
VAZBY DO PEVNÝCH DESEK 
(bakalářské … a jiné práce)

Jak dlouho trvá vazba?
Naše technologie má tu výhodu, že si můžete 
desky objednat dříve, než máte zpracované 
vnitřní listy Vaší práce.
To znamená, že příprava desek trvá 3 celé 
pracovní dny. Při objednání zadáte pouze 
text, který chcete napsat na desky, barvu 
desek, barvu písma a přibližný počet stránek 
(nutnost u potisku na hřbet). Dále v klidu 
můžete pracovat na svých textech. Ty dodáte 
elektronicky nebo papírově až budete chtít 
práci svázat. Potom jen počkáte cca 30 minut 
a my Vám práci svážeme. Máte tak jistotu, že 
jsou Vaše desky připraveny včas.
Je možné také objednat desky společně s tiskem 
nebo vnitřní listy dodat již při objednávce 
desek.

Expres vazba?
Po konzultaci s obsluhou je možné dodat 
vazbu expres. V rozsahu od 2 do 48 hodin. Za 
tuto službu se připlácí.

Kolik listů je možné svázat?

Do desek imitace kůže (vínová, modrá, 
zelená) takto můžeme svázat maximálně 180 
listů vytištěných na 80 g papíru, což je běžný 
kancelářský papír. Do hladkých desek (modrá, 
černá) lze svázat listů max. 280 listů. Pokud 
chcete použít do vazby jiný typ papíru, např. 
silnější, je potřeba na to předem upozornit 
a přizpůsobit tomu velikost hřbetu práce. 
Orientačně: pokud použijete papír 120 g je 
možno svázat již jen cca 120 listů. A u papíru 
160 g je to již jen cca 90 listů.

Tisk vnitřních listů práce ... 
Tisk je samozřejmě možné realizovat u nás. 
Je pro studenty za zvýhodněnou cenu. Data 
k tisku můžete poslat mailem (evrovsetin@
evrovsetin.cz) nebo donést na USB případně 
na CD. Tisknout můžeme černobíle i barevně, 
jednostranně i oboustranně a také na různé 
druhy papíru.

Jaká data k tisku? (Word, .PDF) ?
Pokud to jde, určitě vytvořte a dodejte PDF. Ten 
zajistí, že nedojte k posunu a přeformátování 



dat před tiskem. Je to ideální i pro Vaši kontrolu. 
Tak jak PDF vytvoříte a donesete, tak bude vše 
vytisknuto. 
Je možno dodat také Word např. i Open 
office. Ale je nutno v této variantě počítat s 
možným rizikem přeformátování, které není 
možné na místě zdlouhavě opravovat. Toto 
není zaviněno naším vybavením! Je to bohužel 
nedokonalost těchto jednoduchých softwarů. 
Jinými slovy: Word řídí nastavení stránky dle 
nastavení tiskárny, a protože každá tiskárna 
má jiný komunikační jazyk může dojít k 
přeformátování textu.
Ideální případ je donést Word i PDF !!!!!

Je možné rozdělit data na více částí ? … 
např. problémy se stránkováním
Není potřeba rozdělovat na černobílou 
a na barevnou část. My před tiskem data 
„přebereme“ a pustíme data černobílá a 
barevná zvlášť. Vy tak ušetříte peníze za tisk a 
my čas :-)
V případě, že máte nějaký problém se 
zpracováním, je možno dodat i více částí jedné 
práce.

Text se rozhodí - přeformátuje !!!
Vyloučíte to daty v PDF. Více v otázce Jaká data 
k tisku…..

Jaké obrázky vkládat ?
Vkládejte (respektive importujte) obrázky 
v dobré kvalitě. Doporučujeme nepoužívat 
obrázky z internetu. Ty mají převážně rozlišení 
pouze 72DPI a jsou určeny pro prohlížení na 
monitoru. Pro tisk jsou nevhodné. Pokud 
takový obrázek přece jen použijete, v tisku se 
to projeví pravděpodobně jeho „rozmázáním“ 
nebo „rozkostičkováním“.

