby 
se i pro menší dílny nechal tento lis s větším 
prospěchem použiti, sestavuje se tak, že jej 
možno i při vyzlacování upotřebiti. Tento 
stojací lis jest obrazem 107. znázorněn.

Mají-li se knihy většího formátu zliso
vati, odstraní se nástavek a použijí se místo 
něho silné desky. Do těchto lisovacích desek 
se vloží připravené sešity z archů složené, 
dají se do středu lisu, a tím se silně stlačí. 
Vezme se však hned více ku vázání při
pravených knih najednou, co možná rovné 
velikosti. Čím má však vazba býti, důklad
nější tím méně vložek pod lis se přičiní, aby 
kniha dobře zlisována byla. Při tomto se 
hledí titulní list tak pokrýti, aby deska naň 
vložena nebyla. Je-li třeba většího lisu, aby 
značnější silou se mohlo lisovati, zhotoví se 

tento se šroubem bez konce. Takto se nechají obyčejně přes noc knihy v lisu 
aby účinek byl vydatný. ’

Ol>r 107. Sto jací  lis pro l isováni s ložených  
arch A.
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Jest-li takto asi 12 hodin zlisovány byly, přikročí se k následující práci: 
Zlisované archy se nyni buď stluéením  aneb válcováním  dále upravují.

První úprava se provádí kladivem , které jest 4 '/2— 7 kg  těžké a jeho 
čelo jest něco vypuklé a na obvodu okrouhlé. Rukojeť kladiva asi 15—20 em 
dlouhá se zasadí něco málo šikmo nahoru. Kámen, jako podložka při stlou
kání použitý musí býti velký a těžký s rovnou horní plochou, která musí 
uhlazena býti. Místo podložky kamenné může se též vzíti železná. Podložka 
leží na dřevěném podstavci a pokryje se slabou lepenkou. A nyní se buď 
všechny archy jedné knihy, není-li tato mnoho tlustá, aneb v tomto případě 
jen několikátý díl jako vrstva najednou kladivem sklepá, a sice tak, že uho
zení následující se částečně kryje s předcházejícím. Kladivo třeba ne tak 
silou jako dovedností ovládati. Poněvadž však tato práce jest dosti namáhavou 
a dlouho trvající, proto se i tato strojem nahrazuje, kterým se pak archy vá l 
cují. Zde se archy knihy vždy na tenké vrstvy rozdělí a dané mezi dva plechy 
papíry pokryté, vloží se mezi dva válce stroje, jakž jej obr. 108. znázorňuje a 
sice pod určitým 
tlakem, který se 

dá regulovati 
menší klikou, 
čímž se válec více 
neb méně přitla- 
čuje ku druhému 
válci. Pomocí pak 
setrvačného kola 
se celá vrstva 
mezi válci projiti 
nechá. Tímto skle
páním neb zvále
ním mezi dvěma 
válci se docílí 
úplná rovnost slo
žených archů, o 
které se dělník 
také tím pře
svědčí, že nechá
archy* oběma rukama proběhnouti. Po této práci se konečně složené archy 
celé knihy poznovu na několik hodin do lisu vloží. Při sklepání neb válco
vání se též hledí titulní list pod arch podložiti, čímž se chrání před poško
zením, a jako obal zpracovaných archů vezme se vždy čistý papír, mezi nímž 
se tedy archy buď stloukají aneb válcují. Před válcováním se vždy archy 
jedné vrsvy dobře klepáním srovnají, aby přesně jeden nad druhým umístěn byl.

C) Provedení zářezů na knize ve svazky rozdělené.

I. Má-li se kniha tak vázati, aby svazky zářezy opatřeny byly, pak se 
archy knihy urovnané vloží mezi dvě dřevěné desky a dá do ručního, dle 
knihy přiměřeně velikého lisu, a desky se od hřbetu prstem na zad asi 
o */„ em pošoupnou, a pak se lisem archy pevně ztáhnou. První a poslední 
arch se zářezy neopatří, poněvadž se s vložkou desek spojí. Při vložení knihy 
do lisu se musí k tomu přihlížeti, aby nebyly archy šikmo položeny, nýbrž 
rovnoběžně s kraji desek.

Nyní se ustanoví v kolik svazků  se všechny archy rozdělí, které se pak 
samostatně prošívají. Zde není určitého pravidla, nýbrž k tomu se přihlíží, 
že pro tlustší knihu třeba archy na více svazků rozdéliti, a sice nejen k vůli

Obr. 108. Stroj k vá lcován i s ložených ar chň  v knihu .
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tomu, aby listy náležitě upevněny byly, nýbrž aby desky pevněji se svazky 
souvisely.

Mimo vlastních svazků nalézá se v knize ještě takový, který se spojo
vací nití neproloží, a je-li tento s ostatními svazky patřičné rozložen, pozna
menají se všechny tužkou a dle toho se pak zářezy provedou zvláště k tomu

seřízenou pilkou obr. 109. Jest nutuo 
míti nejméně dva různě veliké druhy 
pro tenčí neb silnější svazky, které 
mají malé neb velké dílo tvořiti, a pro 
něž tedy tenčí neb tlustší pilky třeba. 
Zuby této nesmí býti do dvou směru 
ohýbány, jak u pilky truhlářské jest, 
aby papír nebyl natrhován. Nyni se 
náležitě tlustá spojovací niť vyhledá

Obr. 109. Amer lkánská pilka. k n i h y  tlllSťŠÍ, pi*0 tenČÍ

slabší), a dle toho se zářezy pro
vedou, aby tloušťka nitě právě celý zářez vyplňovala. Nesmí se zářezy dělati 
hlubší, neboť tím se spojení uvolní a kniha při otevření vypadá nepěkně. Jedi

zářez mělký, přesahuje nit po
vrch hřbetu a jest ji pak viděti. 
Ve velkých závodech, kde se 
větší počet kněh váže, používá 
se prodělání zářezů též zvlášt
ního stroje, jak obr. 110. uka
zuje, který tuto práci velmi 
správně a rychle provede.

D) Sešívání archů.

Aby všechny archy jediný 
celek tvořily sešívají se. K tomu 
se používá některých nástrojů. 
Hlavní přístroj k tomu sestává 
z desky, která na obou koncích 
svisle postavenými šrouby s ma
ticemi opatřena jest. Na těchto 
jest navlečen zářezem opatřený 
příční trámec. Na příčný trámec 
zavěsí se v zářezu šroubky opa
třené háčky, na nichž se spojo
vací nitě upevňují. Na přední

Obr. 110. Stroj na délání zářezů u svazků knihy. Části desky jest pohyblivá HŠta,
mezi níž a desku samu se nitě 

na trámci zavěšené pomocí nýtků napnou. Obr. 111. a. b. znázorňují tento 
přístroj s háčkem.

Spojovací niť čili šňůrka jest dle zářezů knihy napnuta, a tak celý pří
stroj „šička“ nazvaný ku sešívání připraven. — Nežli se s tímto počne, opatří 
se kniha vložkami. Vložka jsou listy, které mezi knihou a deskami se upevňují, 
tedy prvním a posledním listem v knize jsou a jejich účel mimo ozdobení 
knihy, jest její lepší upevnění s deskami.

Vložka má tvar knihy a sestává ze dvou a půl listu; poslední díl má 
spojovati desky s vložkou. Tato půlka listu tvoří bud s celým listem jedinou 
čásť a druhý list se k této části přiloží, aneb se tato polovice listu na dvoj
list ve velikosti knihy přilepí. Tyto dílky zvané záhyby se při knize, která se
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velmi často užívá, hotoví buď z kůže aneb plátna. Má-li se záhyb ba
revným papírem polepiti, užije se obyčejného plátna, má-li však zůstati vidi
telný, užije se barevného papíru.

Při takových knihách, kde se vložky z jemných papírů na př. z broká
tového dělají, připevní se předem vložka z bílého papíru, a na tu se přilepí 
papír jemný, jehož jeden list se pak později ku desce přilepí. Poněvadž při 
častém otvírání knihy se tento druh papíru snadno přelamuje, tak se kožený 
proužek téže barvy jako pozdější vnitřní potah desky v prostřed přehne a 
jednou půlkou na bílou vložku přilepí, a nyní se jeden list barevného papíru 
přelepí. Druhý pak později ku desce se připevní. Je-li nyní vložka  knize při
dělena, počne se tato sešívati. Na rámci jsou šňůrky neboli provázky napnuty, 
kniha ku sešívání připravena se položí titulem dolu obrácená ku levé ruce 
a nejhořeji ležící arch se jehlou s navlečenou nití na pravé straně propíchne 
a sice tak, že jehla uvnitř archu (asi v jeho středu) prošlá, se levou rukou 
uchopí a opět nazpět se arch prošije tak že na vnější straně kolem napnuté 
šňůrky, která do zářezů archu vtlačena jest se nit otočí a zpátečním prošitím 
do vnitř upevní. Takto se nyní pokračuje, při čemž pravou rukou se jehla do 
vnitř propichuje a levou se přijímá, jakož i nazpět se touto rukou prošívá, 
až celý arch ku provázkům připevněn jest. Užije-li se třech spojovacích šňůr, 
tedy se tento první arch kolem všech třech připevní. Nyní levá ruka uchopí

následující arch, a tento se ku prvnímu archu přišije, při čemž se niť s její 
koncem v prvním archu zůstaveným sváže. Nyní se podobným způsobem se- 
šívají“další archy, ale nyní vždy po dvou, a je-li kniha objemná i po třech 
najednou, avšak neupevňují se ku všem šňůrkám spojovacím, nýbrž pouze 
ob jednu střídavě a sice tak, že spodní arch se prvním prošitím připevní 
a druhý arch druhým a třetím, a opět arch spodní se na to připevní čtvrtým 
prošitím. Jsou-li oba archy takto náležitě spojeny, tak se nyní jehla s nití 
protáhne následujícími archy, aby jedna vrstva s druhou sousední vespolek 
spojeny byly. Takto se nyní prošívá dále, jedna vrstva s druhou se spojující 
až ku posledním dvěma archům, které se tak prošívají a na šňůry připevňují 
jako s prvními archy se bylo stalo. Při tomto sešívání musí toho dbáno býti, 
aby nit ku prošívání sloužící náležitě pevná a tlustá byla, což se dle objemu 
knihy řídí. Jehlou musí dobře v přeložení propichováno býti, a pak se musí 
nit dobře kolem šňůrek utahovati, aby tím dokonalého spojení se docílilo. —
Tímto způsobem jest kniha tak vázána, že šňůrek viděti není, neboť se tyto
hřbetem desek kryjí. Má-li se však vázati tak, aby listy kuihy i se spojova
cími šňůrkami samotné hřbet tvořily, pak jsou tyto šňůrky viděti, a sešívání 
se sice děje jako dříve, pouze se musí provésti s velikou pečlivostí, aby na 
hřbetu učiněné spojení se pěkně vyjímalo. Tak při knihách kupeckých (kon- 
tovních) se upevňují archy na tkanici aneb proužek pergamenový, poněvadž 
se kniha dobře rozevírá. Zde se při sešívání však každý arch veskrze při
pevňuje; to jest každý arch se na všech místech a nikoliv tedy střídavě, pro-

Obr.  111. a. Šiška z bukového dřeva. Obr. 111. b. Háček k áičce.
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pichuje a tak ku všem šňůrkám připevní. Ašak i sešívání se může zvláštním 
strojem provésti a sice„ děje se to zároveň místo nitěmi jemným drátem, čímž 
se práce celá mnohem rychleji a důkladněji vykoná. Stroj tento Američanem 
vynalezený pracuje dobře a jedině tu vadu má, že dosud drahým jest, a tak 
jenom ve větších závodech se používá. Tento stroj, který jest na knihu oktá
vovou zařízen jest za 3300 marků od bratrů Brehmerů v Lipsku k dostání. — 
Je-li kniha sešita, tak se z rámce odejme tím, že se připevněné provázky 
odepnou a ty se pak v náležité délce přiříznou, aby totiž zbyly dosti dlouhé 
konce, které spojení knihy s deskami tvoří. Tyto konce dle potřeby se ne
chají nejméně 2 em dlouhé. A nyní nastane dokonalejší spojování jednotli
vých svazků, mezi sebou jakož i vložek s krajními archy, což se provádí sle
pením a klížením. První arch se na zadní hraně úzkým proužkem spojí 
s vložkou, což se stane škrobovým mazem. Na tuto vložku a tedy zároveň 
k prvnímu archu se též druhý arch přilepí. Obr. 112. znázorňuje nádobku 
na maz, v jejímž středu jsou umístěna tři ramena ku otírání štětce, aby 
nadbytek mazu se setřel.

E) Klížení sešitů z archů složených.

Sešitá kniha se vloží do výřezu dřevěné desky až po samý hřbet, na 
němž se dosti silné šňůry spojovací dobře sploští, tak že se na tenko a široko

Obr. 112. Nádobka n a  maz. Obr. 113. Plechový proužek s výřezy pro
roztlačeni provázku.

roztlačí, a nyni se mezi dvě desky vloží, že pouze hřbet vyčnívá a ten se 
roztokem klihu naklíží. Roztok nesmí býti hustý, za to však hodně horký.

Ku roztlačení provázku se použije proužek plechový asi 6—8 em široký 
s výřezem obr. 113. do něhož se spojovací provázek vloží, a pak se tupým ná
strojem tře; obyčejně se to dělá hřbetem nože. Je-li provázek příliš silný, 
pomůže se snazšímu roztlačení tak, že se konce rozpletou. Nyni se tyto šňůrky 
na hřbet knihy přitlačí a na to se započne s klížením. — Při tomto se hledí, 
aby klihem nejen hřbet naklížen byl, nýbrž aby tento též mezi jednotlivé

Obr. 115. Přístroj ku klížení s petrolejovým Obr. 116. Přístroj ku kl ížení s plynovým
zahřivačem . zahřivačem .

archy přišel, a proto nesmí se hustý klih použiti. Čím jest klih teplejší tím 
jest tekutější a snadněji se rozděluje. Celá práce klížení se takto provede:
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Kniha se položí na desku, při čemž se k tomu přihlíží, aby žádný arch nebyl 
v pozadí; konce šňůrek se na zad pošinou, a nyni se vloží druhá deska na 
knihu, tak že z této pouze hřbet jest volný a na ten se horký klih nanáší 
tak, aby každé místo klihern opatřeno bylo. Aby vnikl i mezi jednotlivé archy, 
vtírá se tam obrácenou stranou kladiva, která se něco zahřeje. Přebytečný 
klih se pak štětcem odstraní. Takto naklizený hřbet knihy se nechá zvolna 
schnouti, při čemž se knihy tak pokládají, aby hřbet se žádnou hmotou se 
nestýkal.

Aby se klih mohl náležitě připraviti použije se k tomu zvláštního pří
stroje, na kterém se klih ohřívá. Obyčejně se zařídí s topením petrolejovým 
jak obr. 114. znázorňuje aneb kde plyn po ruce použije se plynový zahřívač 
obr. 115. naznačený.

F) Zakulacování hřbetů a lisování sešité knihy.

Jemně vázané knihy a ony, které se mají zlatou ořízkou opatři ti, se 
napřed tak upraví, aby zakulacením hřbetu a zlisováním knihy se pak mohla 
oříznouti bez obavy, že se některé listy ze své polohy pošinouti mohou, kdyby 
se napřed kniha ořízla, a pak se teprve hřbet rovnal. Při vazbě obyčejné 
knihy se může před označenou úpravou kniha, oříznouti. Aby se mohl hřbet 
bez velké obtíže zukulatiti, tak se napřed naklížený hřbet něco navlhčí, aby 
změkl a nebyl tak tvrdým. Kniha se položí přední částí před sebe a uchopí 
se tak levou rukou, že palec leží na jedné straně ořízky, ostatní pak prsty 
drží knihu na druhé straně. Pravou rukou se pak vede kladivo na hřbet. 
Počne se slabě tlouci ve středu jeho ku straně pravé i levé až tato přední 
čásť obdrží pěkně zakulacený tvar. Na to se kniha obrátí a stlouká se po
dobným způsobem druhá polovice hřbetu, tak že celý hřbet náležitě oblou- 
kovitý tvar na svém povrchu obdrží.

Zde třeba správně pracovati, aby hřbet pěkným zevnějškem se vyznačoval 
a nebyl ani plochý ani příliš zakulacený. Byla-li kniha již předem oříznuta, 
jest na ořízce snadno pozorovati, je-li nesprávně hřbet spracován, a proto 
možno jevící se vadu opraviti. Není-li kniha předem přiříznuta jak tomu při 
lepší knize, pak musí dělník na to hleděti, aby obě krajní hrany hřbetu byly 
rovné a stejně vysoko od středu hřbetu. Po zakulacení hřbetu klade se kniha 
mezi dvě lesky, avšak tak, aby hřbet z desek tolik vyčníval, jak daleko má 
záhyb hřbetu býti, pak se kniha zlisuje. Šířka záhybu se řídí dle desek,
které se knize přivážou. Nežli se však šroub přitáhne, dobře se k tomu při-
hlédnouti musí, jest-li všechny hrany knihy přímo položeny jsou. Kdyby 
položení knihy bylo šikmé, pak jedenkráte zlisována — nelze chybu napraviti. 
Zde se použije malého ručního lisu, který se nyní pevně přitažen na stůl 
položí, a hřbet knihy se mazem změkčí. Tím se hledí 
klih na povrchu hřbetu odstraniti. Nyní se želízkem >— ^
obr. 116., na jehož dolní hraně tupé zuby se nalézají, { y — \
pravá i levá strana hřbetu něco stlačuje, a sice jest 0br. ne. želízko na stupáni
pouze 5 —6 krajních archů stlačováno. hran hřbetu.

