
MEZI DOKUMENTEM
A PAPÍREM

co se děje poté, když odešlete dokument do tiskárny?

PRINTER
(BLACK BOX)



CO JE POTŘEBA UDĚLAT
PŘED ODESLÁNÍM
DO TISKÁRNY?



Standard PDF/X1a:2001, PDFv1.3: 
Vymezovací rámečky
Výstupní záměr – u nás nejčastěji Fogra 39
Pouze CMYK a přímé barvy
Písma – všechna písma musí být vložena
Žádná průhlednost
Přetisky

SHRNUTÍ PŘÍPRAVY VIZ PŘEDNÁŠKA
POSTSCRIPT A PDF



standard PDF/X4:2010, PDFv1.6 oproti X1a:2001:
Jsou povoleny ICC pro�ly u objektů
CMYK, Greyscale, RGB, Lab
Vrstvy povoleny
Průhlednost povolena

!!! Musíte si potvrdit, že tiskárna umí tento standard

SHRNUTÍ PŘÍPRAVY VIZ PŘEDNÁŠKA
POSTSCRIPT A PDF



Pro křivkovou gra�ku a text volte CMYK nebo přímé 
barvy.

Pro rastrovou gra�ku volte CMYK nebo RGB.

V případe objektu v RGB musí být vložen i ICC pro�l 
(zpravidla Adobe RGB nebo sRGB), aby byl možný 
korektní převod do CMYK.

SHRNUTÍ PŘÍPRAVY VIZ PŘEDNÁŠKA
POSTSCRIPT A PDF



Pomocí rámečku řezání (TrimBoxu) de�nujte požadova-
ný rozměr hotové tiskoviny (tzv. čistý formát), i když si 
myslíte, že řezání nebude třeba.

Spád 3–5 mm pokud jde gra�ka do kraje

Všechna písma musí být vložena.

Text musí být v CMYK nebo přímých barvách.

Černý text  musí být ve 100 % K.

SHRNUTÍ PŘÍPRAVY VIZ PŘEDNÁŠKA
POSTSCRIPT A PDF



Rastrové obrázky v PDF musí mít dostatečné rozlišení: 
pro tisk 300 ppi (PV/2,54 , kde PV je pozorovací vzdále-
nost v cm)

Objekty, které nepoužívají průhlednost, umístěte do po-
předí nad objekty s průhledností.

Nepoužívejte průhlednost pro zesvětlení barvy.

SHRNUTÍ PŘÍPRAVY VIZ PŘEDNÁŠKA
POSTSCRIPT A PDF



CO SE SPECIFIKUJE
PŘI OBJEDNÁVCE
TISKU?



Dobrý den, odjíždím zítra do Londýna a potřebuji nutně 
50 vizitek – viz příloha v JPG. Na přední straně bych 
měl rád lakování vybraných písmen, na zadní straně 
pak stříbrnou metalickou barvu. Kdy si to můžu vy-
zvednout a kolik to bude stát?

Mission
Impossible

SPECIFIKACE TISKU



Pište svá zadání podobně, 
jako byste se snažili něco
vysvětlit malému dítěti.
„velikost 30 cm“ může být 
jak výška, tak šířka…

SPECIFIKACE TISKU



co chci,
kdy to chci,
v jakém počtu to chci,
v jakém formátu to chci,
v jakých barvách to chci,
na jaký materiál to chci,
atd...

SPECIFIKACE TISKU



Dobrý den,
chtěl bych poprosit o kalkulaci:
400 ks vizitek jednostranně barevně na 300 g mat,
100 plakátů A3 černobíle jednostranně na 160 g mat. 
Jaký bude rozdíl mezi obyčejným papírem a přírod-
ním?

Jak dlouho by vám trvalo zhotovení?
Děkuji. 

SPECIFIKACE TISKU



Dobrý den,

potřebujeme do zítřka do 14.00 mít u nás v Hellichově 
22, mít následující věci:

400 ks vizitek jednostranně barevně na 300 g mat, 100 
plakátů A3 černobíle jednostranně na 160 g mat (může 
být i přírodnější papír).

Data jsou v příloze, kdyby cokoli, nebudu na mailu, ale na 
mobilu. Děkuji.

