
Muzeum klasického knihařství Rožďalovice 
 

Ceník  
nejsme plátci DPH 
 
Knihařské práce 
Vzhledem k tomu, že se jedná o ruční práci a jednotlivé zakázky se liší (velikost, množství, 
použité materiály, stav knihy před opravou), lze uvést pouze některé ceny jako orientační  

 oprava knihy - plátěná vazba od 250 Kč/kus  
 svázání knih a časopisů - od 400 Kč/ks lepená vazba 
 svázání knih a časopisů - od 450 Kč/ks  běžná vazba 
 věnovací desky - od 200 Kč/kus  
 krabička s víčkem - od 300 Kč/kus  
 převazba dle poškození od 400 Kč  
 potisk 1 řádek od 50 Kč  

 

 
Tvůrčí dílny 

 Vazba zápisníčku z jedné složky do tvrdých desek, potažení a zdobení, trvání 3-4 
hodiny, cena 350 Kč/os. 

 Práce s historickými knihařskými tlačítky, trvání 30 min. až 1 hodina dle počtu lidí, 
cena 50 Kč/os. 

 Svažte si svou knihu - pro jednotlivce a dvojice - vazba knihy nebo zápisníku ze čtyř 
složek do tvrdých desek, trvání cca 6 hodin, cena 1500 Kč/os. 

 

 Knihy, tiskoviny 
 Jenda Rajman: Vzpomínky na osvobození - 350 Kč. 
 Jiří Pour: Pilot František Mlejnecký - 350 Kč 
 Jan Řehounek: Svatojiřským lesem mezi Labem a Jizerou - 280 Kč 
 Viktor Dobrev: Proměny Rožďalovic 1945–1963 – 350 Kč 
 Jan Řehounek: Rožďalovice, město s atmosférou 19. století – 55 Kč 
 František Bouška: Zápisky ze světové války 1914-1920 a z Československého 

revolučního vojska na Rusi – 320 Kč 
 Josef Horák: Rožďalovice na přelomu století brožovaná vazba – 200 Kč 
 Malovaná mapa Nymburska – 60 Kč 

 
 
Poštovné a balné – 100 Kč 
 
 
aktualizace ceníku – únor 2019 
 
 
Nadační fond Jendy Rajmana 
Husova 24, 289 34 Rožďalovice 
telefon: +420 604 241 049 
email: fond@rajman.cz 
IČO   26704323 

 

 
Rajmanova dílna, s.r.o.  
Husova 24, 289 34 Rožďalovice 
telefon: +420 603 226 632 
email: dilna@rajman.cz 
IČO: 27076873 
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