Na to se opět kladivem celý hřbet sklepe, aby 
úhledný tvar obdržel, a to se děje pouze slabými údery, by listy knihy se 
neprohýbaly. Je-li takto hřbet i se záhybem rovnoměrně upraven, tak se nyni 
celý hřbet tře buď obráceným koncem kladiva aneb se to stane dřevem dole 
zakulaceným a tupým ostřím opatřeným, až se pěkně vyhladí. Tak se odstraní 
klih s mazem smíšený. Nyní se hřbet otírá úsilně papírovými drtinami, jest-li 
se před tím čerstvým mazem natřel. Byl-li před tím hřbet dobře klížen,
t. j. že klih i mezi jednotlivé archy vnikl, jest jeho spracování tímto
ukončeno. Jako již dřívější práce rukou lidskou konána jednotlivými stroji
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se může nahraditi, tak rovněž též zde zlisováuí i s utvořením záhybu se
strojem provésti nechá. Kniha se zlisuje mezi železné hrany, a válcem
se hřbet zakulatí beze vší obtíže a rychle, jakož i velmi dokonale,

tak že tak pěkně se to v ruce pro
vésti nedá. Obraz 117. znázorňuje 
podobný stroj, který i v menších 
dílnách s užitkem se upotřebiti nechá. 
Tento se užívá pouze ku zlisování, 
když před tím hřbet do kulata skle 
pán byl, což se děje na železném 
podstavci stroje, deskou ku spraco- 
vání hřbetu, opatřeném. Jest-li se 
hřbet upravil, vloží se kniha levou 
rukou mezi čelistě stroje, při čemž 
se zároveň pravou rukou kolečko 
otočí, a tím se kniha tak přidrží, že 
se nyní do správné polohy pozorně 
přivede, a jedním pohybem páky 
stroje se kniha tak velmi silné, beze 
vší obtíže stlačí, že záhyb hřbetu 
pěkně se utvoří, a nepatrným spraco- 
váním kladivem se zakulacení hřbetu 
urovná a záhyb ostře vyznačí. — 
Obr. 118. znázorňuje stroj více kom
plikovaný, který celou práci zcela 
beze vší výpomoci provádí.

G) Oříznutí knihy.
Obr. 117. Stroj pro déláni hřbetního záhybu.

Z lisu se kniha vyjme asi za 
12 hodin, kdy jest již úplně suchá a pak se ořezává. Že od této práce závisí 
dobrá jakost vázané knihy, jest zřejmé, a dobré oříznutí dělá vazbu knihy

pěknou. Dříve se 
toto ořezávání dělo 
velmi pracně pra- 
vídkem a nožem. 
Nyní se opět lisu 
k tomu používá, a 
pořídí se hoblíku 
podobný přístroj, a 
tak se sestrojil dů
myslný stroj, jímž 
se tato práce rychle 
a velmi dokonale 
provede. Starší a 
nejvíce rozšířený 
přístroj jest ořezá- 
vací list ručnímu 
lisu podobný, pouze 
něco větší, a má po
hyblivou lištu, na 
které se hoblík po- 
hybovati může obr. 
119. V hoblíku jest

Obr. 118. Stroj pro^zakulaceni hřbetu s provedením záhybu.
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nůž tak upevněn šroubem na jedné jeho pohyblivé čelisti, že se může více 
neb méně druhou čelistí sevříti. Má pak podobu kotouče aneb jest to úzká 
a dlouhá střenka. Jest však to opět stroj, kterým se snadno oříznutí libovolně 
veliké knihy docílí, a těchto bylo 
několik druhů zhotoveno, které 
různým způsobem v pohyb se 
uvádějí. — Pákový stroj k oříznutí, 
jak jej obraz 120. znázorňuje, 
pracuje velmi rychle pouhým po
hybem páky, kterým se docílí 
jak upevnění, oříznutí i uvolnění 
knihy z lisu. — Oříznutí se nyní 
takto provede: Zlisovaná kniha se 
nyní něco dále od hřbetu silnou 
šňůrou pevně sváže, a hřbet se 
na pevné podložce stlačením zase 
do původního tvaru před klížením 
uvede. Jest-li se něco málo^po- 
vlhčí, snáže se to udělá. Účel 
oříznutí jest, aby jednotlivé listy ot>r. 119. lu k ořezáváni 8 hoblíkem,
se od sebe oddělily, a dle toho
se tedy ořezuje, jak mnoho bílé okraje širokými jsou. Při tom se k tomu 
hledí, aby při oříznutí horní okraj listu jen málo užším byl jak na straně 
přední. Nyní se kniha do lisu vloží 
tak, aby ku znamení oříznutí značící 
bylo náležitě přihlédnuto, a na to se 
šroub lisu přitáhne. Sedlo přístroje 
k oříznutí obr. 121. se dobře postaví, 
a dle něho se kniha srovná, což když 
se stalo, šroubem se pozvolna a rovno
měrné lisuje, aby tam, kde snad méně 
část knihy zlisována jest, nůž při oře
závání listy nepotrhal. Oříznutí ná
strojem hoblíkovitým děje se snadno 
a bez obtíže, jest však k tomu třeba 
dobrého nacvičení. Jest nutno nástroj 
zlehka nasaditi, klidně jej vésti jak při 
tažení vzhůru, tak i při zpátečním poši- 
nování, a další řezání musí se rovno
měrně díti Je-li ořízka na přední straně 
knihy provedena, vyjme se kniha z lisu. 
motouz se odváže a hřbet se opět vyrovná, 
aby jak dříve zakulaceným byl, což se 
nyní dosti rychle provede, načež se opět
n a  n ě k o l i k  h o d i n  d o  liSU Vlož í .  TotO 0 br. 120. Pákový  stroj k o říznu ti  kn ihy.

zlisování se tak provede, jak již pře
dem, popsáno bylo. Srovnání knihy děje se však již snadněji, neboť možno se již 
říditi dle přední ořízky. Po tomto zlisování se nyní kniha po stranách ořízne 
a sice napřed se udělá oříznutí horní. Dělník si udělá známku, až podkud 
se oříznouti má, než-li se kniha do lisu vloží, což se stane po vyšetření 
náležité šířky bílého okraje listu, která, jak již podotčeno bylo, o něco užší 
jest nežli na straně přední. Kniha se opět vloží mezi dvě dřevěné desky, 
a sice pěkně až k udělanému znamení, a pak se vloží pod lis a sice tak, 
aby hrana horní desky v' úrovni byla s přední stěnou lisu. Je-li nyni horní 
oříznutí provedeno, hledí se u knihv nalézti mnoho-li se na dolní části oříz-
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nouti musí, při čemž k tomu třeba přihlížeti, aby předně^ každý list oříznut 
byl, a pak za druhé, aby bílý okraj v dole o něco širším zůstal jak na přední 
části. Část k odříznutí určená se poznamená, a nyní jako předešlé se kniha

pod lis připraví a ořízne. Obr. 122. znázorňuje 
vetší stroj k oříznutí knihy beze vší výpomoci.

H) Barvení a zlacení ořízky.

o b r .  121. s e d io  přístroje k ořízouti kn ih y .  J e-li kniha čistě oříznuta, nabude tím
značně okrasy, neboť pěkná bílá ořízka jest 

velice ozdobnou, nelze tuto však u knihy ponechati, poněvadž během doby, 
častějším užíváním stane se tato špinavou. Proto se ořízka barví aneb zlatí, 
též i' stříbří, a také může se jak barvy, stříbra a zlata najednou použiti.

Použije-li se barvy, dělá se ořízka bud jednoduchá  (jedna barva), neb 
kropenatá  aneb mramorovaná.

I. Ořízka jednobarevná.

Ku této používá se obyčejně barvy žluté, červené a zelené. Tyto se nej
dříve na kamenu dešťovou vodou jemně rozetřou. Pro žlutou ořízku vezme se

chromová žluť, která se 
zahušťuje mazem aneb se 
též mléko přidává. Maz 
se rovněž dává do ru
mělky, které se jako čer
vené barvy použije. Zelená 
barva se složí z brémské 
modře a chromové žlutě; 
jest taktéž mazem za
huštěná a pak se ještě 
něco vosku přidá, aby se 
barva rovnoměrněji na- 
nášeti dala. Může se též 
použiti sviňobrodské zeleně, 
k té se však mimo vosku 
ještě něco benátského 
mýdla přidává. Rozdě
lanou barvou se nyní 
ořízka rovnoměrně potírá 
pomocí obyčejného štětce 
aneb zvláště k tomu po
řízeného válečku obr. 123. 
znázorněného. Ted nechá 
se barva dobře zaschuouti,

Obr. 122. Stroj pro oříznuti kn ihy  r  kolem se trvačným . • ^ a l l i U S * P ^ k l l é
uhladiti. Aby se přední 
čásť ořízky vyhladila,

vsadí se více knih do lisu, a nyní se předem dňkladuě tře klůckem lněným 
bílým voskem opatřeným; na to se hladítkem  uhladí. Hladítko jest zhotoveno 
z achatu, a sice v různých tvarech, bud s rovnými a širokými konci aneb 
koučem zahnutým, tak že poslední druh vždy jen malé plochy se dotýká. 
Tento poslední se používá ku hlazení přední části ořízky. Tím, že se částí 
zakulacenou jezdí po ořízce, při čemž se náležitě přitlačuje k této, počne 
se brzy plocha voskem potřená lesknouti. Při horní a dolní části ořízky se
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rovněž tak hladí jako prve, pouze se musí jinak do lisu vkládati, aby hřbet 
a při něm záhyb  knihy se nepoškodil. Zde se pak dále rovným leštítkem 
doleštuje, aby se pěkně rovná plocha obdržela.

IL K ropenatá ořízka.

Jest to vlastně ořízka stříkaná, protože buď štětcem neb kartáčkem se 
barva podle libosti dle toho má-li býti ořízka světlá aneb tmavá na jednotlivá 
místa v malých kapkách nanáší. K tomu se 
může použiti každé snadno tekuté barvy. Tu 
se rovněž před nanášením barvy knihy do 
lisu vloží. Celá práce se pak provede pomocí 
drátěné sítky a kartáčku, na který se štětcem 
barvy nanášejí. Napřed se stranou kartáč od- 
stříkne, aby veliké kapky na ořízce nepovstaly, 
a pak se barva kartáčkem na ořízku stříká.
Ořízka jest pěknou, jest-li že se vesměs rovně 
malé kapičky docílí. Užije-li se více barev, může 
se pěkná práce docíliti pomocí drtin, písku, otrub, aneb hustého syrového 
škrobu, které se na ořízku nanášejí, a když jedna nastříkána, po jejich odstra
nění se dá jiné barvy použiti. Je-li takto ořízka hotova na všech třech stra
nách, pak se rovněž leští a sice tím způsobem, jak předešle vyloženo bylo.

III. M ram orovaná ořízka.

Tento způsob okrašlování ořízky jest nej pěknější, arciť, je-li také do
vedně proveden. Poměrně snadno dá se celá práce provésti zvláště k tomu 
pořízeným přístrojem. Jest to dřevěná skříň s víkem, která jest přihrádkami 
opatřena.

Tato skříň obsahuje: 1. Plechovou skříňku ze zinku zhotovenou 4 em 
vysokou, 41 em  dlouhou a 19 em širokou do níž se základní odvar mechový

Obr. 123. Válec k n a n á še n i  barvy  při 
dělání oř ízky.

Obr. 124. Při stroj  k m ram orován í  ořízky  s potřebami.  Obr. 125. H řeben k  mramorování ořízky.

dává, obr. 124. 2. hřeben tak široký jako skříň, sestávající ze špendlíků na 
sbírání hmyzu používaných, jež jsou rovně daleko od sebe rozloženy; ty jsou 
]/3—lli s hlavičkami mezi dva lepenkové pruhy vklíženy. Lepenka jest olejovou 
barvou natřena obr. 125. 3. Silná jehla s dřevěnou rukojetí a za 4. obsahuje 
pět skleněných láhviček s velmi jemně natřenými barvami. Pak za 5. lahvička 
s preparovanou žlučí volskou a k tomu štětec, jakož i 5 štětců, každý ku 
jedné z 5. barev. Dále štětec z rýžové slámy. Pak zásoba vyhledaného mechu, 
jehož odvar se plátnem procedí. Barvy se nanášejí na porcelánové šálky. 
Zde byly vyjmenovány látky, které ku mramorování ořízky potřebný jsou:

a) Ž luč  volská se nejlépe dá upotřebiti Tato se musí profiltrováním od 
veškeré mastnoty očistiti. Nejprve se filtruje hrubším tkauivem — flanelem, 
a pak filtrovacím papírem. Po vyčistění se pak žluči přidá asi šestý díl 
silného devadesáti stupňového líhu; čímž se předně hnití její zabrání a pak 
se snadnější spojení žluče s barvou docílí.
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b) Podklad  pro barvy se obdrží bud z gumi tragantové aneb z mechu. 
První se připraví, jest-Ji se tato guma vaří v říčné neb deštové vodě, a dá 
se několik neděl uchovati. Mech karagenový se vaří a sice 10 g v litru vody 
měkké za stálého míchání v novém a čistém hrnci za mírného tepla.

Tento roztok dá se pouze 3—4 dni starý použiti; pak se musí do něho 
přidati něco kamence neb několik kapek kyseliny salicylové. Jest-li se nechá 
den státi, může se pak roztok použiti. Připravuje-li se turecký mramor, přidá 
se k roztoku ještě J/4 litru dešťové vody. Že roztok jest dobře připraven, 
možno se následovně o tom přesvědčiti. Vnoří-li se do roztoku prst, tak musí 
se tekutina 1 em vysoko vytáhnouti.

c) P říprava  barev. Tyto musí býti chemicky čisté, a z těch se upotřebí: 
Kremžská běl, chromová žluť, hněď kaselovská, vídenská červeň, karinín, 
modř ultramarínová, zeleň hedvábná a slonová čerň.

Má-li se barva připraviti, vezme se asi gram této, a na kamenu se 
s říčnou vodou rozetírá na kaši; pak se k tomu 6 kapek silného líhu přidá. 
Aby barvy správně rozetřeny byly — trvá tato práce 2—3 hodiny. Rozetřená 
barva musí jako jemně lesklá hmota vypadati. čím lépe barvy rozetřeny jsou, 
tím zdařilejší práce. Jemně rozetřená barva se něco málo říčnou vodou zředí, 
do láhvičky dá a tam 5 kapek čištěné žluče přidá Láhev se uschovává dobře 
uzavřena. Mohou-li se barvy s prospěchem použiti, vyzkouší se tak to :

Vezme se plechová skříň, dříve popsaná, do níž se vleje něco kapaliny 
jako podklad užité, a barva se v láli vy dobře protřepá. Na to se štětcem 
z rýžové slámy vrhne několik kapek barvy na roztok, a pozoruje se pohyb 
této. Jest-li kapka plave nezměněna, aneb klesne ke dnu, jest mnoho zhu
štěna. V tomto případu se přidává po kapkách žluče, až pak pozorovati 
možno, že se kapka rozšiřuje až na velikost koruny. Jest-li se však kapka 
barvy ještě více rozšíří, pak jest buď základní roztok řídký, aneb barvě 
mnoho žluče dáno bylo. Kdyby se barevná kola opět ztahovala, znamená 
to, že základní roztok jest mnoho hustý, musí se proto rozřediti a dobře 
promíchati. Jest-li barevné kapky náležitá kola tvoří, pak se přiloží k tomu 
čistý papír, a tu musí barva na tento přichytnouti, pak-li jest sama i se zá
kladním roztokem správně připravena. Jest-li však z papíru seběhne i s pod
kladem, tak jest podklad řídký aneb barva špatně třena. Za tou příčinou se 
hledí něco roztoku za podklad vzatý hodně zhuštěný po ruce míti. Takto se 
musí každá barva zkoušeti.

d) Turecký mramor a jťho příprava .  Plechová nádoba s podkladem do 
polovice naplněna se postaví na stůl, a roztok se dobře promísí, a na po
vrchu se pravídkem uhladí, kteréž vždy po ruce jest, a jímž se při práci 
častěji na povrchu se tvořící blánka odstraňuje, která by rozšíření se barev 
bránila. Nyní se vezme první barva, z níž se něco odleje na klucek, k tomu 
se přidá opatrně několik kapek žluče a rýžovým štětcem se něco takto při
pravené barvy v několika kapkách na podklad stříkne. Jest li kapka až na 
2 em se rozšířila, byla přísada žluče správně vzata, a vezme se nyni druhá 
barva, do které se o 2^-3 kapky žluče více přidati musí, poněvadž má již 
první barevnou kapku rozšířiti. Takto se dle toho pokračuje, mnoho-li barev 
se složití chce. Má-li podklad zůstati bílý, vezme se ku konci čistá, vodou 
rozředěná žluč, která podklad vyjasní. Čím má mramorování jemnější býti, 
tím menší kapky barvy se stříkají, k čemuž nejlépe drátěná síť poslouží.

Po natřikáuí kapek barevných se tyto jehlou aneb tyčinkou prodlužují, 
což se tak udělá že se udanými předměty jede v nádobě od jednoho kouče 
ke druhému. Na to se hřeben vloží ku jedné straně nádoby a jím se táhne 
napříč proti dříve taženým čarám. Táline-li se zvolua dostanou se zakulacené, 
a při rychlejším tažení špičaté tvary pérovité.

e) Opatřování ořízky připraveným  mramorem. Kniha s ořízkou ku mra
morování připravenou se vloží mezi dva rozštěpy a drží se tak, aby se ořízka
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opatrně ponořiti mohla na podklad s plovoucím mramorem, který přilne k pa
píru. Ponoření se děje co možná mělko. Ponořuje se pak tak, že se počne od 
jedné strany ke druhé, a nikoliv najednou, aby žádné bubliny mezi barvou 
nepovstaly. Hluboko se nesmí proto ponořovati, aby se mramorování nepo
kazilo. jakmile mramor k ořízce přilnul, nechá se roztok podkladu odtéci. 
Je-li takto přední část ořízky hotova, tak 
se vloží kniha do lisu; na to se nahoře a 
dole ořízne, a hned i na těchto stranách 
mramoruje. Mramorovanou ořízkou může jen 
rovně oříznutá kniha opatřena býti, a proto 
se zakulacená ořízka takto mramorovati nedá.
Po každém přiložení ořízky na podklad, se
zbytky mramoru pijavým papírem odstraní, ... . . . , . . . . . .

J J 1 1 v 1 /  , obr< 126- a ) Jednovn lcovy  přistroj k ra ramo-
podklad se dobré promíchá, urovná a znova rováni ořízky sám baníci,
barevnými kapkami postříká. Pro zakula
cenou ořízku jsou sestrojeny zvláštní válečky, které samý barvíce mramorovou 
ořízku provádějí. Jsou vyobrazené obrazem 126. a, b, c.

