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1.  Vysvětli a nákresem zobraz průmyslové zhotovení tuhé vazby (jednotlivé operace, 

okrajově popiš jednotlivé stroje) 

2.  Vysvětli a nákresem zobraz  skládací stroje a lomy (druhy lomů, princip skládání, 
druhy skládacích strojů) 

3.   Vysvětli a nákresem zobraz řezací stroje a na jednonožovém řezacím stroji  
 demonstruj (jaké máme druhy řezání, řezací stroje, popřípadě připojení do linky v 
průmyslu)  
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1.  Opracování bloku (ořízka, vkládání lacetky, oblení hřbetu, zpevňování hřbetu, lepení 
kapitálku a zpevnění hřbetu, zavěšení do desek) 

2.  Falcovací stroje slouží k jednomu několika lomy složení archu papíru jak potištěného 
nebo nepotištěného, jsou kapsové nebo nožové, druhy lomů jsou harmonikový, 
zavinovací, souběžný, křížový, jednoduchý, okénkový. 

3.  Třínožové stroje ořezávají nejdříve blok po předu a zároveň u hlavy a paty. Mohou 
být připojeny do linky nebo mohou být samostatně. Jednonožové řezací stroje jsou 
většinou poloautomatické. Mají několik bezpečnostních prvků, lis s nastavitelným 
tlakem, digitální displej. Na jednonožovém řezacím stroji se řežou nálože papíru, v 
ručním knihařství mohou i bloky a jiné.  
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