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Poster prezentuje část výsledků diplomové práce, která byla zaměřená na zpra-
cování renesanční knižní vazby. V jednotlivých odstavcích jsou stručně popsány 
hlavní typologické prvky. Na fotografiích či nákresech jsou vyobrazeny nejrůz-
nější zvláštnosti a zajímavosti, které byly na vazbách objeveny během průzku-
mu. Prozkoumán byl fond benediktinské knihovny v Broumově, ve kterém je 
uloženo zhruba 18 000 svazků. Průzkum byl proveden v rámci projektu NAKI 
(DG16P02R047 Brána moudrosti otevřená. Barokní kulturní dědictví klášterů 
Broumov a Rajhrad: ochrana, restaurování, prezentace).
Kompletní diplomová práce je v digitální podobě dostupná na webu Univerzi-
ty Pardubice: http://dk.upce.cz/handle/10195/41413.

Knižní blok
Knižní blok je hlavní složkou každé knihy. Jedná 
se o sešité naskládané složky. Jednotlivé složky 
vzniknou několikerým přeložením papírového 
archu. Velikosti archů bývaly různé, rozměry vy-
cházely z formátu síta při výrobě ručního papíru. 
Složky renesančních knih se skládaly většinou ze 
dvou, tří nebo čtyř papírových dvoulistů.

Předsádky
Předsádka se nachází na začátku a konci knižní-
ho bloku a propojuje knižní blok. V renesančním 
období mají vazby nejčastěji předsádku ve formě 
jednoho dvoulistu. Dalším velmi častým typem 
je složka o dvou dvoulistech šitá spolu s blokem. 
První list je zakrácen na křidélko a spolu s druhým 
listem (směrem od bloku) jsou vylepeny na pří-
deští. Třetí a čtvrtý list zůstávají volné (takzvaná 
lítačka – volný předsádkový list).

Záložky v bloku
Záložky používané v renesančních vazbách se od-
borně nazývají tenaculum. Tento typ se objevuje 
už ve 12. století, termín vychází z latinského slova 
tenax, což znamená pevně držící. Jedná se větši-
nou o pergamenové nebo usňové obdélníkové 
proužky, které jsou lepeny na okraj listu u před-
ní ořízky. Záložek v bloku bývá zpravidla víc, jsou 
řazeny stupňovitě od hlavy směrem k patě blo-
ku. Tenacula čtenáři pomáhají se lépe orientovat 
v textu, často jsou záložkami označená jednotlivá 
díla konvolutu.

Úprava knižního bloku po ušití
Po ušití bývá knižní blok upravován tak, aby ná-
sledně mohly být nasazeny desky. Jedná se o klí-
žení a kulacení hřbetu, nalepení mezivazních pře-
lepů, úprvava ořízky a aplikace kapitálků.
V klášterní knihovně se nacházejí převážně vazby 
s pergamenovými přelepy. V menší míře se vysky-
tují přelepy plátěné, zde se jedná převážně o vaz-
by pozdně renesanční (ze 17. století).
Jako ořízku chápeme vrchní, přední a spodní stra-
nu knižního bloku. Způsobů povrchové úpravy 
ořízek je více. Základní je ořízka natíraná, dalšími 
typy jsou například zlacená a puncovaná (vrchol-
ná renesance) nebo stříkaná ořízka (přechod k ba-
roku).
Kapitálek je barevnými nitěmi obšité jádro na-
cházející se na hřbetu u hlavy a paty bloku a tvo-
ří přechod mezi ořízkou a pokryvem. V renesanci 
se nejčastěji vyskytuje kapitálek složený z perga-
menového jádra, které je obšito barevnými nitěmi 
klasickým způsobem (vzniká řetízek).