Po důkladném oschnutí mramorované ořízky se opět tato jako dříve 
hladítkem uhladí.

f )  B arevn á  ořízka se zlatou ozdobou. Tento druh ozdobné ořízky velmi 
pěkně vyhlíží a jest dosti oblíben. Ku zlatu se nejlépe dají použiti karmín 
neb ultramarín, které se zlatém nejlépe harmonují. Tyto barvy se dobře roze-

Obr. 126. b) Dvou válcový přistroj k m ram orováni  Obr. 126. c) Přistroj k déláni  mramorové ořízky
ořízky . sám barvicí.

trou a s mazem smísí, pak dle potřeby vodou rozředí a k tomu se několik 
kapek kyseliny solné přidá. Aby se pak zvýšil něco lesk, přidá se ještě několik 
kapek amoniaku. Takto připravenou barvou se hotová ořízka natře, až 
jest pěkně čistou a hladkou. Mnoho se jí nesmí nanést i. aby pak neodprýskala. 
Na to se barva dobře osehnouti nechá a pak se vykládá jako obyčejně. Nyni 
se kousky zlata na jednotlivá místa pokládají, které se pak razítkem při
pevňují. Razítka jsou jem nou  ornamentikou opatřena, nebot jen taková působí 
pěkně. Také se může na př. jemný proužek zlata podél obou hran ořízky na- 
tisknouti. Jsou též zvláštní tiskací plotny za tímto účel hotoveny, jimiž se 
snadněji pracuje a pěkná práce obdrží.

IV. Zlatá ořízka.

Ku pozlacování ořízky se pořídí polštářek  z pevné kůže, který se srstí 
vyplní Obr. 127. Polštářek se musí tuho ucpati a rovný býti, aby zlato dobře 
přiléhalo, a se tak snadno děliti nechalo. Polštářek se před užíváním na svém 
povrchu dobře pemzou obrousí, a to se pak častěji opakuje, aby se čistým 
zachoval. Mimo polštářku upotřebí se nože pozlacovacího; jest to zakula
cená čepel rukojetí, asi 2—3 em široká. Tou se zlato na proužky rozřezává,
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a nesmí se ji ani prstem dotknouti, aniž ostří zuby porouchati, aby se zlato 
nepoškodilo. Aby se ořízce rovný povrch dal, užívá se jiné čepele, jíž se šoupáním 
zlato na ořízku nanesené urovnává. Tato čepel jest různých tvarů. Buď mají 
jen málo zakulacenou dráhu pro rovnou ořízku aneb mají kulatě vyvýšenou 
dráhu pro prohloubenou ořízku. Takové želízko jest z dobré ocele zhotoveno, 
a na třecí dráze dobře obroušeno.

Zlatá ořízka se též hladí. Hladítka zhotovena jsou rovněž z achatu, a 
jsou bud tvaru špičatého se zakulacenou dráhou, jimiž se počíná uhlazovati, 
pak jsou jiná tvaru polokruhovitého, jimiž se ořízka dohlazuje. Konečně 
mohou míti zcela rovnou dráhu ku hladkému vyrovnání celé ořízky. Obr.

128. Hlavní věcí jest nyní dobré zlato v plátkách tak silných, aby bílek jím 
nepronikal (svou barvou) a plátky nesmí býti děravé.

Bílek  se užívá jako spojovací prostředek zlata s ořízkou. Tento se při
praví, když se ku bílku jednoho vejce šestkrát tolik vody přidá, na to se 
šlemuje směs vydatně, a nechá se na to nějakou dobu v klidu. Jest dobře 
bílek před upotřebením plátnem procediti.

Aby se náležitá barva zlatu podložila, užije se k tomu mastné  hlinky, 
holus zvané; zároveň se tím lepší hlazení docílí. Nejlepší jest francduzský 
bolus. Tato hlinka se dobře rozetře a s bílkem se rozředí. Je-li takto vše 
připraveno, možno ku vlastní práci přikročiti. Zlisovaná kniha se opět pevně 
obváže silnou nití asi 2—2 V2 em od hřbetu daleko, který se něco navlhčí, 
a několikerým nárazem na tvrdou podložku se opět vyrovná  t. j. ze tvaru 
zakulaceného se převede do rovného. Na to se provede oříznutí, a sice co 
možná čistě. Nyní se kniha vloží do lisu a sice tak, že lis se postaví v příčné 
poloze na stůl, a kniha se do něho tak vloží, aby ořízkou ve směru svislém

dolu postavena byla Obr. 129. Zde budiž podotknuto, že v knihařské dílně 
provádí se veškeré práce zde posud popsané, jakož i další vždy s více knihami 
najednou, ačkoliv zde pouze o vazbě knihy mluveno bylo. Tedy i v tomto 
případu zejména se provádí zlacení ořízky s více knihami najednou, aby se 
zlato jak možno nejvíce zužitkovalo. Jsou-li v tomto příkladu na př. knihy 
2 em tlusté, a plátky zlata mají 6 em šířky, tak vezmou se ku zlacení na
jednou bud tři aneb tři a tři t. j. šest knih. Mezi vždy třemi knihami se 
však musí vložiti skřipec čili mezerník t. j. deska, aby tlak lisu byl dostači- 
telným. Obr. 130.

Tak jako mezi tři a tři knihy, rovněž tak i na počátek a konec vloží 
se po jedné desce čili mezerníku. Po tomto uložení se matka šroubu zvolna

Obr. 127. Polštář k vyzlacování . Obr. 128. H ladítko  ku  zlaceni ořízky .

Obr. 129. Ruční lis k pozlacováni . Obr. 130. Lla k zlacení ořízky.



desková, byla čistě a hladce napjata, jak to zejména u barevných papírů 
třeba, tak se nechá kniha v lisu tak dlouho, až veškerá vlhkost zmizí. Na 
to z lisu vyndané se ještě obtěžkají čistými deskami zinkovými, a tak se 
nechají ležeti po několik hodin v lisu. Mají-li knihy hluboký záhyb, pak musí 
zadní konec podložkového papíru rovněž na kraji desky, kde právě záhyb 
počíná, dobře připevněn býti, a pak se spojení takto provede: Předložkový 
papír natřen se vyzdvyhne a přiloží se, mezi čímž se deska do záhybu silně 
stlačuje zcela rovnoměrně. Na to se palcem a ukazováčkem stlačuje list 
v záhybu, na to se kouskem čistého papíru v klubko zmačkaným tře záhyb 
i deska, aby se papír všude dobře přilepil. Jakmile jest kniha zavřena, nesmí 
z předlohového listu ničehož viděti býti, což by se mohlo státi roztažením 
následkem vlhkosti. Kdyby co mělo přesahovati, ještě za vlhka se ostrým 
nožem odřízne. Když tato strana jest hotova a úplně suchá, pak se teprve 
provede připevnění na desce druhé. Pak se obyčejně mezi desku a předlo
hový list vloží lesklá deska lepenková neb plechová a kuiha se zlisuje.

Je-li kniha v kůži  neb p lá tn ě  vázaná, pak se pracuje sice jak předešle, 
pouze se papír podložkový a i list předlohový zvláště přilepí, když záhyb před 
tím v pořádku se nalézá. Papír podložkový se přelepí co možná blízko zá
hybu. Má-li býti předložkový list z hedvábí aneb podobné látky, pak se desky 
na některých místech slabě ku knize přilepených odtrhnou (neboť se zároveň 
s knihou ořízly), pak se touto látkou potáhnou a na dřívější místo přilepí.

V nejnovější době se za podložku i předložkový list užívá tak zvaný 
brokátový p a p ír  t. j. papír se zlatým tiskem aneb jinak barevný. Opotřebuje 
se jako jiný druh papíru, pouze aby se pěkným zachoval, se předem na silný 
papír natáhne. Kniha takto vázaná jest velmi pěkná a označuje se se zlatou 
ořízkou jako vazba elegantní.

Pro mnohé knihy se již hotové desky  s lisovaným tiskem a ozdobou 
hotoví, které se pak knize přivazují. Taková kniha se na hřbetu opatří ně
kolika pruhy gazu, které na prst přes hřbet přesahují, jímž se desky ku 
hřbetu upevňují. Takové knihy nesmí se silně lisovati, a proto se pouze 
obtěžkávají.

Tímto byly všeobecně veškeré práce popsány jak za sebou následují, 
má-li kniha svázána  býti. Od obyčejné vazby rozlišují se nyní mnohé jiné 
práce, které rovněž knihař provádí, a bude nyní třeba o těchto zvláštnostech 
promluviti.

N) Brožování.

Aby se tiskopisy z více archů sestávají v jednom celku udržely a tak 
prodejnými se staly — brožují se. Toto jest nejjednodušší způsob vazby kuihy 
a dělí se na dva druhy; — jest brožura volná  a tuhá.

I. V olná  brožura.

Při tomto způsobu vázání hlavně k tomu se přihlíží, aby práce jedno
duchá se čistě a co možná rychle provedla. Nejprve se archy jak z tiskárny 
vzaty byly, skládají a zlisují; na to se kollacinují a dohromady složí. Po slo
žení se zároveň hned přilepí ku knize patřící tabulky neb plány. — Srovnání 
archů tak se děje po složení, že se jeden arch za druhým v řadě v celé 
hromadě pokládá, a pak se z těchto hromad postupně jeden arch za druhým 
sbírá. Na to se zkouší, jest-li jsou archy dobře složeny, jest-li za sebou 
v dobrém pořádku následují a tedy jest-li někde arch neschází, jinde zase 
opět jest-li není dvojnásobně vzat. Je-li toto provedeno, počne se nyní se 
sešíváním.

Kronika práce. JJíl VII. 1 0
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Za tíiuto účelem se napnou dvě šňůry buď na sešívacím přístroji aneb 
dle potřeby na jiný způsob a zde se archy za sebou, t. j. jeden za druhým 
ke šňůrám přišívají, a sice děje se to tak, aby pouze vnitřní listy aichu 
upevněny byly. — Je-li první exemplár sesit, tak se nechá nit volné lezeti, 
a první arch ‘druhého exempláru se kol druhé šňůry obšije, tak že od po
sledního archu předcházejícího sešitu a od prvního archu následujícího nitě 
jsou volné, čímž jest možno, že když za účelem lepeuí se sešity do lisu vloží, 
tyto pak jako jednotlivé exempláry volně od sebe se odděliti dají. Po sešití 
se vloží hromadně do lisu, a nyní, když se od sebe oddělily, mazem se 
jejich hřbety dobře natřou. Obálka sešitu se označí znaménkem, kde třeba 
sešit vložiti; za tím účelem se obálky na stůl rozloží se znaménkem nahoře, 
aby horní strana na právo obrácena byla, hřbet knihy se mazem potře, a ta 
se s titulem dolu správně do obálky vloží, které se nad hřbetem dobře při
tlačí a prstem přirovná. Na to se vloží knihy opět do lisu. Po uschnutí se 
nůžkami nadbytečné částky obálky ostřihnou.

Má-li se rychle pracovati, tedy se archy takto sešijí: Napne se proužek 
zinkového plechu asi 4 em široký na stojanu, a sešívá se arch za archem 
kolem tohoto proužku. Je-li stojan plný, přeřízne se veškerá nit na knize 
ležící ostrým nožem, a tak obdrží se každý arch opatřeny 4 em dlouhým 
stehem a na obou zevnitřních stehách 2 em dlouhý konec niti.

II. Tuhá brožura.

Toto jest nejjednodušší skutečná vazba knihy, která může se již upotře
biti. Archy se válejí i stloukají a předlohovým listem opatří, když byly dobře 
složeny, a pak se sešijí. Tak že se tak pracuje jako při každé vazbě knihy. 
Je-li kniha po klížení na hřbetě zakulaceně sklepaná, a oříznuta, tak se ku 
předloze přidají slabé desky, aby po oříznutí knihu něco přesahovaly. Po 
lisování se nyní desky opatří obálkou, tak jak předešle udáno bylo, při čemž 
se tato jen na přední straně desek přehne, nikoliv však po stranách na hoře 
a dole. Jest-li se však nedá žádný list podložkový, pak se musí obal čistě a 
pravidelně přehnouti.

Při větších a silnějších knihách, které na tento způsob vázati se mají, 
může se hřbet knihy silným papírem potáhnouti, který až ku deskám dosa- 
hovati musí. Jest-li se udělá předlohový list se záhybem, tak se kniha ořízne 
před potažením obálkou, která se pak též nahoře i dole přes hrany desek 
přehne a přilepí. Neděje-li se takto, pak se kniha ořezuje až po potažení 
listem obalovým.

O) Vazba lepenková.

Tato se dělí na obyčejnou a pak na vazbu se hřbetním titulem.
I. Obyčejná vazba. Počne se kniha vázati jak počátkem vyloženo bylo 

až ku ořízce přední strany a zakulacení hřbetu. Po tomto se hřbet papírem 
polepí, a když toto náležitě oschlo, ořízne se horní a dolní strana knihy, 
Nyni obdrží kniha, dříve než desky se připevní, ohnutý hřbet ze slabé le- 
Penky- Tento se zřídí, když se kus málo silné lepenky v šířce hřbetu knihy 
přiřízne, a ten se na silný pruh papíru asi o čtyři centimetry širší jeho 
středem přilepí, a přesahující papír se ostře přes vložku ohne čili zlomí, 
lakto připravený hřbet se na obou koncích až ku přehybu klihem natře a 
nyni se přes hřbet knihy přetáhne a tak ku knize připevní. Na tento při- 
klizený hřbet se nyni dvě přistřižené desky připevní. Kniha se nyní vloží 
mezi (Ivě dřevěná prkénka dá do lisu. Poněvadž desky se mazem připevňují, 
a snadno se v lisu pošiuouti mohou, proto se tak opatrně kniha do lisu
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vkládá, že se s počátku šroub jen pozvolna přitahuje, a teprve když kniha 
již pevně sedí, utáhne se náležitě.

Má-li se na tento způsob větší množství knih vázati, pak se desky již 
předem připraví, když se nejlépe řezacím strojem přistřihnou v pravé již 
velikosti, rovněž se tak předem i hřbety připraví, a na to se jedno po druhém 
na knihy připevňuje. Jsou-li takto hřbety i desky připevněny, a přiříznutím 
se jím správná velikost dala, pak se kniha „čistí“ ; to znamená, že se ne- 
přilepený papírový záhyb vytrhne, a až ku koncům šňůr prořízne, a desky se 
kostí pěkně vytřou. Na to se desky papírem potáhnou a konečně se vnitřek 
desek barevným papírem polepí. — Těmto knihám se obyčejně na hřbet při
lepuje štítek z bílého papíru aneb též z barevného a sice připevní se mazem.

II. Lepenková vazba s titulem. Pracuje se jak předešle, pouze o něco 
jemněji ; tak ořízka se uhladí, a vezme se barevný předložkový papír. Hlavní 
rozdíl v tom se jeví, že na hřbetě se vytiskne vy zlacený titul. Tento jest buď 
pouze na hoře, anebo i v dolním poli. Titul se buď přímo na hřbet vytiskne, 
aneb se zvláště přilepí.

Vyzlacení hřbetu a titulu na něm se takto provede: Má-li se to .přímo 
na hřbetu provésti, pak musí tento papírem chagrinovým neb marokiuovýin 
potažen býti, a ten se rozdělí na jednotlivá pole dle potřeby neb chuti, při 
čemž poslední pole dolní něco delší se udělá než předešlá. Aby se podklad 
hřbetu zlepšil (papíry jsou již podkladem opatřeny), tedy se ještě jednou 
bílkem přetřou.

Má-li se titul přilepiti, pak se hřbet knihy rozdělí na určité díly a na 
místě, kde papír s titulem přilepen býti má, se řídkým mazem potře. Jest-li 
přilepený titul oschnul, tak se tento napřed celý potře bílkem a podruhé také 
touto látkou, avšak vyjma vlastního titulu. Na to se pomocí rovné strany 
plechu a hladící kosti na přič hřbetu slabě vyryjí potřebné čáry, ku vytištění 
písmen. Je-li oko vycvičeno, odpadá poslední, a písmena se tisknou na ozna
čené místo. Je-li titul vytisknut i hlava a dolejšek hřbetu okrasami opatřen, 
tak se nyní štětcem pozlacovací prášek, který z jemně rozmělněné kopálové 
gumi sestává, na místa k titulu určená poprašuje. Litery jsou oteplené, 
a jimi se zlato z polštáře uchytí a dle poznamenauých čar se v řádkách 
tisknou. Jak teplé musí býti litery i vzorkovaná razítka, aby nejen zlato při
chytilo, ale i pěkně se lesklo, dozví se dělník ze zkušenosti; musí se však 
opatrné pracovati, a raději míti méně než více teplé litery. Jest-li se kapka 
stříkne na přístroj, musí syčeti, papír snese dosti značné teplo. Pro vyzlacení 
se takové hřbety hladkým a teplým želízkem vyhladí a pak se něco málo 
olakují.

P) Vazba plátěná.

Tato vazba se dělí předně 11a vazbu poloplátěnou, která vypadá jako 
vazba lepenková, pouze s tím rozdílem, že hřbet a rohy z plátna se zhotoví.

Za druhé rozeznává se pak vazba celoplátená, při které celá kniha 
plátnem se potáhne.

I. Poloplátěná vazba.

Je-li kniha, tak dalece hotova, že se má již potahovati, tak se uřízne 
kus plátna asi o 2 em delší hřbetu a o 5 em širší, pak a čtyři kousky 
pro rohy.

Napřed se tyto dílky klihern natřou, šikmo na roh knihy položí, a sice 
tak aby se jak již dříve vyloženo bylo, strany přeložiti daly. Pruh plátna 
pro hřbet připravený se rovněž klihem natře a jím se tento přetáhne. Ostatní
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čásť desek se pak příhodným papírem potáhne. Za tímto účelem se vezme 
takový papír, položí se na desky knihy a tam, kde na rozích plátno jest při
lepeno, se roh papíru ohne, aby pravideluý trojúhelník plátěný roh tvořil. 
Založené části rohu se čistě odříznou, a podobně se stane i při straně hřbetní. 
Na to se papír klihem natře, na desku správně položí a přilepí, načež se na 
přední části a stranách přes hrany knihy přeloží.

