
KRONIKA (pouze) PRO ZAPISOVÁNÍ  
 

 

Zpracování vazby: 

Jedná se o klasicky ručně šitou vazbu. Kniha je sestavena ze složek, které se sešijí za pomocí nitě a 
tkanic na knihařském vazadle v pevný knižní blok. Způsob šití umožňuje rozevření knihy až ke hřbetu, 
čímž se je zajištěno snadné vpisování. Do této knihy se nemají vlepovat žádné dodatečné materiály, 
jelikož by začalo docházet k nadouvání knihy a k deformacím. 

Na listy používám kvalitní papír, který se nepropisuje a je trvanlivý. Zpravidla používám papír 
gramáže 120 g/m2. Lze použít i vyšší gramáž.   

 

 

 

 

 

 

 

Rozevření kroniky pro snadný zápis Kroniky pro ZŠ 

 

Formát kroniky: 

Mohu vyrobit různý formát knihy. Nicméně nejčastěji vyráběný je klasický rozměr A4 (21 x 30 cm), 
případně 23 x 32,5 cm. Tato velikost má optimální výtěžnost papíru z archu. Často požadovaný je i 
formát A3. Papír používám bílý ofset 120 g/m2. Nejčastěji vážu kroniky o počtu listů 304 (608 str.), 
nebo 192 listů (384 str.). Tloušťka knižního bloku je při počtu 304 listů asi 4,5 cm; při počtu 192 listů 
asi 3 cm. Pár milimetrů knize přidají ještě desky. 

V případě zájmu samozřejmě lze vyrobit kroniku v jiném rozměru, počtu listů, gramáži i odstínu 
papíru. 

 

 



Potah desek: 

Desky mohou být potaženy knihařským plátnem, otíratelným „koženkovým“ potahem, nebo 
pravou kůží. K dispozici mám kvalitní potahy v různých barvách i odstínech. Velký výběr barev je 
zejména u pláten a kůží. Foto vzorníku potahů mohu zaslat e-mailem. 

 

 

 

 

 

 

 

Barevnice kůží Barevnice pláten 

 

Ražba textu: 

Na kroniku razím nápisy dle požadavků. Např. KRONIKA, RODINNÁ KRONIKA, KRONIKA OBCE…, 
apod. Ražba bývá zpravidla na přední desce, dá se razit také na hřbet. K vysázení textu mám 
k dispozici několik sad písem. V případě, že si zákazník přeje razit nějaký speciální ornament, logo, 
reliéf, znak apod., je potřeba nechat vyrobit raznici. Cena za raznici se odvíjí od její velikosti; 
nechávám zjistit u výrobce. Barva ražby může být zlatá, stříbrná, černá, hnědá atd., ale i tzv. 
sleporažba – vtlačení textu bez dodané barvy. 

 

 

 

 

 

 

 

Ukázky ražby na přední desky kronik 

 

  



Cena kroniky: 

Cena kroniky velikosti A4 se pohybuje od 1900 Kč po 3200 Kč při použití knihařského plátna nebo 
koženky a ražbě dvou řádků. Podrobnější kalkulaci zašlu na vyžádání e-mailem.   

 

Ochranné pouzdro: 

Na každou kroniku, zejména pak na kroniku potaženou v kůži, by se mělo vyrobit ochranné 
pouzdro. Jeho funkcí je zejména ochrana před prachem, světlem a mechanickým poškozením. 

Pro více informací viz soubor Ochranné pouzdro pro kroniku. 