Z jakých barev tisku na desky je možné 
si vybrat?
Je možné tisknout pouze stříbrnou a zlatou 
barvou.

Jaké jsou barvy desek ?
Nejběžnější je hladká černá. Dále nabízíme  
hladkou modrou, modrou, vínovou a zelenou 
barvu se strukturou kůže. Pokud Vám škola 
zadá barvu provedení desek, doporučujeme ji 
dodržet.

Jaký lze použít druh písma a jeho 
velikost ?
Nemáme v podstatě žádné omezení. Vždy 
se snažíme, aby byl vzhled desek dle Vaší 
předlohy. Tu je možné zadat písemně na 
prodejně nebo donést zpracovanou dle 
instrukcí školy přímo ve Wordu nebo PDF. Na 
desky můžeme natisknout i logo školy  nebo 
jiný obrázek ! Logo i obrázek je možno dodat v 
provedení černá a bílá (ne stupně šedi a barvy) 
v souborech typu JPG, TIFF, PDF, CDR, EPS, 
AI ... .
Je možno používat různé typy a velikosti 
písma. Tučné nebo kurzíva.

Jaké potřebuji okraje aby bylo svázání 
bez problémů ? 
Dodržujte okraje, které Vám zadá Vaše 
univerzita (škola). My nepotřebujeme nic 
speciálního. Do hřbetu „se spotřebuje“ cca 1 
cm papíru z jeho levé strany.

Lze do desek (práce) vložit přílohu ? 
Do které její části ?
Svázaná práce je vlastně kniha formátu A4, 
chápáno včetně pevných desek. Pokud tedy 
chcete vložit přílohu formátu A4 nebo výkres, 
je možné jejich složení na rozměr 19 x 29,7 cm 
a pak tyto přílohy do diplomky vložit. Pokud 
ale trváte na rozměru A4 (21 x 29,7 cm) nebo 
na objemnější a rozsáhlejší příloze, potom je 
nutné vyrobit samostatné desky s mašlemi.
Běžné přílohy se vkládají na zadní (poslední) 
pevnou stranu vazby nebo se přímo svážou 
s ostatními listy v práci. Objemnější přílohy 
např. výkresy je možné dát do dalších desek.

Je možné objednat pouze desky a pak 



svázání ? … Donést si vnitřní listy pro 
vazbu ?
Ano, je to možné. Můžete si objednat desky 
předem přitom ušetříte čas, který často v tak 
vypjatých okamžicích chybí, nemusíte řešit 
expres výrobu s příplatky a desky na Vás 
„počkají“ až dodáte vnitřní listy. Ty můžete 
tisknout u nás (pro studenty za výhodnější 
ceny) a nebo si je můžete donést. Pak počkáte 
cca 30 min. a my Vám práci svážeme. Máte tak 
jistotu, že jsou Vaše desky připraveny včas.

Lze svázanou práci v případě chyby 
rozvázat a opravit ?
Ano, pouze u našich vazeb je to možné. Desky 
lze znovu rozebrat a listy vyměnit. Toto lze 
max. 2x a v některých případech je nutné u 
rozebrání vyměnit i hřbet použitý ke svázání. 
Výměna se provádí v podstatě na počkání. 
Cena převázání je 75,- Kč za 1 vazbu.
Převazujeme pouze desky vyrobené u nás !!!

Potisk hřbetu
Ano, umíme potisknout i hřbet na Vaší práci. 
Nejčastěji se na něj tiskne pouze rok a jméno.

Platební a objednací podmínky
Za vazbu platíte již při objednání práce. Museli 
jsme bohužel k takovému kroku přistoupit 
z důvodu neseriózního jednání některých 
klientů.
V případě objednávky vazby na www.
evrovsetin.cz uhradíte cenu až přinesete 
vnitřní listy ke svázání.
Pokud si nejsme jisti Vašim zadáním, 
zavoláme a domluvíme se na dalším postupu. 
Vše s Vámi konzultujeme.

obrazová část na další straně ...



Všechny druhy desek u nás dostupné.

Desky imitace kůže.
Zelená, modrá, vínová.

Desky hladké.
Modré, černé.

Potisk na hřbetu práce.