Po uschnutí se nyní na vnitřní straně desek přilepí podložky, a pak se 
kniha zlisuje. Má-li se hřbet vyzlatiti, rozdělí se jako při předešlé vazbě na 
jednotlivá pole, potře se bílkem a titul se vytiskne.

Má-li se hřbet za lisování vyzlatiti, pak se to následovně provede: Když 
se proužek plátna pro hřbet připravil, tak se tento podlepí pomocí klihu 
silným papírem v šířce hřbetu vzatým, při čemž se i plátno samo klihem 
potře a na to se vloží do lisu k pozlacování určenému s deskou tiskací,
která něco ohřátá jest, a mírně se stlačí. Vytisknuté části hřbetu se jednou
bílkem přetřou, na to se užije zlato, jenž se vloží na místa vytištěná, která 
se též něco olejem potřela, na což se položí náležitě zahřatá deska tiskací 
a i s knihou do lisu vloží. Nyní se musí tlak díti rázně, nikoliv však příliš 
silně, a nesmí jiti hluboko, proto se musí podložka knihy při lisování dosti 
tvrdá býti. Má-li se větší čásť knih vyzlacenými hřbety opatři ti, jest dobře 
lis samotný ohřáti a desku tiskací v něm upevniti; čímž se uspoří desku 
tiskací jednotlivě pokládati.

II. Celoplátěná vazba.

Vazba celoplátěná vyžaduje již lepšího provedení, nebot jest ozdobnější. 
Při této se též dodává knize lesklé ořízky, jednoduchého avšak slušného ka
pitálu, též lepší papír předlohový s plátěným záhybem neb i bez tohoto,
a pak se obyčejně desky u této vazby okrašlují vytištěnými ozdobami a kres
bami, které se i vyzlacují.

Jsou-li archy sešity, tak že nepovstane příliš veliký záhyb, udělá se 
tento z plátna a k tomu se přidá barevný papír předlohový. Na to se kniha 
na hřbetě klíží, na přední straně ořízne a dobře zlisuje. Jest-li v lisu hřbet 
zcela zaschl, pak se z tohoto vyjme a na obou stranách ořízne, a ořízka se 
pak přiměřeně ozdobí a sice se udělá buď vyzlacená aneb mramorovaná. 
Nyní se počnou desky hotoviti. Přiřízne se lepenka tak, aby do záhybu vlo
žena jak na předu i po obou stranách přiměřeně přečnívající hrany tvořila. 
Nyní se vyřízne z dosti silného papíru kartónového deskový hřbet, který musí 
míti jak délku i šířku knihy v pravé velikosti. Na to se přiřízne vyvolené 
plátno, které by s barvou plátna záhybu i barvou předlohového papíru har- 
monovalo, a sice tak, že když se přes obě desky položí i hřbet v to počítaje, 
ještě na všech stranách nejméně 1 em přesahuje. Co přesahuje, přeloží se 
přes hrany desek, a to musí tolik činiti, aby to velikosti knihy přimě
řeno bylo.

Je-li takto vše připraveno, položí se plátno na čistou lepenku a natře 
se dobrým a nikoliv hustým a mnoho horkým klihem a připravené desky se 
na toto vloží, při čemž se musí zřetel vzíti na prostoru, kterou plátno v zá
hybu zaujme. Mezi deskami jest vložený deskový hřbet, a vše se musí na 
plátno tak položití, aby obě desky i se hřbetem v jedné výši položeny byly 
a při tom jejich strany s plátnem pravé úhly tvořily.

Nesmí tedy šikmo na plátno vloženy býti, nýbrž se k tomu přihlíží, aby 
strany desek se stranami plátna rovnoběžné byly. Jsou-li desky takto správně 
položeny, přitlačí se na plátno, a kniha se nyní plátnem nahoru obrátí, a 
potah se na desky opatrné a dobře přitlačováním a třením připevňuje a sice 
pouhou rukou, aby na plátně, které horkým klihem změklo vylisované okrasy 
se neporušily. — Poněvadž klih rychle schne, musí se tato práce rychle vy-
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konati, aby i přeložené části plátna přes hrany desek dobře držely. Jest-li se 
takto desky plátnem potáhly, pak se vloží mezi čisté desky lepenkové a něco 
se obtíží. Po vyschnutí se pak desky bud v lisu aneb rukou kresbami okra
šlují, které se do plátna vtlačují nebo vlisují. K tomuto užije se zvláštního 
lisu, kde desky okrasy vytlačující se nalézají. Není-li takového po ruce, tak
se aspoň řadou čar vyrýsovauých aneb vyzlacených na okrajích desky ozdobí.
Jsou-li takto desky knihy hotové, připevňují se ku knize, kde se konce 
šňůr přilepují. Jest-li se připevnění pomocí záhybu stane, pak se to provede 
napřed na jedné a pak na druhé straně. Nyní dle toho jak desky knihy 
ozdobeny jsou, se tato buď zlisuje aneb pouze obtěžká. Je-li kniha dosta
tečně suchá, pak se podložkový papír na vnitř desek přilepí.

Jest-li se nedělá plátěný záhyb při knize, pak se jak obyčejně při vazbě 
knihy pokračuje, pouze se při lepení klihu používá, aby jemné barevné pa
píry, jimiž se desky podkládají jak lesk zachovaly i lisování vydržely. Při 
lisování, aby se desky volné a snadno rozevírati daly, vloží se mezi tyto a předlo
hový papír lesklé desky zinkové, a kniha sama se měkkým papírem obloží.

R) Vazba kožená.

Tato vazba jest též polo- aneb celokožená jako u vazby plátěné vylo
ženo bylo a provádí se ve svých jednotlivostech až na hotovení desek jak 
obyčejně. Konce šňůr se mohou zde na hoře aneb uvnitř desek upevniti.
Změněná práce pouze v tom se jeví, že zde jiného materiálu se upotřebí,
který se tak spracuje, jak již při kůži vyloženo bylo.

I. P olokožená vazba.

Jest-li kniha jest již tak dalece připravena, že se má nyní kůže na hřbet 
a rohy použiti, tedy se tato na udaných místech přiostřuje čili na místech 
jež se podložiti mají se seřeže, a tu se předem rohy a pak hřbet nejlépe 
mazem potírá. Pak se vloží dříve již připravený a hotový deskový hřbet do 
středu kůže hřbet potahující, který musí jak délku i šířku knihy samé zcela správně 
míti, a nyní se takto připravený hřbet pravou rukou vloží na hřbet knihy, 
která se v levé ruce drží, a sice tak, aby vše na patřičné místo přišlo, při 
čemž se pak přesahující kůže hřbetu na desky knihy po obou stranách při
lepí. Při tom se kůže nejen přes hřbet přeloží, ale zároveň se hodně tuho 
na obě strany Datáhne, aby deskový hřbet dosti dobře na hřbet knihy při
lehal. Pěkně vypadá, jest-li se předem, nežli se na obou krajích hřbetu kůže 
do vnitř přeloží, se na kraje kapitalu šňůra mazem potřena vloží, a pak kůže 
přes toto vyvýšené místo přeloží, čímž tento pěkný tvar obdrží. Ostatní práce 
se provedou jak obyčejné. Nebot zde jako u vazby poloplátěné se pak desky 
pěkným barevným papírem polepují, když se kožené rohy rovněž tak jako 
dříve opatří.

II. Celokožená vazba.

Mimo hřbetu jsou i desky koží potaženy. Zde se tedy ani hřbet ani 
rohy z kůže nevyříznou, nýbrž jako u celoplátěné vazby použije se celé kůže 
na pokrytí desek se hřbetem, při čemž se opět na založení náležitý zřetel 
vezme. Dle toho pak, jest-li se veškeré práce jak obyčejně aneb s větší po
zorností provedou, a pak též lepší materiál se použije, dělí se vazba polo- 
i celokožená na polotfrancouzskou  a okrasnou celo>francouzskou (halb franzband, 
francband), která se po ukončení zlatém  ozdobuje.
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1 .  P o l o  francouzská vazba. Ať již se vezme kterýkoliv druh kůže, tak 
se kniha při tomto druhu vazby pri sešívání na dosti pevné šňůry připevní, 
dobře se hřbet uaklíží, a když se jak vzadu i napřed předlohový dvojlist 
předlepil, pak se kniha zlisuje. Předlepení dvojlistu má ten účel, aby se 
deskám dosti volný prostor připravil, neboť se tento dvojlist při polepování 
vnitřní části desek odstraní. Přilepením dvojlistu se zamezí, že desky knihy 
se pak samovolně nerozevírají, což u dobré knihy nikdy se nesmí díti, avšak 
zde při použití kůže se to snadno přihoditi může, a proto třeba zmíněné 
opatrnosti použiti.

Je-li zlisovaná kniha již dosti oschlou, tak se nyní ořízne. Nežli se pak 
ořízka mramoruje neb vyzlacuje, desky se předem přiříznou, a na straně 
vnitřní se pak papírem podlepí a sice provede se to mazem, čímž docílí se, 
že přivodénou vlhkosti na vnitřní straně se desky sem mírně prohlubují a tak 
lépe přiléhají.

Jakmile ořízka jest vyhlazena, tak se desky dle velikosti přiměřeně 
oříznou se zřetelem na přesahující hrany přes knihu, desky se pak na rozích 
zadní strany něco otupí, čímž se docílí, že kapital pěkný tvar nabude a pak
se s knihou spojí Za tímto účelem se konce šňůrek do zadu pošinou,
a desky se na přední čili vnější straně na oněch místech mazem polepí kde
konce šňůr připevniti se mají, a teď se desky tak na knihu vloží, aby
rovnoměrně a dosti přesně v záhybu ležely. Nyní se konce šňůr pěkně roz
třepí, a ostrou hranou kladiva se dobře rozetřou, a na to na pomazané mazem 
místo se hladce připevní, přes přilepené konce šňůr se pak proužek papíru 
rovněž mazem natřený položí a pevně přilepí. Na to se kniha mezi dvě 
hladká prkénka vloží a pevně se zlisuje.

Ted se hřbet knihy na obou koncích kapitálem opatří a tuhým a trvan
livým papírem se celý hřbet přelepí. Pak se opět do lisu vloží a tam tak 
dlouho ponechá, až vše uschne. Po vyjmutí z lisu se přesahující papír na 
hřbetu i na deskách, kterýmž tyto podloženy byly, odřízne a nyní se kostí 
hrany dobře vyrovnají. Po tomto se připraví deskový hřbet, na který se
nesmí příliš slabá lepenka vzíti, a ten se tak přiřízne, aby měl délku desek, 
ale o málo milimetrů užší jest nežli hřbet knihy, a to z té příčiny, aby kůže 
kterou hřbet deskový se potáhne sama něco na vlastním hřbetu knihy lpěla, 
a tak s vlastní knihou ve spojení byla. Má-li takováto kniha na hřbetu ne
pravé vypouklé šňůry míti, tak se deskový hřbet dle toho, jak má titul pro
veden býti na pole rozdělí, a vyniklá místa se úzkými a tuhými proužky
lepenkovými polepí.

Má-li se více stejných knih aneb několik svazků jednoho díla najednou 
vázati. tak se pro deskový hřbet přiřízne takový kus lepenky najednou, která 
má délku desek a obsahuje šířku hřbetů všech svazků, a na tyto se hned
nepravé šňůrky znázorňující úzké proužky lepenky přilepí po celé šířce. 
Z takto připravené lepenky se pak teprve řeže jeden hřbet po druhém pro 
jednotlivé svazky. — Kniha jest nyní tak dalece připravena, aby se koží po- 
táhnouti mohla. Tato se nyní náležitě přiřízne se zřetelem k tomu, aby do
statečně mnoho na založení zbylo; kol do kola se pak přiostřuje a sice na
přední straně jen úzce, kdežto u kapitalu tolik, aby tento dosti silným, při 
tom však pěkným byl. Je-li použitá kůže mnoho tlustá aneb málo ohebná, 
musí se tato na místě, kde do záhybu knihy se dostane, něco oškrábati a 
tím ztenčiti, aby tak položení desek usnadněno bylo.

Takto připravená kůže se nyní mazem potře, a jest-li potřená kůže 
dostatečně změkla, vloží se nejprve zhotovený hřbet deskový do jejího středu 
(který se dobře vyšetří), to se vyzdvihne a vloží se na hřbet knihy, při čemž 
se též hrany hřbetu knihy předem též něco mazem potřou.

Leží-li dobře hřbet deskový i s koží na svém pravém místě, tak se kůže 
dobře na tento hřbet přitlačí a na obou hranách tuho natáhne, a konečné
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připevní. Na to se kniha postaví na přední hrany a kostí se připevněné konce 
šňůr dobře natíráním napnou, a pak se kniha závažím obtěžkaná nechá 
oschnouti. Nyní se přesahující kůže opět něco navlhčí, aby změkla, a potře 
se na místech, kde se má založiti opětně mazem. Zde se na deskách založené 
části dobře utáhnou, avšak na obou koucích hřbetu se to jen volné provede, 
aby pěkný kapitál se utvořil. Tento se nyni silnou nití utáhne a takto svá
zaný se kostí dobře vypracuje a na to se kniha nechá osclmouti. Pak se nit 
odváže a připraví se papír ku vnitřnímu polepení desek, a sice papír se tak 
přiřízne, aby co možná nejvíce ze založené kůže jak na hranách i na rozích 
viděti bylo, což jest pěknou ozdobo: knihy; při tom se k tomu přihlíží, aby 
papír na všech stranách rovně mnoho od krajů odstával. — Nežli se papír 
přilepí, označí se rýhou na vnitřní straně desky, jak daleko papír desku 
krýti má, a kůže, která se má přelepiti na desce dosti přiostří, aby předně 
papír hladce přiléhal, a zároveň jeho přilepení se lépe provedlo. Aby při
pevnění se pěkně vyjímalo, tak se vytlačí podél okrajů papíru široká přímka, 
která se též vyzlatiti může. Když vnitřek desek polepen jest, vloží se hladké 
desky zinkové mezi desky a knihy a takto se tato zlisuje, při čemž delší 
dobu v lisu ležeti se nechá.

Jsou-li knihy nebarvenou koží telecí neb ovčí potaženy, musí se tako
váto kůže, aby pěkný zevnějšek měla, octem omýti, mazem potříti a bílkem 
jednou přetáhnouti, na to se voskem natře a dobře vyhladí.

2. Celo fra n co u zsk á  vazba. Tento druh vazby podobá se první v použití 
materiálu, kde se vezme pouhá kůže ku potažení, avšak celé provedení jest 
skvostnější a tedy i nákladnější. Zde se používá francouzského způsobu pro 
upevňování desek ku knize a sice provede se zde spojení knihy s deskami 
protaženými konci šňůr, kde desky před ořízkou a zlisováním na knihu se 
upevní.

To se provede následovně: Jakmile jest kniha sešita, ponechají se při 
této 5 em dlouhé konce šňůr, papír podložkový se natře mazem a přilepí se 
ku knize p a p íro v é  záhyby , a kniha se nyní na hřbetě dobře naklíží. Hřbet 
se na to zakulatí a záhyb se u hřbetu knihy vyklepá, načež se na J/4 hodiny 
do lisu vloží. Mezi tím se nyní desky knihy přiřízly a papírem na vnitřní 
straně podlepily. Na zadní straně se oříznou a tato hrana zadní se proužkem 
papíru mazem natřeným olemuje. Na této vnitřní straně se nyní nahoře a 
dole po celé šířce desky udělají rýhy, které značí jak hrany knihy mají vy- 
padati, a desky se na to vloží po obou stranách z lisu vyjmuté knihy správně 
do záhybu knihy, které přes tuto tak přesahují, jak pro hrany desky předem 
poznačeno bylo, a nyní se konce šňůr mazem ve špičky vykroutí a proti 
tomuto konci šňůry se udělá otvor směrem šikmým deskou do předu a sice 
i do vnitř, a nyní ve vzdálenosti 12mm otvor druhý též do předu a do vnitř; 
ted se deska otočí a udělá se otvor na právo do prvních na 12 mm  vzdálený 
a sice na venek. Jest-li se toto probodání otvorů na obou deskách pro
vedlo, protáhnou se konce šňůr prvními otvory do vnitř, a otvorem po třetí 
propíchnutým opět na venek a nyní opět otvory druhými zase do vnitř. Toto 
protahování konce šňůr se děje, když se desky polootevřené drží a při tom 
silně do záhybu přitlačují, a sice přitahuje se pevně, a nyní se konce šňůr 
uvnitř prostrčí záhybem a nechají se v délce 6 mm  přesahovati. Na to se 
potřou mazem a rozklepají se všechny vyvýšeniny na železné desce hezky 
na plocho. Nyní se to nechá oschnouti, deska se přivře, při čemž záhyb knihy 
pěkně tuto přesahuje a kniha se vloží do lisu. Desky se na vnitřní straně, 
když se kniha z lisu vyjmula, papírem polepí, nechá opět oschnouti a na to 
se nahoře ořízne; což se tak provede, že se desky na hoře svými hranami 
knihu přesahující dolu stlačí, a na knize ořízka provede, když se tato 
do lisu vložila. Pak se opět poznamená co se má dole oříznouti, desky se na 
horu pošinou, a tak se ted kniha na dolní straně ořízne. Nyní zbývá ještě
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oříznutí na přední straně knihy. Kniha se vloží na stůl s deskami do zadu 
přeloženými a sice tak. že hřbet knihy asi 5 em přední hranu stolu přesahuje, 
a nyní se kniha obváže silnou nití ve vzdálenosti asi 3—4 em od hřbetu. 
Ted se kniha postaví na hřbet, desky leží v právo a levo na stole, položí se 
na před a vzadu knihy dvě prkénka, která se na knihu silně přitlačí a stlačí 
se jimi hřbet do rovné plochy jak se před oříznutím vždy děje. Na to se 
vloží do lisu, desky po obou stranách visí, a na přední straně se napřed 
i vzadu body poznamená mnoholi se oříznouti má. Je-li oříznutí provedeno, 
vyjme se kniha z lisu, niť se odváže, a hřbet knihy se poznovu zakulatí. 
Ořízka se na to buď mramoruje neb vyzlacuje. Jsou-li strany knihy oříznuty 
a ořízka provedena, tak se i desky je-li třeba přiříznou, aby hrany jejich 
v udaném rozměru knihu přesahovaly.

