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Formáty papírů a obálek 
Směr výroby papíru.ppt 
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 Přesný výpočet hmotnosti archů 

 (délka archu m x šíře archu m x gramáž g/m2) / 1000g = hmotnost 1 archu v kg  

 příklad: Kolik váží balíček 200 listů kreslicího kartonu s formátem A4 a gramáží 180 
g/m2 ? 200 listů x (0,210 m x 0,297 m x 180 g/m2) / 1000g = 2,25 kg  
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 Už jsme pro Vás vypočítali 

 Hmotnost jednotlivých archů dle gramáže a formátu  
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 Dráhy papíru - směr vláken 

 Papír je materiál vyráběný zhutněním vlákna. Vlákna papíroviny se při výrobě papíru 
orientují převážně ve směru chodu papírenského stroje. Ze vzniklé mateřské role papíru 
jsou pak archy vyřezávány způsobem, který je načrtnut na schematickém obrázku.  
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 Technická data, základní informace o papíru 

 Touto stránkou bychom Vám rádi předali stručné doplňující informace z našeho oboru. 
Věříme, že Vám pomohou se lépe orientovat v naší nabídce výrobků, zboží i služeb.   

 Výpočet hmotnosti archů 

        Hmotnost archu papíru lze spočítat s pomocí jednoduchého vzorce. Stačí k tomu 
informace o plošné hmotnosti (neboli gramáži) a formátu papíru (např. A4). Nejenže je to 
velmi jednoduché, ale navíc jsme již některé hodnoty pro Vás vypočítali a zaznamenali do 
přehledné tabulky.   

 Dráhy papíru - směr vláken 

        Při výrobě papíru se vlákna papíroviny orientují převážně ve směru chodu papírenského 
stroje. Ze vzniklé mateřské role papíru jsou pak vyřezávány archy, které se podle směru 
vláken rozlišují na archy s úzkou dráhou nebo archy se širokou dráhou. Vlastnosti papíru 
s rozlišnými dráhami vláken se liší, což je při zpracování papíru mnohdy důležité znát.  
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 Archy, které jsou vyříznuty z mateřské role se podle orientace vláken dělí na archy se 
širokou dráhou - BB a archy z úzkou dráhou - SB. BB - Široká dráha: vlákna jsou 
rovnoběžná s krátkou stranou archu. SB - Úzká dráha: vlákna jsou rovnoběžná s dlouhou 
stranou archu.  

 K čemu je důležité vědět, jakou dráhu vláken má arch papíru? 

 Vlastnosti papíru se s rozlišnými dráhami vláken liší. Například při zatížení tahem je papír 
po směru vláken pevnější. Při tisku se papír úměrně s nasáknutím vlhkosti roztahuje. Po 
směru vláken je změna rozměrů méně citelná, zatímco kolmo ke směru vláken se papír 
roztahuje mnohem víc. Toto je důležité vědět zvláště při vícebarevném potiskování a 
soutisku barev. 
V knihařství je důležité respektovat dráhu vlákna při ohybu papíru. Vlákno musí být 
orientováno ve stejném směru jako ohyb, jinak se v místě ohybu zlomí a na hřbetu obálky 
nepříjemně popraská.  
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Formát papíru. Wikipedia: Otevřená encyklopedie [online]. 2012, 05. 05. 2012 [cit. 2012-09-05]. 
Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Form%C3%A1t_pap%C3%ADru  

 

Formáty papíru: Informace o formátech papíru a obálek, podané zajímavě a jinak. [online]. [cit. 
2012-09-05]. Dostupné z: http://formatypapiru.cz/  

 

 

DUM číslo: 06 
Směr vlákna výroby papíru 
 
Strana 8 
  

Příprava výroby 

Integrovaná střední škola polygrafická, 
Brno, Šmahova 110 
Šmahova 110, 627 00 Brno 

 
Interaktivní metody zdokonalující edukaci na ISŠP 
CZ.1.07/1.5.00/34.05381 

http://formatypapiru.cz/formaty-papiru.php


J©D 

DUM číslo: 06 
Směr vlákna výroby papíru 

Příprava výroby 

Integrovaná střední škola polygrafická, 
Brno, Šmahova 110 
Šmahova 110, 627 00 Brno 

 
Interaktivní metody zdokonalující edukaci na ISŠP 
CZ.1.07/1.5.00/34.0538 


