
ZÁSADY KRONIKÁŘE 

Jak pracuje kronikář:  

• psaní obecní kroniky je výsadním právem kronikáře, pro tuto činnost pověřeného obcí 
• kronikář do ní zaznamenává informace o veškerém dění v obci svobodně a nezávisle 
• kronikář píše kroniku z pohledu své osobnosti a má právo do kroniky zapisovat své 

názory a komentáře 
• kronikář dbá na to, aby zapsané údaje byly věrné, pravdivé a objektivní 
• každoroční zápis do kroniky není vymezen jen aktivitou kronikáře 
• i ostatním obyvatelům obce, náleží právo poskytovat kronikáři slovní i písemné 

informace ze života svého, ale i postřehy ze života obce 

Technická pravidla:  

• kronika se píše buď dokumentním inkoustem na dřevaprostý papír, nebo počítačem a 
pak vytiskne 

• ke kreslení a malování do kroniky je nejvhodnější používat kresby tuší, tužkou nebo 
perem, dále je možné používat pastelky, voskovky, vodové olejové barvy, zakázáno je 
používání fixu a uhlu 

• fotografie se do kroniky nelepí ale fotografická dokumentace je vedena ve zvláštním 
fotoalbu jako příloha kroniky 

• další dokumentace, jako novinové články, plakáty apod., jsou vedeny ve zvláštní 
příloze za každý rok zvlášť 

Roční osnova, způsoby zápisu, směrnice:  

• nový kronikář při svém prvním zápisu do kroniky napíše několik řádek o své osobě, o 
svých blízkých, o rodinných poměrech a další údaje, které uzná za vhodné, aby se 
představil čtenáři 

• každý zapisovaný rok má mít svou titulní stranu.  
• záleží jen na kronikáři, jak dokáže psát zápisy, měly by být věcné, objektivní a stručné  
• zapisovaný text má obsahovat důležité informace o celkovém dění na celém 

katastrálním území obce, dále o obecní, kulturní, společenské, sportovní, zdravotní, 
sociální, politické, podnikatelské, hospodářské a další činnosti 

• do kroniky se zapisují změny v počtu obyvatel a počtu domů 
• o počasí se píše hlavně při jeho extrémních výkyvech a o jeho dopadech na život obce 
• kronika může obsahovat kresby, které na žádost kronikáře může do kroniky namalovat 

kdokoliv 
• do kroniky se mají zaznamenávat informace o jednotlivých osobách, které udělaly v 

obci i mimo obec něco, co stojí za zmínku a to jak pozitivního, tak i negativního 
• do kroniky se nezapisují celosvětové a celostátní události, pouze jejich odraz na životě 

v obci 



• kronikář by neměl podléhat vlivu starostů a letopisecké komisi, z nichž mnozí chtějí 
mít zápisy o dění v obci jen v tom nejlepším světle. Takový záznam je pak takřka 
bezcenný. 

 