Jsou-li pro knihu již předem lisované desky vyhotoveny, pak se zde 
připraví místo záhybů papírových, plátěné, což trvanlivější jest. Mají-li se 
desky okovati, a sponou opatřiti, musí již před potažením koží se deskám 
takový tvar dáti, aby kování náležitě přilehalo. Připevnění jeho se snadno 
provede neb toto již náležitými háčky a nýtky opatřeno bývá.

S) Vazba pergamenová.

Ačkoliv byla tato málo používána, tedy v nej novější době se opět více 
zavádí; podobá se vazbě lepenkové. Při této vazbě se kniha sešívá na 12 mm 
široké proužky telecího pergamenu a sice se tento třemi šňůrami upevňuje. 
Svazek obdrží hladký, dutý hřbet a prostora mezi jednotlivými šňůrami se 
plátnem vylepí, které musí rovněž jako pruhy pergamenu přes hřbet přesa- 
hovati, aby se ku kuize přesahující částě přiklížily a tak knize větší pevnosti 
se dostalo. Po sešití se kniha ořízne, ořízka se buď barví neb mramoruje 
hřbet se ohne čili zlomí na obou krajních hranách, kapital se na koncích 
hřbetu upevní, při čemž se úzký proužek pergamenu na zadní straně tak 
přeloží aby na obou koncích aspoň 7—9 em přesahoval; tyto konce se pak 
upevní, čímž vazba náležité pevnosti obdrží. — Šídlem se propíchne v prvním 
záhybu u samého kapitalu otvor v pergamenu na hřbetu upevněném z vnitřku 
na venek, jím se protáhne proužek pergamenu, propíchne se naproti a udělá 
se druhý otvor posledním záhybem a deskou a vytáhne se pergamenový proužek 
opět do vnitř. Jsou-li tak všechny čtyři proužky obou kapitalů po obou stra
nách protaženy, tak se podobně učiní i s oním proužkem pergamenovým, 
přes který kniha sešita byla.

Rozštípne se totiž na dva nerovné díly, tak aby jeden též pouze jen 
několik milimetrů široký byl, a nyní se tento úzký proužek při každé šňůrce 
rovněž záhybem i deskou protáhne, a při čemž opět dvě dírky tenkým šídlem 
se propíchnou. Konce těchto proužků se na konec prošívání dobře utáhnou, 
konce se dobře přiostří a uvnitř knihy upevní.

Poněvadž se jen tlusté knihy pergamenovou vazbou opatřují, proto se 
často dvojitá lepenka na desky béře, mezi něž pak na široko rozploštěné 
a širší polovice rozštípaných proužků pergamenových se vklíží. Plátno na 
hřbetě mezi šňůrami připevněné se pak na hoře a dole uvnitř desek, v pro
středku pak na vnější čásť desek připevní. Užije-li se pouze jedné lepenky na 
desky, pak se širší díl proužku pergamenového na vnitřní čásť desek, a na 
hřbetu nalepené plátno se na vnější čásť těchto připevní; všecky pak úzké 
proužky, jak na horním i dolním kapitale, jakož i užší díl rozštípeného 
proužku hřbetního, se rovněž jako dříve protahují a též uvnitř se upevní. 
Pergamen ku potažení desek se rovněž tak přiřízne, aby dosti zbylo pro 
založení na hranách, na těchto koncích se přiostří, pak se též vnitřní jeho 
strana tenkým papírem polepí, což se klihem na pergamen připevní a pak
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obtěžká. Je-li polepení dosti suché, tak se nyní hřbet jako při vazbě lepenkové 
zlouieuíiu utvoří, pouze s tím rozdílem, že se zde mimo ohnutí na venek. 
pergamen ještě též do vnitř přehne a sice na obou stranách hřbetu. Zlomení 
se tak provede, že se železné pravítko položí na přímku lom znázorňující, 
a vyreje se ostřím hladítka z kosti rýha od shora dolu. Jsou-li obě rýhy po 
obou stranách hřbetu vedeny, tak se v těch místech pergamen přehne a pře
hnutí zmáčkne. Nyní se pergamen obrátí a opět na protiležící straně podobné 
dvě rýhy udělají, které dle velikosti záhybu knihy blíže neb dále od prvních 
rýh vzdáleny jsou, zde se pak též přehnutý pergamen zmáčkne, a nyni se 
konečně ještě třetí lom vedle lomu vnějšího do vnitř na každé straně pro
vede; pak se papírem podložený hřbet deskový hladítkem dobře zaokrouhlí 
a konečně se pergamen dobře naklíží. Jest-li se místo naklížeuí před pota
žením pergamen vodou zmočí aby změknul a pak se mazem natře, dostane 
se pergamen podoby rohovité s velikou trvanlivostí; jest však tato práce 
mnohem větší.

T) Vyzlacování.

Tato práce jest sice velice zajímava avšak též pro knihaře nejobtížnější 
a jest třeba ji prováděti s krasochutí, dovedností a vycvičeným okem. Zde 
musí dělníku býti dobře známo s jakým prospěchem přímky možno použiti, 
aby ozdobovala. Dělník musí předem věděti, jaký účel vyzlacováním svazku 
docíliti chce, a to při vyzlacování nejjednodušším jako jest tisknutí přímek, 
neb vzorků pomocí razítka neb desky. Hlavní zřetel musí býti k tomu obráceu, 
aby vyzlacené ornamenty s účelem knihy ve spojení byly, by již její vnitřní 
hodnotu naznačovaly. Není tudíž správné, jest-li se ornamenty jednoho díla, 
jehož desky krášlí, přenesou na desky zcela jiného díla, jen když rámce jsou 
sobě rovné. Dále též k tomu musí býti hleděno, aby okrasy pro určitý material 
nebyly brány pro jinou látku, neboť co se hodí pro ozdobu na kůži nehodí se 
pro jiný potah. Zkrátka jest třeba uchovati řádný sloh, jímž se má krášlení 
desek říditi, a nehledí se pouze k tomu, aby ozdoby byly bohaté a četné; 
nad těmi vždy může jednoduchý ornament vyniknouti, proveden-li v přesném 
slohu. Pro dobré vytříbení vkusu a seznání náležitých slohů jest nutno se- 
zuámiti se^s mnohými vzory předlohovými, které pro knihaře vydávány jsou. 
Mimo to dobrým vzorem jest stará kniha, v knihovnách a museích se vy
skytující, jichž vazbu možno viděti a tak s ornamentální ozdobou dřívějších 
věků se seznámiti. Dle dobrých vzorů jest pak možno svůj vkus tak vytříbiti, 
že samostatné náčrtky pro určité dílo se hodící knihař sám vyhotoviti dovede 
a tak žádaného cíle dosáhne.

Technické provedení celé práce jest pak podřízená čásť, a dá se častým 
cvikem osvojiti. Vyzlacování se provede bud rukou aneb pomocí lisu a nechá 
se bud za sucha aneb za vlhka na podkladu náležitým pojidlem opatřeným, 
provésti.

I. Suchý podklad.

K tomuto se použije práškovitý kopal gumový, jemuž se něco málo 
gumiguty přidá, čímž se již něco žlutá barva docílí. Možuo též přidati ne
patrné množství arseniku, čímž se obdrží značný lesk. Obě látky jsou však 
jedovatý, a tu třeba proto s nimi opati ně zacházeti a jen je-li to nutno, se 
použijí. Obyčejným štětcem se tento prášek nanáší na místa která se mají 
vyzlatiti. Po nanesení se foukne lehce přes ona místa, tak aby jen vrstva 
nejjemnějšího prášku lpěti ostala. Takto utvořená bílá vrstva se nechá k ozna
čení mnohých rozměrů použiti, tak na př. se mohou na hřbetu pomocí nitky
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směr a vzdálenost jednotlivých řádek od sebe, jež se na hřbetu vytisknouti 
mají, označiti. Jest vždy výhodno, jest-li hřbet již náležitým podkladem 
opatřen jsa, se jemnou vrstvou tohoto kopálového prášku pokreje, a na tom 
se pak rozdělení pro složitý nápis naznačí, zejmena při více svazkovém díle. 
Jednotlivé díly se do řady postaví, pak se hřbety popráší a pravítkem se na 
pole rozdělí.

II. Mokrý podklad.

Tento se nejlépe připraví z bílku, co možná čerstvého; kde toho ma
teriál dovoluje, užije se za podklad želatýna aneb maz. Před tím se kůže 
omeje octem, čímž se jí mírná vlhkost dodá. Bílek  se tak připraví, že se 
vaječný bílek se 2 díly vody smísí; to se dobře promichuje a k tomu na 
špičku nože soli kuchyňské přidá. Jest-li se pak tekutina usadí, tedy se 
pěna sebere. Má-li se ve větším množství připraviti, pak se bílek asi z 15 
vajec smísí s dobrým octem vinným, jehož se asi V2 kávového šálku použije, 
a když se tato směs důkladně promíchala, nechá se několik dní státi až se 
tekutina vyčistí. Na to se za přidání něco kafru vleje do skleněné láhve, 
která se na studené místo postaví. Takto přípravný bílek možno na celý rok 
uchová ti.

III. Lis ku vyzlacování

má podobu lisu ručního a užívá se k tomu, aby potisknutí hřbetu se usnadnilo. 
Jsou různé konstrukce takovýchto lisů. Tak na př. jest lis s tělesem polo- 
obloukovitým. Plocha tiskací činí 280 mm  délky a 210 mm  šířky. Má pouze

nízkou desku vsunovací a dobře se nechá po
užiti ku vyzlacování střední části větší plochy. 
Jiný lis má nízkou i vysokou desku vsunovací, 
každá ve třech různých velikostech, od prvně 
udaného rozměru až do 350 mm  délky a 260 mm 
šířky. Na vysoké desce možno i vázané knihy 
vyzlacovati, tak že se tento lis nejlépe pro 
knihaře hodí. Lis jinak zřízený používá se ku 
vytlačování okras na deskách kožených.

IV . Lis s pákou

ku vyzlacováuí a tisknutí používaný; dá se jím 
snadno pracovati, a při tom se značné zlisování 
poměrně malou silou docílí. Obr. 133. zuázor-
ňuje složitý lis nej novější konstrukce se zaří
zením pro tisknutí nápisů .

Deska  lisu jest zhotovena ze železa, mo
sazil neb činku asi centimetr silná, a na této
se ornamenty, linie aneb nápisy buď litím, vy
rytím aneb vyleptáním způsobí, kteréž ozdoby 
se pak lisem buď ve zlatě, stříbře aneb pouhým 
tiskem na různý material přenáší, 

o b r .  133. L is  s pákou pro v y z ia c o v á n i  V novější době se tisk mnoho provádí
a tisknuti nápisu. zinkovými deskami, v nichž ornamenty vyleptány

jsou, a které nyní dosti lacino se zhotovují.
Má-li se vyzlacení provésti rukou, pak se použije razítek, které mají

podobný účel jako desky pro lis. Plocha razítka jest proto jen malá a na 
délku jest mírně obloukovitá. Na horní části se nalézá násada, na níž se
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rukojeť nasadí. Jako se razítkem jednotlivé vzorky vytiskují, podobné se 
filetou, jako razítko zařízenou, tisknou ornamenty linealné aneb linie samotné 
Její plocha jest 7— 10c??i dlouhá a něco zakulacená.

Při vyzlacování a tištění písmen používá se schránky, která uchovává 
jednotlivá písmena, jež složena 
rukou jsou k tisku připravena.
Písmena se vkládají do úzkých 
a dlouhých čelistí držadla, které 
se šrouhky utahují, a tím písmena 
do nich vsazená upevňují. Takový 
přístroj naznačuje obraz 134. dvěma 
šrouby opatřený. Jeden šroub 
jest na délce, druhý pak na šířce 
upevněn. Obraz 135. znázorňuje 
razítko k tisku řádkovému po
užívané. r  rístroje ku potiskování Obr. 134. Razítko s písmcnkami Obr. 1 3 5 . Razítko  k tisku

užívané se na ohřívači zahřívají, k ručnimu tiskH řádkovému
a taková se dle topení, různě
sestrojuje. Obraz 136 a. b. c. d. naznačuje různé konstrukce takových ohří
vačů, které jsou zařízeny bud pro plynový neb liliový plamen. Pro sílu parní

Obr. 136. a)  Přistroj k zlacení  s plynovým zahřivačem. Obr. 136. b) Přistroj k zlaceni menši .

se rovněž k vyzlacování používá strojů. Obrazem 137. a. b. c. jsou znázorněny 
přístroje ku vyzlacování hřbetu knihy pomocí lisu zařízené.

V. V yzlacování různých látek.

Jednobarevné a moarové papíry, jakož i papír psací, které žádného 
podkladu nemají, vyzlacují se nejsnadněji na sucho a zlato se při tom nanáší 
razítkem a filetou. Mají-li se barevné papíry mokrým podkladem opatřiti, tak

se nejdříve mazem podkládají, pak dva až třikrát bílkem natírají, při čemž 
však s následujícím natíráním tak dlouho se čeká, až první natření uschlo. 
Pakli poslední nátěr uschl, tak se nyni natírá voskem a základ se vyhlazuje,

11*

Obr. 136. c) Přístroje k vyzlacování. Lihové ohřívače razítek  
a liter.

Obr. 136. d) Přistroj k vy z la c c D Í  s kruhem  
a aeolipllou.
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což se po vyzlacení opakuje. Apretované a chagrinové kůže se předem před-
tiskují, na to octem omívají, na to se předtištěný výkres neb písmo dvakrát
bílkem natírá pomocí štětce a po oschnutí se rukou, která se vlasy pro
táhla, dobře přetírá. Nyní se velmi opatrně předtisknuté ozdoby něco málo 
olejem mandlovým potřou, čímž zlato lépe se uchytí, které se hned na to
nanáší. v

Chagrin a kaliko mají dosti silný podklad a proto stačí před zlacením 
jej dvakráte bílkem potříti. Barvené a přirozené kůže se vymejí a pak mazem

dobře natírají, na 
to se dva až tř i
kráte bílek nanáší. 
Telecí kůže se nej
lépe ať již matná
aneb lesklá práškem 
vyzlacuje. Pergamen 
se rovněž jako kůže 
vymívá a přetře se 
buď mazem neb že- 
latýnou, nato jednou 
bílek se nanese. Tři 
vyzlacování na per
gamenu se smí jen 
málo teplých pří
strojů u potřeb iti.

Hedvábný po
tah se pouze na 
suchém podkladu  
vyzlacuje.

Samet se ne-
Obr. 1 3 7 . a) Přis tro j ku vyzlacování hřbe tu  pomoci lisu. d l á  1 'U k O U  j e n  n e -

dostatečně vyzlatiti.
Ten se napřed tak upraví, že se výkres 11a něm za horka předtiskuje, 
předtisk se pařížským lakem vytře, a když tento uschnul a ztvrdnul, pak 
se dvakráte zlatém potiskuje. Napřed totiž pozlátkem, pak jemným zlatém. 
Též se může zmíněný lak práškem zlatým tisknouti. Aby se při vyzlacování

Obr. 137. b) Přis tro j pro vyzlacení hřbe tu  pro lisovací stroj  Obr . 137. c) Svórák k pozlncován í hřbe tu .

sametu a hedvábí, zlatý prášek na jiné částky látky, které vyzlaceny býti 
nemají, se nedostal, tak se zhotoví šablona, která se na látku položí; tím 
se uspoří zlata i častého kartáčování po vyzlacení.
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U) Jiné práce knihařské.

Mimo brožování a vázání knih připadají knihaři ještě mnohé práce, 
které hlavně v tom záleží, že se podlepují a napínají různé kartony a mapy 
bud na plátně aneb na papíru, hotoví se různé desky pro volné vkládání 
listin neb obrazů, hotoví se psací mapy atd.

I. Napínání obrazů a fotografií.

Má-li se na příklad kresba metr dlouhá a ll2 m široká na bílý podklad 
napnouti, aby barva a kresba sama lépe vynikla, tak se tato správně přiřízne, 
a dle ní se pak silný bílý papír závitový tak uřízne, aby bílé okraje dle udané 
šířky okraje kresby se obdržely. Odměřený papír se položí na čistou lepenku, 
a navlhčí se mokrou houbou tak dalece, až papír zcela hladce přilehá. Nyní 
se kresba též na čistý papír, arci rubem nahoru položí a potře se mazem, 
který nesmí býti hustý, za to však čerstvý a úplně čistý. Dobře jest, jest-li 
se před upotřebením plátnem protlačí. Je-li celá plocha rovnoměrně potřena, 
tak se jemnou hubkou setře maz zcela hladce, neboť potírá li se mazem pomocí 
štětce, zůstauou po tomto pruhy, které se musí urovnati. Takto obě plochy 
navlhčené se rovnoměrně roztáhnou a nyní se vloží na sebe a sice při větší 
ploše se položí papír na kresbu, při malých rozměrech se to udělá obráceně. 
Položení se tak provede, že se papír na jedné straně drží ve výši a druhý 
konec se dle předem udělaného znamení opatrně přiloží. Aby se pak papír 
nepošiuul, upevní se na obou koncích skřipci, a pak se od středu počínaje 
na obě strany rozetírá, při čemž se druhý konec stále ve výši drží. Nyní se 
celé otočí, aby se mohlo vidéti, zda-li se někde pošinutí nestalo, což by se 
snadno odstraniti mohlo.

Je-li vše správně provedeno, pokládá se vždy více papír a dále ze středu 
rozetírá, až celý kus tak leží, jako by byl ulit. Aby se nyní rovnoměrné 
vysýchání docílilo, napne se vše bud na desku, když se okraje naklížily, 
anebo je-li kresba menší, vloží se mezi dvě čisté, ssavé lepenky, což se 
pak obtěžká malým břemenem, čímž plocha rovnoměrné schne.

