
KRONIKA – vazba vytištěných jednolistů 
 

Zpracování vazby: 

V tomto případě jde o svázání elektronicky předem napsané kroniky. Potištěné jednolisty 
zpravidla formátu A4 se vážou tzv. na rovný hřbet. Pro zachování dobré čitelnosti textu a příjemné 
manipulace s knihou je nutné myslet na okraje u hřbetu knihy, které by měly být alespoň 2,5 cm, lépe 
3 cm. Knižní blok je po ušití opatřen předsádkou a dokončen jako běžná pevná vazba. Potažena může 
být v plátně, kožence, nebo kůži.  

Ke svázání můžete dodat vytištěnou kroniku, nebo mohu vytisknout u sebe v dílně. Podle počtu 
listů a výsledného objemu mohu použít ofset o gramáži 120, 190, nebo 250 g/m2. Tisknu černobíle i 
barevně. 

 
 

 

 

 

 

 

Kroniky z jednolistů svázané jako pevná vazba 

Do kroniky vázané tímto způsobem se již nemají vlepovat žádné dodatečné materiály. Docházelo 
by k nadouvání knihy a k deformacím. Pokud by se do kroniky mělo i něco vlepovat (jako např. 
fotografie), je třeba zvolit jiný druh vazby (kroniku s proloženým hřbetem). 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracování předem napsané, vytištěné kroniky s dodatečným vlepováním fotografií  



Formát kroniky: 

Mohu vyrobit různý formát knihy. Nicméně nejčastěji vyráběný je klasický rozměr A4 (21 x 30 cm), 
případně A3 (30 x 42 cm). Kniha by neměla být moc silná, aby se zachovalo dobré otevírání a 
nevznikal nepřiměřený nápor na vazbu. Ideálně doporučuji maximální tloušťku 4 cm. Při zvážení 
gramáže papíru a ostatních vlastností konkrétního papíru a rovněž formátu knihy lze vázat i silnější 
kroniku. 

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. 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 se odvíjí od velikosti knihy a způsobu zpracování. V případě zájmu mohu kroniku vytisknout 
v dílně.  Podrobný ceník nebo kalkulaci vazby i tisku 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. 

 


