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Zpracování vazby: 

Pokud se mají do kroniky kromě zápisů vlepovat fotografie a ostatní dokumenty, je nejlepší použít 
vazbu na šrouby s proložením ve hřbetě. Tlustější hřbet zajistí vyrovnání tloušťky po zaplnění kroniky 
(samozřejmě záleží hodně na to, kolik se toho do kroniky vlepí). Na listy používám karton / papír 
gramáže 190 g/m2, který je tak akorát silný na lepení i psaní – při lepení se nedeformuje, při psaní se 
nepropisuje skrz.; a není zbytečně silný. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proložení hřbetu a rýhování Rýhování usnadňuje ohyb kartonu 

 

 

Formát kroniky: 

U tohoto typu vazby je potřeba počítat s tím, že nějakou část papíru "vezme" vazba. Tzn., že 
pokud je papír formátu A4 vázaný na výšku, tak použitelná plocha bude cca 17 x 30 cm a bude s tím 
nic moc manipulace. Proto se tyto kroniky dělají širší. Mám vyzkoušené, že nejlepší je formát papíru 
27,5 x 30. Pro lepší ohyb listy narýhuji a kronika se i po zaplnění krásně otevírá a výsledná „pracovní 
plocha“ je A4 (21 x 30 cm).  Nejčastěji dávám počet listů 100 (200 stran). Vznikne tak kronika o 
tloušťce 4,5 cm (měřeno ve hřbetě s proklady). Je to taková vhodná tloušťka i váha knihy pro dobrou 
manipulaci. 

 

 

 



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.  

 

 

 

 

 

 

 

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 kronikách 

 



Cena kroniky: 

Cena za vazbu v plátně nebo v „kožence“ se pohybuje od 1500 Kč. Podrobnější ceník nebo 
kalkulaci pošlu na vyžádání 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. 

 