Má-li se fotografie  napnouti, stane se to podobně. Obě plochy se musí 
zvlhčiti, aby se rovnoměrně roztáhly. Poněvadž však karton, na který se foto
grafie napínají vlhkostí na svém zevnějšku tratí, tak se tento nepovlhčuje, 
a proto třeba silný karton voliti, který by se nebortil a pouze fotografie sama 
se navlhčuje a sice na své spodní straně, tak aby hladce na své podložce 
natažena byla, na to se buď dobrým mazem aneb řídkým klihem tato spodní 
strana natře (fotograf sám to činí obyčejně arabskou gumou), a na to se na 
karton položí. Při lepení se pomáhá měkkým a bílým papírem tiskacím, jímž 
se fotografie potírá, při čemž tento již něco vlhkosti do sebe vsakuje. Pro 
vysušení se vloží jako při kresbě i fotografie mezi lepenkové desky a obtěžká 
se. Po vysušení se jednotlivé listy nechají projiti válci s hlazenými povrchy 
aneb se vloží mezi lesklé desky a zlisují se.

IL Napínání map a plánů na plátno.

Mapy se buď tak napínají, aby se mohly složití, aneb zejména pro 
školní potřebu se napínají v celosti, aby se mohly vyvěsiti. Ku zavěšení na 
stěnu se pak opatřují na hoře i dole lištami.

Má-li se mapa skládati, tak se napne plátno v udané velikosti pomocí 
hřebíčků na docela rovnou a čistou plochu. Na to se poznamená šířka a délka 
mapy a rozdělí se na tolik dílů, na kolik mapa složití se má. Po tomto roz
dělení se mapa rozřeže, a sice děje se to velmi obezřetně. Na to se jedno-
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tlivé díly po řadě jdoucí dobrým a čerstvým mazem potírají, na plátno po
kládají a dobře roztírají. Díly se arci tak přikládají, aby dosti místa bylo 
pro složení mapy. Tyto vzdálenosti nejsou stejné; tak na př. má-li mapa míti 
tři délkové díly, tedy dvakráte se přeložiti, tu při prvním přeložení činí šířka 
mezery jednu tloušťku papíru, při druhém přeložení musí však dvojnásobnou 
tloušťku míti, poněvadž přeložení se zde děje přes dva díly. Mezery příčné, 
které nyní dovolují složení mapy na právo a na levo, musí býti trojnásobně 
tak široké jak papír tlustý jest! Aby se tyto mezery správně provedly, jest 
dobře jemnými črtami celé rozdělení na plátně naznačiti. Jsou-li takto všechny 
díly mapy přiloženy, tak se čistý papír přeloží, a celé se buď rukou aneb 
čistým plátnem dobře rozetírá a přitlačuje. Vysušení může dle tloušťky papíru
až půl dne trvati. Když zcela vyschla, pak se složí a něco se zlisuje. Na to
se mapě přidají tenké desky, a sice potažené kalikem, poněvadž jsou měkké 
a pružné a ty se pak opatří zlatým nápisem.

Napínání mapy nástěnné jest předcházejícímu popisu podobné. Napne 
se plátno jako dříve, a je-li mapa veliká, tak že z více listů sestává, tak se 
bílé okraje listů, tam kde přes sebe přesahují, odříznou, až na okraje kraj
ních listů. Na to se jednotlivé listy mazem potírají; papír se nechá něco 
změknouti, a listy se pak pokládají vedle sebe. Při velikých mapách jest 
radno, přikládání a roztírání listů ze středu počínati, poněvadž při nerovném 
roztahování se listů není tak velikého rozdílu, jako když lepení se děje od 
jednoho kraje. Když všechny listy přilepeny a dobře rozetřeny byly, nechá
se mapa dobře vyschnouti; na to se kolem odřízne, a na pravé i levé straně
buď papírem aneb tkanicí olemuje, aby se plátno na těchto krajích netřepilo, 
a na hoře i dole se vloží mezi lišty, které se udělají tvaru hňlkovitého, a ze 
dvou půlek složeny jsou, jež se buď šroubky neb nýtky spojí, a na obou 
koncích se pak buď dřevěnými žaludy aneb koulemi ukončí.

Natahování plánů aneb papíru pro kreslení plánů geometry neb archi
tekty se provede jako u map.

III. Hotovení rámců pro obrazy.

Má-li se obraz zarámovati do rámce lepenkového, musí k tomu přihlí
ženo býti, aby zevnějšek obrazu tím se méně vkusným nestal, a tedy musí 
správně rozměry rámce ku velikosti obrazu voleny býti. Aby se pravé rozměry 
okraje rámce vyšetřily, třeba cvičeného oka, a dobrého vkusu, a tu třeba 
následujícím pravidlem se říditi: Při čtyřhraném tvaru obrazu s okrajem, 
udělají se strany rámce v právo a v levo rovně mnoho široké, nahoře pak 
dle velikosti obrazu o '/2 až 1 em užší, v dole však asi o !/4 dílu širší. Jest-li 
se však obraz tvaru čtvercovému podobá, pak třeba zde se říditi i místem, 
kde obraz zavěšen býti má, a sice rozhoduje zde výška a šířka prostoru. 
Je-li prostor vyšší jak širší, třeba se výškou říditi, je-li však širší než vyšší 
musí se ku šířce přihlížeti. Při obraze, který má oválový rámec míti, jako 
fotografie, se k tomu musí přihlížeti, aby horní kraj oválu rámového se blízko 
hlavy nenalezl, zároveň však nesmí býti tento prostor mezi hlavou a rámcem 
příliš veliký.

Jsou-li tedy rozměry rámu ustanoveny, musí se zarámování nyní tak 
provésti, aby se stalo bez záhybů, tedy zcela hladce, mimo to musí obraz 
býti chráněn před zaprášením a kouřem a proto se obraz napíná předem do 
nepravého rámce, silným papírem potaženého, který do záhybu zapadá. Jest-li 
napnutý obraz zasáhnul, pak se skleněná tabule na tento vloží a k rámu se 
připevní proužkem papíru, který se kolem okrajů oblepí. Je-li však to vzác
nější obraz, pak musí mezi ním a sklem nějaký prostor se ponechati. Za tím 
účelem se na rámec kolem do kola přilepí úzké proužky papírové, aneb na 
kraje obrazu se dá silný karton, na který teprve sklo se přiloží. Dotýká-li
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se sklo tisku obrazu, je-li to nějaká rytina, pak za nějakou dobu jemnější 
její částky ke sklu přilnou a po letech celý otisk obrazu na skle se objeví, 
čímž se arci obraz pokazí. Proto nedoporučuje se nikdy, aby se obrazy na 
sklo napínaly. Při velikých obrazech jest nutno, aby se tento spodní rámec 
na zadní straně dřevěnou, zcela lehkou a pohyblivou výplní opatřil, aby tím 
každý tlak ze zadu se zamezil.

Výplň musí býti volná, poněvadž panuje v místnosti nestejná teplota, 
a tím i nestejnoměrné ztahování dřeva neb i roztahování jeho, což nesmí 
obrazu škoditi. Dále se pak té opatrnosti použije, že rámec spodní a nikoliv 
svrchní při těžkých obrazech se kroužky k pověšení opatří. Je-li obraz k za
rámování určený, fotografií, která na silném kartonu přilepena jest, pak se 
tento nedá pod sklem hladce zarámovati. Proto se na zadní straně karton 
povlhcí, a položí se na rovnou plochu, která čistým papírem pokryta jest, na 
to se podobná dřevěná výplň jako dříve opatří, a když se obé po krajích 
klihem natřelo, na sebe se položí a na všech stranách se to obtěžká. Zde 
při vysíchání, všechny vrásky se vyrovnají, neboť karton pak pěkně do vnitř 
přilehne. Takto při
pravený obraz, ze 
svrchu i spodu dobře 
chráněný se nyní 
vloží do hlavního 
rámce, který arci 
bývá obyčejně dře
věný a různě ozdo
bený.

Jest-li se však 
obrazy nevkládají do 
nepravých čili spod
ních rámů, pak se 
nepoužije za zadní

^ O b r .  138. a) Šroubový přis troj pro zhotovení  Obr. 138. b) O zubené kleštó pro. 
UýbrŽ silná lepenka lepenkových rámcft n a  obrazy. skl izeni rohu rám ce l e p e n k o v é h o

a její oblepení se
provede vždy Míliem a nikoliv mazem, poněvadž každá vlhkost by obrazu 
škodila. "

Má-li přeci knihařem býti zhotoven rám lepenkový, z papírové masy 
lisováním provedený pak přiříznuté strany rámce se v rozích bud pomocí 
šroubů aneb kleští slepují jako obrazem 138. a. b. naznačeno.

V) Výrobky kožené.

Dosti blízkými jsou knihaři práce z kůže hotoviti výrobky, při jichž 
provedení lepenky i papíru se používá, a jež se tedy lepí. Veškeré podobné 
práce vyžadují úplné čistoty v provedení, a hlavním pravidlem jest kůže při 
práci samé co nejméně se rukou dotýkati, má-li vyrobený předmět vypadati 
jako nový. Veškeré očisťování, na př. omýváním neb odstraňování skvrn kli- 
hových neb mazem učiněných již nedá se tak provésti, aby předmět bezvadně 
vypadal, a proto třeba se tohoto zlepšování varovati, tedy tak pracovati, aby 
podobných oprav třeba nebylo, jinak vypadá předmět jako by již byl starý 
a opotřebovaný.

Při práci samé musí pak veškerá vlhkost, buď vodou neb lepidlem 
(mazem) způsobená rychle se odstraniti, což se docílí vkládáním předmětu 
mezi ssací lepenkové desky.



88 Knihařství.

Má-li tento předfnět z kůže hotoven býti, jest třeba zhotovili model, 
dle něhož by se jednotlivé exempláry spracovaly. Tento udělá se z lepenky 
a má obdélníkový tvar na čtyři pole rozdělený s úzkým proužkem uprostřed.

Dle směru strany prvního obdélníkového pole se kůže přeloží a tu jest 
pravoúhelník abcd rovně tak veliký jako adef. Oba tyto rovnoběžníky tvoří 
tobolku a sice 11a straně pravé, a taková jest též na straně levé, kde oba 
druhé rovnoběžníky podobnou tobolku tvoří. Mezi oběma kapsami jest úzký

hřbet. Dle tohoto mo
delu se může hotoviti 
rovněž tobolka na psaní, 
mapa na papíry a li
stiny, a kůže se pro 
tyto předměty tak při
řízne, že kolem do kola 
na založení centimetr 
přebývá. Na tento kus 
kůže, když se předem 
měkkou dříve popsa

ným způsobem udělala, se na rubu naznačí celé rozdělení dle modelu. 
Nyni se kůže na místech pro založení určených přiostřuje, avšak tak, aby 
to její trvanlivosti nebylo na ujmu, jakož aby tím na zevnějšku žádné změny 
pozorovati nebylo. Jest-li se toto na všech čtyřech stranách provedlo, 
tak se ještě na místech, kde kůže se má přeložiti, je-li snad mnoho tlustá, 
oškrábe, a sice tak mnoho, aby přeložení druhým hranám se vyrovnalo. 
Jest-li se použije pro tento předmět chagrinka, pak se zase po ostření její 
zevnějšek napravuje, když se na líci mokrou hubkou vodou povlhčuje a zmí
něným korkem se přetírá, aby se tím něco poškozené zjizvení kůže do pů
vodního tvaru uvedlo. Hladká teletina se na zadní straně řádně navlhčí, a 
když dostatečně změkla, položí se lícem na kámen a potírá se dosti silně 
kostí, až každá rýha zmizí a kůže se tak opět vyhladí.

Silně vlhká kůže se napřed k částečnému osušení nechá stranou ležeti 
a pak se vloží mezi ssavé desky, aby rychle oschla. Na to se opět, aby pěkný

lesk obdržela, mezi 
hlazenou deskou a 
válcem válí aneb se 
mezi hladkými de
skami zinkovými silně 

a  zlisuje. Je-li kůže ku 
spracování vzatá sla
bá, pak se předem,
o něco užší silný ti
skací papír nežli mo
del, mazem na kůži 
přilepí. Jsou-li při
pravené kůže v tako

vém stavu, že jejich zevnější strana zcela urovnána jest, potře se zadní strana 
mazovou vodou a znova se nechá uschnouti. Na tak připravenou kůži se položí 
opět model, a nyní se rozčlánkování provede tak, že přímky dle pravítka se
vytáhnou a ostrým koncem hladítka se vy reji, aby přeložení kůže se tím
usnadnilo. — Přetřením kůže vodou mazovou dodalo se kůži něco tvrdosti, 
a tím se též kůže snadněji přeloží, což se však zcela správně provésti musí. 
Jakmile se přeložením kůže dle naznačených rýh zlomila, tak se nyní na

1. Tobolky visitkové.
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všech rozích kůže vystřihne a sice na části k založení ustanovené, a zde se 
též nyní rovně přistřihne, tak že kůže vypadá jak modelem ustanoveno.

Tobolka se nyní na vnitřní části látkou podkládá, a proto se tato pod
šívka dle modelu vyřízne, pouze o něco málo užší a o *|2 em kratší se udělá. 
Je-li díl k podložení určený bud a  neb h mazem natřen, tak se látka za pod
šívku upotřebená na tento tak položí, že V2 em na straně protější se scházeti 
nechá a nyní se čásť této kůže přes podšívku přeloží a dobře přilepí. Při 
tomto přeložení musí hrana rovnou přímku tvořiti. Je-li tato čásť suchá, 
potře se pak strana protější, a hotová strana se do části přelomené přeloží, 
aby podšívka, které lj2 em do délky schází až ku záhybu protějšímu dosaho
vala. Tímto se dosáhne, že po složení a utvoření kapes tobolky podšívka 
hladce přiléhá a žádných záhybů nečiní. Nyní se druhý díl přečnívající kůže 
přeloží a dobře přilepí, jakož i v lomu se kůže k utvoření druhé kapsy pře
loží. Nyní se předmět vloží do ssavých lepenek a nechá se tam důkladně 
osclmouti. Po tomto se příčné linie teplým želízkem vytiskují a sice se to 
děje tak, že podle pravítka se rycím želízkem od každého přeložení kůže na 
několik mm  vzdálenosti linie vedou čili vytlačí.

Takové tobolce se nyní jako ozdoba přidělají z jemnější čili tenčí kůže 
téže barvy záhyby, které se po stranách kapes přilepí a jež se tento stejno- 
barevnou lehčí látkou podloží. Nežli tyto záhyby uschnou, hned se přeloží a 
v deskách se nechají úplně ztvrdnouti, a tam se nechají pevně sevřené ležeti. 
Po uschnutí se záhyby bud jednotlivě neb v malých partiích dle určitého vzorku 
rozřezají a sice ve tvaru tupého klínu ob jest šířka, a jest něco kratší nežli 
díl tobolky dlouhý jest. Strana cd vloží se ku přeložení a jest proto kratčeji 
přiříznuta, aby v rohu nebylo žádné stěsnání.
D l o u h é  n ř e č n í v a i í e í  č á s t i  k ň ž o  11 r. a /7 sp  z

tenké kosti tlačí druhé částky překládači
na druhou stranu záhybů, které se tak nyní na obou koncích přilepí. Při
lepení se ovšem zase v rovné přímce státi musí a nikoliv v oblouku.
Hrany utvořených kapes, jakož i celé tobolky musí pravé úhly tvořiti. Po
tomto musí opět přilepené záhyby uschnouti a proto se opět do desek vloží.
Jest-li se nyní nemá tobolka ještě vyšiti, pak pouze následuje ozdobení vy
tisknutím linií na poslední straně. Je-li tobolka složena, tedy nejen linie na
hoře dříve udělané postačí, nýbrž se ještě vytlačí podobné při založeních 
u záhybů a konečně i rohy musí liniemi celou fasonu tobolky dokončovati.

Též se záhyby ještě stehem vyšívacím upevňují, a za tím účelem se
vloží tlusté kousky lepenky mezi tyto, a udělají se „vyšívacím hřebenem4* 
dírky do záhybů. Je-li i tato práce ukončena, tedy se konečně jedna taška 
na druhou přeloží, a na hřbetě se něco povlhčí a poznovu mezi ssavé desky 
lepenkové vloží, odkudž pak úplně vyschlá se hotová tobolka vyjme. — Tato 
práce sama o sobě dosti jednoduchá, jest však podkladem pro práce složitější, 
které podobným způsobem se zhotovují.

Tak každá tobolka na psaní, třeba sebe složitější, každá mapa na papír
se dle předcházejícího popisu hotoví, pouze ve větších rozměrech, a pak se
pouze mnohými přídavky práce doplňuje, ať jest to již více tašek, neb se 
dělá překlop přes tašky s jazykem ku uzavření aneb se zámkem

II. Mapa na papír s tuhým i deskami.

Má-li se taková mapa zhotoviti z kůže chagrinové, podšitá těžkým hed
vábím a zámkem opatřena, tak se uříznou dvě desky lepenkové, ne příliš
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silné a v určené velikosti, ty se podloží psacím papírem na vnitřní straně 
a nyní vyřízne se poklopka, na níž zámek se má upevniti. Pokrývka nebo-li 
poklop musí se tak vyříznouti, aby když na přední desku položen jest, zámek 
na něm upevněný při uzavření mapy právě uprostřed desky ležel. Tvar po
klopu se jednoduchostí vyznačuje, což zdobí nejlépe a při používání se dobře 
osvědčuje. Tyto tři díly nesmí od sebe příliš vzdáleny býti, ano spíše jsou 
dosti blízko při sobě, a dle nich se nyní kůže přiřízne nejlépe v jednom 
kusu, zase se zřetelem na založení při okrajích. Tato se udaným způsobem 
změkčí, na okrajích pro založení určených přiostří, na to zase korkem do 
původního zevnějšku upraví a nechá vyschnouti. Aby desky na své pravé 
místo vloženy byly, poznamenají se na kůži aspoň rohy, kam se umísti ti mají. 
Nyni se jak desky i poklop slabým klihem potřou, a dle poznamenání se na 
kůži vloží, a z přední strany se rukou důkladně potírají a tak připevní Pře
sahující kůže se mazem natře a přes hrany přeloží. Poklop má obyčejně na 
dolejšku tvar vykrojený a proto aby se zde kůže přeložiti mohla tak se při 
obloucích do vnitř vykrojených nůžkami kůže nastřihne, což se při obloucích 
na venek vykrojených však neučiní, poněvadž by přehnutí zde hladce se ne
provedlo. Zde se musí kůže v malých záhybech přes hranu přetáhnouti, pak 
později přiostřiti a hladicím želízkem opět vyrovnati.

