
Knižní vazby diplomových prací 
 
Do termínu se počítají jen pracovní dny. 
 
 
Knižní vazba KLIDOVÁ-3 dny od zadání 
 
- potah imitace (hlazená) kůže JIPAX, BALADEK  145 Kč 
 
Knižní vazba EXPRES do druhého dne, 24hod od zadání 
 
- potah imitace (hlazená) kůže JIPAX, BALADEK  215 Kč 
 
Knižní vazba SOS do 4 hodin od zadání (zadání práce do 11,00) 
  
- potah imitace (hlazená) kůže JIPAX, BALADEK  325 Kč 
 
Knižní vazba SUPER SOS do 60 minut – po domluvě 
- digitální potisk desek, potah hlazená imitace kůže  445 Kč 
 
Zhotovení pouze desek předem s následnou vazbou  na 
počkání 
(zadání min. 2 dny předem, nutno znát přibližný počet listů ±10) 
 
-  potah imitace (hlazená) kůže JIPAX, BALADEK  300 Kč 
 
 
Speciální knihařské plátno  /1ks/ 
 pro jakoukoliv klasickou ražbu je možné  
 zvolit speciální plátno              +100 Kč 
 
 

VAZBA POUZE 1 ks                                                            +100 Kč              
 
LÍSTEK PLATNÝ OD 1.3.2020 
 
 

DORUČENÍ NA FAKULTU-DOBÍRKOU                   200 Kč 
  



 

Pomocné služby:    
 
   řádek tisku na deskách (do 16 cm délky)   35 Kč 
 potisk hřbetu         70 Kč 
   výměna 1 listu (max. 5listů)      30 Kč 
 výměna celého obsahu      120 Kč 
 kartonová vazba – průhledná folie, zadní karton 122 Kč 
 kapsa na přílohy A5 karton        45 Kč 
 kapsa na přílohy A5 umělá kůže, plátno    55 Kč 
 pásek na přílohy         25 Kč 
 kapsa na CD průsvitná        15 Kč 
   CD           10 Kč 
   vypálení CD          25 Kč 
 potisk samolepek na CD černě      15 Kč 
 potisk samolepek na CD barevně     35 Kč 
 kroužková vazba         45 Kč 
 drátěná vazba         65 Kč 
 spisové desky s tkanicí – umělá kůže   230 Kč 
 spisové desky s tkanicí – plátno     310 Kč 
 vazba s chlopněmi pro přílohy do 1,5cm   360 Kč 
 (umělá kůže) 
 vazba s chlopněmi pro přílohy do 1,5cm   460 Kč 
 (plátno) 
 vazba s chlopněmi pro přílohy nad 1,5cm   490 Kč 
 (umělá kůže) 
 vazba s chlopněmi pro přílohy do 1,5cm   590 Kč 
 (plátno ) 
   Knižní vazba s lepenkovou kapsou              +150 Kč 
   Knižní vazba s kart.chlopněmi             +100 Kč 
 Kartonový pásek na přílohy       25 Kč 
 Kartonový pásek na přílohy v barvě     45 Kč 
 
Ceny tisku pro Diplomové práce: 
  
 barevný tisk A4            8 Kč 
 černobílý tisk A4             1,80 Kč 