Pokryv
Pokryv plní ochrannou funkci, která je považova-
ná za jeho hlavní roli. Zároveň poskytuje možnost 
výzdoby, díky které se lze lépe orientovat při po-
zorování typologických znaků. Materiálem pou-
žívaným k pokryvu je většinou useň, méně často 
pergamen a ojediněle papír (v renesanci se téměř 
neobjevuje). Nejčastěji se v renesanci vyskytu-
jí vazby celousňové, polousňové s dřevěnými 
deskami anebo vazby s druhotně použitým 
pergamenem. 

Knižní kování a další způsoby ochrany 
knihy
Knižní vazby období renesance byly uzavírány nej-
čatěji sponami nebo textilními tkanicemi či usňo-
vými řemínky.
Háčková spona s kolíčkovou záchytkou je nejtypič-
těším druhem spon pro renesanční vazby. Skládá 
se ze štítku se záchytkou, který má čepelovitý tvar 
a těla spony, které se u kořenu rozšiřuje do tvaru 
písmene “T”.  Tkanice a řemínky slouží k uzavření va-
zeb s lepenkovými deskami. Usňové řemínky jsou 
z tenkých prožků jirchy. Typická barva pro textilní 
tkanice je jasně zelená.

Jediný pergamenový blok nalezený v broumov-
ské klášterní knihovně

Desky
Na renesančních vazbách v klášterní knihovně 
převažují dřevěné desky. Od poloviny 16. stole-
tí se začínají objevovat i desky lepenkové. Desky 
jsou k bloku připevněny pomocí vazů, známe růz-
né způsoby nasazení desek. 
Dřevěné desky jsou v renesanci opracované tak, 
aby celkově kniha působila subtilně.  Hřbetní stra-
na bývá opracována z vnější a vnitřní strany tak, 
aby deska v místě drážky pěkně dosedla na blok. 
Ostatní tři strany jsou obroušené z vnitřní nebo 
vnější strany desky různými způsoby. K opracová-
ní desek patří i otvory a kanálky na uchycení vazů, 
výřezy na kovové prvky a řemínky nebo žlábky na 
uchycení kapitálku.
Nasazení knižních desek na blok je operace spo-
jující desky s knižním blokem. Propojení desek 
s blokem zajišťují vazy, na které je blok našitý. Ve 
většině případů jsou vazy provlečené skrz desku 
a zakolíčkované. Dalším způsobem je přilepení 
roztřepených konců motouzových vazů na vnitř-
ní stranu desky.

Blok se složkami o osmi dvoulistech (čtyři dvou-
listy potištěné a mezi nimi vložené volné listy)

Šití
Šití je nejdůležitější konstrukční prvek knižní vaz-
by, spojuje jednotlivé složky k sobě. Známé jsou 
různé způsoby šití, nejčastěji se jedná o šití přímé 
anebo šití ob-složku. Téměř vždy jsou složky šité 
lněnou nebo konopnou nití a šité jsou na vazy 
(vazy jsou obšívané). Díky vazům (v renesanci se 
vyskytují vazy usňové, motouzové a výjimečně 
i pergamenové) jsou na knižní blok nasazeny des-
ky.

Šití takzvaně ob-vaz (obtočený je každý druhý 
vaz ve složce)

Obtáčená předsádka – dvoulist vyztužený perga-
menovým proužkem

Obtáčená předsádka – dva dvoulisty

Mezivazní přelep ze dvou dílů, které se na hřbetě 
překrývají

Detail natírané puncované ořízky

Trojbarevný kapitálek s klasickým řetízkem

Záložky v bloku  – barvený pergamen – ukončení 
uzlem

Klasické nasazení provlečením vazu skrz des-
ku – zde však žlábek širší u hřbetu a směrem do 
středu desky se zužuje

Klasické nasazení provlečením vazu skrz desku – 
zde však žlábky vedeny šikmo – cca v úhlu 45° ke 
hřbetu

Lepenkové desky slepené makulatury – v tomto 
případě tisk s kartami

Rozvržení opracování dřevěných desek

Typy vazeb nalezené v klášterní knihovně 
v Broumově

Atypické tvary štítků se záchytkou