Je-li kůže přes hrany přeložená suchá, při poklopu přiostřena a zase 
vyhlazena, pak se zámek upevní a sice předem horní část. Uprostřed poklopu 
se šídlem udělají potřebné otvory, jimi se prostrčí plocho.hlavé nýtky z vnitřku 
na venek, a tento díl zámku se pak na ně nasadí a přinýtuje. Nyni se tento 
díl mapy s přilehajícím hřbetem podložkou opatří. K tomu se vezme tenká 
kůže, která se na okrajích krátce přiostří, na tu se nakreslí tvar poklopu, 
který se nožem vykrojí a na spodní část poklopu i hřbet přilepí, tak že 
nesmí bílý okraj kůže býti viděn; podobně se ještě druhý hřbet podloží. Mezi 
tím co tento díl mapy schne, hotoví se kapsa mapy. K tomu se vezme bud 
slabý karton aneb silný kreslicí papír takové barvy, která k celku přináleží, 
obyčejně barva bílá se k tomu vyvolí, a vyřízne se v trojnásobné velikosti 
desky; uřízne se na krátké straně úplně rovně a vypíchne se na tomto šířka

desky o lem  zmenšená, a na onom 
b místě se papír přehne a zlomí, udělá

se druhý díl roven prvnímu a přehne 
—  d  se obráceně nazpět, tak že třetí list 

obr .  142. v z o r e k  na  pře loženou  kapsu mapy.  na hoře leží, a ten se udělá o několik
mm delší přes horní lom. Tyto tři listy 

sem a tam přeložené tvoří kapsu s deskou překládači v jednom kusu jak 
obraz 143. naznačuje.

Látka hedvábná se přistřihne o něco delší v založení a nejprve se od 
lomu b do vnitř horní části až ku c a d  klihem přilepí. Nyní se celé na stůl 
rozevřené položí a ostatní přeložení se provede. Postraní záhyby ku kapse, 
které se rovněž takovým papírem podkládají jako již dříve použit byl, se 
připraví, a hotové se v přeloženém tvaru do úhlu, bed vloží, pak dole a na
hoře přes hrany přeložené připevní. Záhyby musí býti arci tak dlouhé jako 
bc jest. Přehnuté části nesmí podloženou látku hedvábnou přesahovati, a tedy 
co přesahuje se odřízne. Přilepením záhybů jest kapsa mapy hotova, a ted 
se deska ab položí na zpět, vnější strana kapsy na okrajích se natře klihem, 
deska se opět přiloží a na kapsu se dobře připevní. Kde se dva díly na 
viditelném čili nezakrytém okraji klihem spojují, jest nutno natřený klíh 
u samého okraje prstem setříti, aby jej při slepení na okraji nebylo viděti, 
což by se pak nedalo již zakrýti. Nyni se druhý díl zámku na desku při
pevní opět nýtováním a pak se nyní zcela hotová kapsa klihem na pravé i levé 
straně ku desce přiklíží. Ted se pijavá kniha, jejíž obal se též jako kapsa 
hedvábnou látkou vyloží, na hřbetu mapy připevní páskou gumovou, která

90 Knihařství.
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se na hřbetu přišije. Nyní se mapa na svém zevnčjšku též ozdobiti může, 
což se různé provádí, avšak vždy napřed, nežli se zámek na desku 
připevní.

III. H otovení pouzdra na doutníky.

Takové pouzdro může míti kovovou obrubu a přeložené neb napnuté 
záhyby. Má-li se zhotoviti pouzdro s přinýtovaným kováním čili obrubou 
s jednoduchým záhybem, z tmavé kůže ckagrinové, a uvnitř barevnou pod
ložkou koženou opatřeno, tak se nejprve vezme obloučkovitá obruba a zhotoví 
se dle něho potřebné modely pro desky a záhyb. Z obyčejného papíru se 
vyřízne vnější tvar obruby, avšak pouze tak veliký, aby při přeložení záhybu 
přes napnutou desku aneb plech, otvory pro nýty ještě viditelnými zůstaly. 
Tento papír, který se musí zcela pravidelné a pěkně přistřihnouti, přiklíží se 
buď na tenký plech zinkový (má-li totiž vícekráte použit býti jako model), 
aneb jinak na kousek slabé lepenky, která byla tenkým papírem podlepena, 
a dle toho se deska, na níž papír se přilepil, ořízne. Při tomto ořezávání 
nesmí se oblouky na venek ohnuté příliš tupě vyříznouti, nýbrž obráceně 
raději se více špičaté přiříznou, poněvadž při přeložení záhybů vždy pravý 
se tvar pozmění, a tak by pak hotový díl desky k napnutí na obrubu poří
zený, na ní dobře nepřilehal.

K této desce napínací, kterou se má první lom způsobiti, se ještě udělá 
druhá pro záhyb, který otvorem opatřen býti musí, jež tím menší se udělá, 
čím záhyb širší má býti, a sice velikost jeho pravidlem 3 mm obnáší. Širší 
záhyb vyžaduje již takový výkrojek z plechu. Aby při přeložení těchto záhybů 
se desce snadno pravá poloha uděliti mohla, vyřízne se ze silné lepenky druhý 
otvor, který tak velký jest, že napnutá deska i s koží přes tuto přetaženou 
otvorem projde. Oba výřezy se nyní na sebe přilepí a sice tak, aby při pře
ložení pravidelný záhyb povstal.

Nyní se musí ještě druhý model vyřezati, a sice pro příklopy, za něž 
se mají v pouzdru doutníky vložiti. Jejich tvar se nejlépe udělá s malým 
rozdílem s obrubou podobný, pouze v dole se tak prodlouží, že příklop až 
pod přeloženou čásť obruby sahá, za to v levo a v právo, uemají-li žádné 
záhyby se překládati, udělá se něco užší, aby dosti prostoru volného bylo. 
Dle těchto vyhotovených vzorů neboli modelů se nyní přiřízne kůže, a sice 
napřed zevnější díl kůže, která aby byla trvanlivá a pak pěkným zevnějškem 
se vyznačovala, nesmí býti z části břišní vzata, a sice ona se vyřízne dle 
šířky přeloženého záhybu se řídě, asi o 2 em více nežli deska vzorková velikou 
jest; k tomu se hned vezme v téže velikosti přiříznutý kus kůže na podklad, 
aneb se při jednodušším spracování pouze kus látky podkládá. A nyní se 
ještě dva rovně veliké díly kůže pro příklopy vykrojí.

Kůže vnější část pouzdra tvořící se napřed ohýbáním a smíkáním hodně 
změkčí, a na to se na kámen ku ostření sloužící, který se na stůl položí, 
takto změkčená kůže vloží a nožem se přiostří, který sice jemné avšak nikoliv 
ohebné ostří míti musí a následujícím způsobem se to provede: Na při
pravenou kůži se vloží pěkně do prostřed připravený model, a ten se na ní 
tužkou obkreslí, nyní se nůž přiostřovací hned za nakreslenou čarou nasadí 
(což arci na rubu kůže se děje), a počne se přiřezáváním, tak že se řez 
vedle řezu provede. Tak-li se kol do kola kůže stalo, a položí-li se vzorková 
deska na své staré místo, a přes tuto se ostatek přiostřené kůže přeloží, musí 
všude býti rovnoměrný lom, dosti měkký, nikoliv však slabý. Jest-li se mnoho 
přiřezala, a tak velice seslabila, jest tím nepěknější a také málo trvanlivá. 
Proto je tato práce přiostřovací velice důležitá, a raději tudíž je-li třeba se 
později více kůže přiřízne; jest lépe vypadl-li lom příliš silný, nežli aby mnoho 
ubráno bylo, a tím se celá práce pokazila. Jest-li se přeci na některém místě
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mnoho kůže přiostřila, pak jest nejlépe celou tuto čásť vyříznouti a novou 
nahraditi. To se tak provede, že se vezme kousek z téže části káže, přiostří 
se tak jako na první se stalo, a pak se tento mazem přilepí tak, aby starý 
tvar kůže se docílil, přilepení se ale stane hodně daleko na spodní straně, 
aby napínáním při lepení část nevylezla. Toto vyspravení se udělá vždy, 
ať je vada malá neb veliká, poněvadž jest to vždy lepší, nežli vadu nechati, 
která pak velmi škodlivou jest.

Jako se zevnější kůže připravila, rovněž tak se stane s koží jako pod
klad použitou, pouze na lomu musí dosti slabá býti, aby práce se neztížila.

Pří klopy se jen tenkráte přiosťrují, jestli má záhyb utvořen býti. Po 
ostření se nyní kůže vodou navlhčí a zase se korkem tak upravuje, jak prvotně 
vyloženo bylo, aby zevnějšek kůže ostřením něco porušený, zase své prvotní 
podoby nabyl. Konečně se kůže usuší a pak dle toho, jak mnoho měkkou 
zůstati má, se na oněch místech, které přiostřovány nebyly, mazovou vodou 
se potírá a pak opět, avšak tentokráte mezi ssavými deskami lepenkovými 
se vysušuje, které se něco obtěžkají.

Nemá-li kůže měkkou zůstati, tak se nepoužije vody mazové, nýbrž se 
celá kůže dobrým a čerstvě udělaným mazem potírá, a přes to se kus silného 
tiskacího papíru ve velikosti vzorkové desky ve středu položí, a přes tento 
pak podklad kožený, tak že tento pouze svými okraji na založené části při
lepena jest. Zůstane-li kůže měkkou, pak se položí do středu papír nebo' 
lepenka, a potírá se mazem pouze kůže na založení, a na to se podklad po
loží. Má-li tento díl napnutého pouzdra býti vypouklým aneb dutým, tedy se 
nechá udělati vypouklé prkénko ve velikosti vzorkové desky, a dle toho se 
vyřízne silný papír tiskařský, který pak po natření kůže se tuto vloží.

Při tomto klenutém dílu se též podklad kožený mazem natře a připevní 
se, aby v prohýbu kůže držela. Na takto připravené díly se vloží obruba, a 
přihlíží se k tomu, jest-li přiostřené části kůže všude na pravém místě leží, 
a okraje se pak přehnou hodně tuho utažené. Když se nyní vše na nějakou 
podložku vloží, které změklou kůži poškoditi nemůže, uchopí se levou rukou 
předmět tak, aby přeložený díl pod ní se nalézal, a tu palec a ukazováček 
počnou na těch okrajích kůži zakulacovati, aby se záhyb za záhybem přes 
okraj přetáhl, při čemž pravá ruka natažený záhyb hladítkem ihned hladko 
vyhlazuje, tak že kůže kol do kola hladce vytažena a vytřena jest. — Tato 
práce pro dovedného dělníka není obtížnou, avšak pro začátečníka, aby dovedl 
napnouti vnější stranu pouzdra, jest tato práce velmi nesnadnou a třeba k tomu 
náležitého cviku. Takto napnutá kůže se nyní vloží do vyříznutého kroužku, 
aby se záhyby přeložily; při tom třeba k tomu přihlížeti, aby při přetahování 
přes oblouk nebyla přiostřená kůže více napínána než-li vydržeti může a tedy 
jen co jest třeba, aby se napínání provádělo. Je-li tak záhyb přeložen, kůže 
náležitě rozdělena a vše hladce přitřeno, stáhne se kroužek, a záhyby se pak 
zase rozloží a sklepají se pěstí ruky, aby byly pohromadě drženy. Dosud 
uvnitř se nalézající napínací plech čili deska se ua dlouhé straně hladítkem 
vytáhne, když se záhyby před tím na zad ohnuly, pak se tyto opět urovnají, 
a je-li nyní zevnější tvar v náležitém pořádku, tak vloží se pak mezi ssavé 
desky lepenkové, které se něco obtěžkají, a tam se nechá předmět vyschnouti. 
Mezi sušením se za tím připraví překlop, a jest-li nemají se zde záhyby 
udělati, tak se na jedné straně podloží a sice vyduté, nejlepším hedvábím, 
aby jemným zůstal. Za účelem tohoto podložení, se dle modelu přiřízne kus 
papíru a sice o něco málo menší, ten se pak položí na kůži a okraje kůže, 
které papírem pokryty nejsou se mazem potřou, načež se pak hedvábí aneb 
kůže (má-li se touto podložiti) se na překlop vloží. Má-li překlop býti tuhý, 
pak se natře mazem celá kůže a na tu se podložka vloží. Po vysušení mezi 
deskami, se překlopu patřičný tvar dodá, a sice se dle modelu nůžkami kolem 
ostřihne a pak koží olemuje. Tato kůže k olemování potřebná musí hodně
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tence přiostřena býti, na to se potře mazem, a na desku zinkovou rovněž 
mazem potřenou se položí a pak nožem podle pravítka přiřízne. Takto 
zhotovené proužky k olemování mohou se vždy v zásobě chovati, a ty pak 
nikdy více lepidla na sobě míti nemají nežli jest zapotřebí, aby se olemo
vání snadno a čistě provedlo.

Má-li překlop obdržeti záhyby, tak se může, když se model za tím 
účelem vyřízl a olemování uschlo, tento přeložiti. Nesmí však při tom kůže 
zcela vyschnouti, aby záhyb udělaný zůstal ležeti.

Překlopy se záhyby mohou se též dvojitě poříditi a sice může z dolního 
a horního dílu sestávati. Dolní díl udělá se kožený a horní díl se pak z hed
báví zhotoví, a sice tento se pouze slepením a podloužením tiskacího papíru 
pouze na kraji a lemování pořídí. Dolní díl kožený se složí do záhybů, ua 
něž se pak hedvábný horní díl přišije.

Je-li nyní překlop hotový, vezme se opět napnutý díl k ruce, který se 
želízkem přetře, aby linie se vytlačily, je-li třeba ořízne a do obruby od zadu 
zasadí. Při potírání se nikoliv želízkem, nýbrž předmětem samým pohybuje, 
aby tak povstalé linie pěkně provedeny byly.

Při ořezávání kůže musí ua to pamatováno býti, že kůže přes kovanou 
obrubu přesahovati musí, a proto nesmí příliš úzké býti, aby mohla všechny 
otvory nýtové pokrýti a tak větší pevnosti se docílilo. Při upevňování na 
obrubu může se tato klihem potříti, a tak se kůže na něm upevní, avšak 
není to nutné. Na vložkách obruby se nyní připevní překlopy a sice stane se 
to pomocí klihu, kterým se vložky natřou. Co ven přesahuje nůžkami se 
ostřihne, a vtlačí se pak bud klihem potřené aneb pouze za sucha do obruby. 
Takto jest nyní pouzdro složeno, a nyní se k tomu přihlídne, dokud klih 
ještě nezaschl, jest-li zevní jeho díl dobře vsazen jest, a náležitou polohu 
má. Je-li tomu tak, tak se nyní z věnčí do vnitř otvorů obruby zasadí nýty 
s kulatými hlavičkami a položením na kovadlinku se dobře zanýtují. Tato 
kovadlinka musí takový tvar míti, aby pod záhyb zasahovala a na hraně malé 
prohlubeniny měla, do nichž jednotlivé hlavičky nýtů položeny býti mohou, aby 
tyto při nýtování se nepoškodily. Vnitřní část nýtu možno pak, aby pěkně 
vypadala, do kulata vytlouci. To se stane malým přístrojem s malou pro- 
hlubeuiukou dle velikosti nýtků udělanou, která se ua konec nýtu nasadí 
a udeřením kladiva se konec zakulatí.

Je-lf tato poslední část práce hotova, tak se nejprve kovová obruba vy
čistí, aby se leskla a na to se i kůže očistí.

IV. Výroba peněženek.

Má-li se peněženka s kovovou obrubou vyhotoviti, pak se může zcela 
tak pracovati při zhotovení vnějšího dílu jako při pouzdře na doutníky vy
loženo bylo; zde se pouze jiné rozměry použijí. Vnitřní zařízení z jednotli
vých kapes sestávající jest arci rozdílné od vnitřní části dříve popsaného 
pouzdra.

Vnitřní čásť peněženky nebo tobolky má tři až čtyři oddělení, aby se 
různé druhy peněz od sebe odděliti .daly.

I zde se nejdříve zhotoví vzorky čili modely, a sice dělají se dle po
třeby dosti veliké a pak musí se tak poříditi, aby peníze, které v peněžence 
dle zhotoveného modelu se uschovávají, z této tak snadno vypadnouti ne
mohly. To se tím docílí, že udělaué zařízení i po uzavření obruby vnitřní 
prostor náležitě vyplňuje, a tak se nestane, že při otevření tobolky peníze 
vypadnou. Na stranách peněženky přidělané záhyby musí býti dosti objemné, 
aby se pohodlně do vnitř dosti hluboko sáhnouti mohlo a konečně se musí 
otvory nýtové řádně upraviti, aby takto o trvanlivost předmětu postaráno bylo.
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Jest-li se použije pouze jednoduchá obruba, t. j. taková, která má rovné 
strany se zakulacenými rohy, tedy tvar nejjednodušší, pak se vnitřní rozdělení 
tak provede, jak obraz 143. naznačuje.

Zde na obraze jest nej jednoduší provedení znázorněno a zůstane si 
jednakým, jest-li zvláštní kovový zámek k uzavírání se přidá aneb nikoliv. 
V tomto případě se pouze o jednu přihrádku více pořídí, jinak se 11a práci 
ničeho nezmění. Pak se též při přilepování záhybů hned ona zvláštní uzavírka 
uvnitř peněženky pořízená na určité místo připevní.

Je-li takto vzor pořízen, pak se dle něho uřízne potřebná kůže, a sice 
při jednoduché peněžence třeba dvojkusů, při takovém, kde ještě vnitřní 
zavírka se pořizuje, se musí ještě mimo vnějšího dvojkusu, ještě jeden po
dobný dvojkus vzíti a pak ještě dva díly obyčejné velikosti, které však na 
straně, kde se mají k obrubě připevuiti, o šířku obruby větší se vezmou.

Dále jest potřebí kůže pro dva 
záhyby, které musí míti délku 
jedné neb obou vnitřních kapes 
a dvou kapes zevnějších; a mimo 
toho, poněvadž se s obrubou spojí, 
musí na této délce o tolik se při- 
dati, aby až na obrubu dosaho
valy. Šířka záhybů by se pak 
u jednoduchého rozdělení tomuto 
rovnala s připočtením přeložení, 

Z těchto koží se pouze po
sledně jmenované a to zcela při- 
ostřují, poněvadž smějí co možná 

malý prostor zaujmouti, protože počítaje v to přeložení a podložení se
čtrnáctkrát na sebe složí. Aby se toto složení usnadnilo, táhne se kůže 
mezi hřbetem nože a mezi prsty, čímž se stane dosti měkkou a pod
dajnou, aniž by na svém zevnějšku se poškodila. Jsou-li tyto záhyby při- 
ostřeny, tak se na nejlepší straně rovně přiřízne, poněvadž tento nej delší díl 
nahoru, kde nejvíce vědéti jest, se připevní. Na to se v téže velikosti nožem 
uřízne kus látky, jíž se kůže podloží, a sice jest to bud hedvábí aneb plátno 
(širting), avšak pouze tenký, a nyni se kůže mazem potře, podložka se 
vloží na to tak, aby několik mm ku založení zbylo, a rukou se dobře na 
kůži přitlačí, a pak se přesahující kůže přes podložku přehne. Nyní se zá
hyby takto připravené vloží mezi ssavé desky, aby náležitě vyschly. Ostatní
díly kůže ostanou, jest-li nejsou příliš silné v přirozené tlouštce, t. j. neostří 
se a ty se pak mazem natřou a slabým papírem tiskacím podlepí, a pak 
rovněž mezi desky lepenkové k vysušení vloží. Nežli tyto poslední díly jakož 
i záhyby úplně uschnou, aby dostatečně ztvrdly, musí se ještě vnitřní části, 
aby dosti podajnými byly, dále spracovati a sice zlomí se ony dvojkusy pa
pírem podložené právě uprostřed, kde se přeloží, a upevní se kapkou klihu 
na sebe. Na tyto dvoj díly se zároveň přiloží ony úzké díly, též kapkou klihu 
se spojí, při čemž však se k tomu přihlédne, aby na straně lomu tolik pře
sahovaly, co třeba by až 11a obrubu dosahovalo.

Takto ve spojení uvedené díly se vloží do lisu, aby dosti jemnými byly 
a tam se ostře stlačí, čímž tak tenkými se stanou. Na tyto se nyní položí 
připravený vzorek, a dle něho se jednotlivé přihrádky přiříznou. Jak se to 
stalo, tak se zase jednotlivé díly od sebe oddělí, a při tom se na nich zna
mení učiní, aby zase při konečném složení do dřívější vyšetřené polohy se 
dáti mohly. Ted se ke každému dílu připojí po jednotlivém, dříve připraveném 
záhybu, a sice tak, aby čtyři jednotlivé díly vždy se dvěma záhyby k sobě 
přišly, čímž dva vnitřní díly jednu celou kapsu a dva zevní díly po poloviční
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kapse dají. Má-li se peněžence dáti vnitrní uzavírka, tak se tento zámeček 
přinýtuje dříve, než se záhyby upevní.

Tímto spojením se obdržely nyní dvě celé a dvě poloviční kapsy jako 
přihrádky peněženky, které se nyní dohromady slepí a sice nikoliv veskrze, 
nýbrž slepení se provede až k tomu místu, kde záhyb ze zdola na horu pře
ložen byl, aby přihrádky když do obruby vloženy jsou, otevírání peněženky 
nepřekážely.

Takto obdržené 1 l/j tašky na jedné i na druhé straně se nyní spojí 
s kovovým přeložením obruby, když se zevnější díly záhybů klihem natřené 
11a tyto volně položí. Při tomto spojení se musí k tomu přihlížeti, aby oba 
zevnější díly proti sobě tak postaveny byly, by na sebe položené se kryly, 
jinak jsou-li pak tyto díly již klihem přilepeny, nedá se napraviti, jest li na 
sebe šikmo přilehají. Jsou-li takto díly přihrádek na založení obruby při
pevněny, tak se čásť přesahující nůžkami ostřihne, avšak nikoli docela, a 
nechá se proto jak na právo i na levo, tam kde záhyb počíná, a pak v dole, 
kde díl kapsy vyčnívá, něco přesahovati, a sice z opatrnosti, aby se mnoho 
neubralo. Co pak takto zbyde, pak se při vtlačení založení v obrubě mezi 
oboje zaklínuje a tak se trvanlivost předmětu zvětší.

Vložené vložky se nyní přinýtují a přihrádky se uyní klihem na sebe 
jedna ke druhé přiklíží. Místa, kde se dva vnitřní díly spojují a viděti jsou, 
jako hrany horní každé kapsy, se proužky kůže olemují. Tím by peněženka 
byla hotova, a jest pouze potřebí obrubu vyčistiti a vyhladiti.

Y. Práce vysívací.

Při právě popsaných pracích z kůže se dosti často jednotlivé díly před
mětu vyšíváním ozdobují a proto jest třeba, aby takovéto ve svém provedení 
skutečně uměleckým bylo, a sice aby toho se docílilo, musí býti nejen na 
harmonický soulad barev hleděno, které při vyšívání se použijí, nýbrž musí se 
i ozdoba předmětu přiměřená voliti.

Jest tedy k tomu přihlížeti třeba, aby tvarem vyšitým se něco určitého 
vyjádřilo, co k předmětu se vztahuje.

Mimo těchto prací dostanou se již vyšité okrasy knihaři do ruky, které 
mají tímto okrášleny býti, a sice bud na př.: na desky mají přijiti neb 
i ozdobou rámu býti. Zde musí tomu porozuměno býti, co vyšíváním zná
zorněno jest, a dle toho se pak práce provede a dodělá.

Za tímto účelem jest třeba na tvar a barvu vyšívaní, jakož i na to, čím 
toto jest obklopeno aneb na co se má vložiti, hleděti, a pak i k tomu při- 
hlédnouti, k čemu vyhotovený předmět vyšíváním ozdobený upotřebiti se má. 
Tak na p ř . : Pro umělce se vyšije vavřínová ratolesť, což se jako ozdoba na 
kterýkoliv předmět upraviti má. Ratolesť má volně na podložené látce ležeti. 
K tomu-li knihař přihlíží, nesmí proto vyšitou ratolesť na ustanovený předmět 
svisle postaviti se zřetelem na pouhou symetrii, a jest-li zelená ratolesť na 
žlutavěbílém podkladu se nalézá, nesmí vyšívání podobné modravěbílým pa
pírem obložiti a nesprávnými přímkami neb oblouky celou práci ozdobiti.

Dále třeba při takové práci k tomu přihlížeti, aby pro vyšívání použitá 
látka přiměřeně dle tkaní se spracovala t. j. aby vlákna látky bud svisle neb 
vodorovně položeny byly, pak jest-li při vyšívání látka záhyby zkřivena jest, 
aby tyto co možná se vyrovnaly; pak pFi rámu obrazu nesmí z látky mimo 
vyšívání ani mnoho, ani málo viděti býti, aby kraje byly tedy jak vyšívání 
i obrazu samému přiměřené.

Za podložku k vyšívání musí se pak užiti vhodná látka, tak aby dlouhé 
stehy vyšívání na př. při květinách nebyly protaženy bud rukou aneb sem 
a tam šoupanou podložkou. Dle druhu vyšívání se pak vybéře látka pro pod
ložku. Netřeba dále připomínati, že úplná čistota jak vyšívání tak i knihařské
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práce se vždy vyžaduje, a musí proto vždy zachována býti. — Lepení se 
obyčejně provádí klihem, aby vlhkosti, jaká na př. mazem látce se dodává, 
barva i látka sama netrpěla. Pouze při vyšívání perličkami možno použiti 
při lepení mazu.

Jak se může nejpříhodněji vyšívání olemovati, jest sice známo, avšak 
pěkně se to nechá provésti proužky ze slabého mosazu, které různé velikosti

i tvaru na prodej v obchodech jsou. Tyto 
se arci musí obložiti kol pevného předmětu, 
a ten se tak provede, že se pro obrubu 
vhodný proužek z lepenky vyřízne, a ten 
se jen tolik klihem potře, že jen na vy
říznutém místě se nalézá, načež se obruba 
pevně k tomu přitlačí, a ostatní lepenka 
přebytečná se nyní odstraní. Takto se 
snadno dosti pracné zakládání uspoří.

Jako se vyšívání náležitě na předměty 
upravuje, platí totéž i o kresbách, malbách 
a fotografiích, jakož i o různých pracích 
pletených a krajkových.

V. Dělání navštívenek.

Jemný a hladký papír kartónový se 
na jednotlivé, kusy velikosti navštívenek 

o b r .  144. f texaoi  stroj ua  n u vňt iv onky .  přiměřené, strojem na to upraveným dle
obr. 144. rozřeže a 11a zvláštním lisu obr. 

145. znázorněným se hrany šikmo seříznou; rohy pak se jiným přístrojem 
na 14b. viditelném zakulatí.

Z) Historický vývin hotovení a ozdobování desek.

Jest-li více takových závitů jedno dílo tvořily, tak se všechny dohromady 
v jeden svazek svázaly.

Kímaué učinili jakýsi pokus s deskami. Byly to tabulky, které se ře-

U starých Egypťanů nalézáme psané listiny v kůru stromů v závit za
točené, páskou ovinuté a pečetí uzavřené. Zde tedy žádných zvláštních desek 
nebylo.

Obr. M í .  LU k Sikméuiu sořozitni hran kartounového Obr. 14C. Přistroj k itakulnoováni rohft navšt ívenek  
papíru.
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minky neb pásky svazovaly a tak za počátek naší vázané knihy považovány 
býti mohou.

Když se mnichové v klášteřích zabývali také vazbou knih pro psaná 
díla, která umělými inicialkami ozdobovali a obrazy malovanými obohacovali, 
dávali takto drahocenné knize i velmi ozdobné a tedy bohaté desky, jak
o tom svědčí desky z jedenáctého století, které jsou z kovu provedeny a
drahokamy zdobeny. Uprostřed desky jest obraz svatého, patrně byla to kniha 
písma svatého, a v rozích jsou desky drahokamy posázeny.

Jak později prováděla se výzdoba desek ladně a při vší jednoduchosti 
předce se značnou krasochutí, ukazují mnohé desky ze šestnáctého století. 
Desky jsou zhotoveny na takové knize z červené teletiny a ozdoba jest pro
vedena z linií vytlačených a některé z nich jsou vyzlaceny. Tyto desky mohou
dosud jako velmi pěkný vzor pro okrasu desek býti upotřebeny.

Z téhož století pocházející desky jsou provedeny z hnědého marokinu, 
jsou bohatým ornamentem s vyzlacenými liniemi okrášleny a kol do kola 
okraje rozkládá se rostlinný meandr. Z téže doby zhotovené desky hnědou 
teletinou potažené jsou zdobeny střídavě černými a bílými páskami, které 
zlatými liniemi lemovány jsou. Ve vnitřním poli jest ornamentální ozdoba.

Jiné desky z konce šestnáctého století pocházející (v roce 1590. vázané) 
jsou středovým a rámcovitým ornamentem zdobeny a sice zlatými liniemi 
ohraničeny, které se s vytlačenými přímkami střídají. Rohy desek jsou 
okovány a kraje desek na přední části jsou sponkami opatřeny. Opět jiné 
desky, původu francouzského, jsou taktéž v šestnáctém století provedeny a sice 
z olivového marokinu. Práce originelní a z rostlinného ornamentu provedena. 
Jiné desky též původu francouzského ze sedmnáctého století mají jednoduchou 
ozdobou provedenou ornamentem geometrickým, rohovými ornamenty figurál- 
nými a základ jest pokryt šikmo se křižujícími řadami tečkových skupin.

Velmi vzorná práce jest francouzská vazba jiné parnatné knihy. Velmi 
zřetelně rozvinuje se zde kresba ze středu na okraje, a jest jednoduchými 
prostředky, pouze pomocí linií a oblouků provedena a může i v naší době 
jako dokonalá okrasa použita býti.

V pozdějších dobách hotovily se desky dřevěné, aneb ve vepřové kůži 
vázané, které kovovým kováním opatřovány bývaly. Takové kování jest orna
mentálně ^na desce rozvětveno, čímž tvoří hlavní ozdobu desek.

Nynější moderní desky s bohatou okrasou jsou na mnohých dílech pro
vedeny, která lipské vazbě podobná vyznačuje se bohatou ornamentikou re- 
naissanční, a zejména desky pro vazbu básní se dají s nejlepším výsledkem 
takto ozdobiti. Některé nové knihy mají zadní desku jinak zdobenou než 
přední, uprostřed nichž ozdobný hřbet se nalézá, který ve svém středu ta
bulkou pro vyzlaceny titul opatřen jest. Firma Winklerova v Lipsku zhotovuje 
pak různé druhy tiskacích desek pro zdobení vázané knihy, které krásnými 
ornamenty vynikají. Podobnými tabulkami se nechá i ořízka krášliti. Krásnou 
a dokonalou ozdobou desek jest však náš národní ornament slovanský, který 
se s výhodou při vazbě knih použiti dá a dostane se tím ozdoba domácí a 
svérázná.

Kožené (lesky.

Vazba celokožená vynikala již ve středověku pěknými ozdobami a tu 
zase francouzské práce mohou býti vzorem pro podobné zpracování. Již v 16. 
století použito bylo na desky francouzské renaissance, kteráž ozdoba zejména 
harmonicky volenými barvami kůže se zvýšila.

Tak na př. desky jsou potaženy hnědou koží, na které pak ornament 
jest proveden z kůže černé, která jest vytlačeným zlatém kol do kola lemo
vána. Černá kůže jest jako ornament vyřezána a na hnědý podklad přilepena.
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Ornament tvoří rámec z propletených oblouků a linií složený, jehož rohy jsou 
tvary listovými zdobeny. Uprostřed rámce jest prázdná elipsa, do níž možno 
na zlaté půdě bud znak, monogram neb nápis vykresliti a ostatek vnitřku 
rámce jest vyplněn ornamentem renaissančním. Nákres zde popsaných desek 
kožených nalézá se mezi Storckovými předlohami kreslicími nákladem Wald- 
heimovým ve Vídni. Toto krásné dílo obsahuje vazby kožené ve dvojnásobné 
míře kreslené, a může se upotřebiti jako dobrý vzor pro udané vazby.

Z téže sbírky pocházejí jiné desky kožené též ve francouzské renaissanci 
16. století provedené, na nichž základní kůže jest opět hnědé barvy, a na této 
jest ornament z kůže troj barevné proveden. A sice hlavní čásť ornamentu, 
z dosti širokých obloukovitých pásek složeného, jest provedena zděnou koží. 
Rub těchto pásek na okraji ornamentu se rozšiřujících a figurální ozdoby 
tvořících jest proveden (tam kde se tyto pásky obrací) bílou koží, která též 
jako široká páska obrubuje ve středu desky položenou elipsu, do níž bud 
znak aneb titul knihy vložen býti může. Mezi hlavní částí ornamentu pro
plétají se spirálovitě točené ozdoby z úzkých pásek provedené, které žernou 
koží vyloženy jsou. Veškeré ornamentové pásky pak jsou zlatými čarami 
tiskem vytlačenými lemovány. Jest to velmi bohatá a umělecky provedená 
výzdoba desek.

Jiného druhu výzdoba jest na deskách ve francouzské renaissanci 16. sto
letí provedených, kde na hnědém základu jest ornamentika černou a zlatou 
barvou provedena.

A sice černou koží jsou udělány úzké pásky z přímých linií a půlkruhů 
se skládající, které se proplétají a zlatými přímkami olemovány jsou. Mezi 
těmito páskami, které tvoří dvojitý rámec mezi sebou spojený, nalézají se 
v zlatě provedené ornamenty. Střed desky opět možno nápisem zdobiti.

Mezi těmito vzory nalézá se též vazba s deskami pergam enovým i, jehož 
základní barva jest žlutá. Na pergamenu se pak nalézá ornament v zlatě 
vytlačený. Desky jsou italskou  a jiné pak francouzskou renaissanci zdobeny. 
Při prvních deskách sestává ornament ze spirál, které rohy vyplňují, neboť 
ve středu desek jest opět elipsovitý prostor volný. Desky ve francouzské re
naissanci provedeny mají ve středu velikou elipsu, která jest však orna
mentem bohatě zdobena; a mimo této jsou pak pouze rohy v podobě troj
úhelníkové jednotlivě okrášleny.

Konečně buďtež ještě zde zmíněny z téhož díla desky p ro  diplom  jako 
originální komposice prof. Storcka. Jsou provedeny z hnědé a bílé (hnědou 
prokládající) kůže, z modrého sametu a pozlaceného stříbra. Kolem desek 
jest široký rám ornamentálným meandrem zdobený. Rámcem jest uzavřen 
obdélník, jehož střed vyplňuje kruh, kruhovým rámcem obložený, jehož zá
klad jest modrým sametem vyložen a sám je ornamentálně zdoben. Rohy 
obdélníku jsou rostlinným ornamentem vyplněny.

Též národní ornamenty zejména z moravských, hanácké, valašské a slo
vácké vzory dají se podkládáním barevných koží na desky v pěkném souladu 
vytlačiti, zejména použije-li se tří základních barev s bílou a zlatou.

Takto národním vzorem zdobené desky byly již na některých výstavách 
vyloženy a zamlouvají se svým harmonickým souladem a jednoduchostí. Pěkná 
ozdoba jest použití hanáckého motivu, jest-li rámec sestává z karafiatů mezi 
pruhovanými páskami vložených. Rohy jsou zdobeny šestiplátečnou růžicí 
(pomněnkou). Růžice jsou zhotoveny podkládáním modré kůže, karafiaty koží 
červenou střídavě se zlatým tiskem. Pásky jsou ze zelených a zlatých pruhů 
složeny.

Jest samozřejmo, že se vzrůstajícím ruchem národopisným, národní 
vzory i pro ozdobu desek lepších děl četně používány budou, což objeví česko- 
slovanskou samostatnou výtvornost v plném světle.

98 Knihařství.