SPECIFIKACE TISKU



B formáty jsou základní „surovinou“ pro většinu tiská-
ren, které pak mohou po ořezu odevzdat plnohodnotný 
A formát

s C formáty se většinou setkáme v souvislosti s obálka-
mi, které musí být větší tak, aby se do nich pohodlně 
vešel A nebo B formát

SRA3 formát je základní potravou pro malonákladový 
digitální tisk

FORMÁT



BAREVNOST

1/1 – oboustranný tisk jednou barvou – nejčastěji 
černá, ale možná je i přímá barva

1/0 – jednostraný tisk jednou barvou

2/2 – oboustranný tisk dvěmi barvami – duplex, lepší 
než 1/1, levnější než 4/4 (lze taky 3/0, 4/0)



4/0 – jednostranný tisk všemi barvami CMYK, často se 
používá i 4/1, 4/4. Tisk fotogra�í vícebarevných tisko-
vin

4+1/0 jednostranný tisk CMYK a jednou přímou 
barvou, většinou Pantone

BAREVNOST



4/0 4/2

4/4 5/1



Gramáž udává hmotnost papíru o ploše 1 m2.
např. 

50 g/m2 – noviny, 

70–120g/m2 – kancelářský papír, 

120–250g/m2 – letáky, platkáty, katalogy,  jídlení lístky, 

250–400 g/m2 – viztky, pozvánky, exkluzivní tiskoviny

PAPÍRY



Novinový papír –  vyrobený mechanicky z dřevní buniči-
ny, má kratší životnost, je to nejlevněší papír, na který lze 
normálně tisknout. 

BO bezdřevý ofsetový nenatíraný papír – Nejobjemnější 
skupina papírů, co se týče použití. Jsou to všechny druhy 
kancelářských papírů

Křídový papír je bezdřevý natíraný papír – mají nízkou 
nasákivost, lépe snášejí zvhlčení vodou. Jsou to papíry 
na knihy, časopisy, letáky

MK, LK matný křídový papír, lesklý křídový papír

PAPÍRY



PAPÍRY MULTILOFT



BIG, FALC

Big je rýhování nebo také rylování (od 175 g/m2)

Falc ohyb používaný u nižších gramáží (do 200 g/m2)

směr ohybu

big





Laminace je pokrytí povrchu tiskoviny polypropyle-
novou či polyesterovou fólií. Laminovaný povrch má 
vysokou mechanickou odolnost a stoprocentně odo-
lává vlhkosti. Existuje Leské a matné.

LAMINACE





LAKOVÁNÍ

Lakování je nanesení matného nebo lesklého laku na 
celou nebo jen část tiskoviny(parciální lak). Největší 
výhodou tiskového lakování je jednoduchost aplikace. 
U ofsetového tisku lze použít pro nanášení laku posled-
ní barvovou věž tiskového stroje. Nevýhodou tohoto la-
kování je nižší kvalita provedení.



CLOSE ENOUGH



WTF?!?



NOT WATCHING 
THE ENTIRE TUTORIAL





UV laky jsou před aplikací v kapalné podobě a obsahují fotoiniciátor. Na tento 
fotoiniciátor působí při nanášení laku ultra�alové záření (požívají se různé 
vlnové délky od 250 do 400 nm), které způsobuje rychlou chemickou reakci. Při 
ní se fotoiniciátor velmi rychle rozkládá a dochází k polymerizaci, tedy k vytvr-
zení lakovaného povrchu. Již po několika desetinách sekundy je celá vrstva laku 
de�nitivně vytvrzená, což umožňuje velmi rychlou návaznost dalšího zpracová-
ní tiskoviny. Za největší výhodu UV laků bývá všeobecně považován vysoký lesk, 
možnost nanesení větší vrstvy laku a také rychlost zpracování. Vytvrzený lak je 
navíc dobře omyvatelný, odolný proti vodě a špíně a zvyšuje tak životnost tisko-
vin.

UV LAK



JAK VYBRAT 
TISKÁRNU?



KURVIČI CEN – Zažitý terminus technicus, fenomén 
posledních cca deseti let. S širší dostupností internetu 
a snadnou možností porovnávání cen se zvláště tiskaři 
začali navzájem likvidovat snižováním cen na zcela nedů-
stojnou úroveň. Přesto dál fungují provozy s „přidanou 
hodnotou“ v podobě výborné kvality a nadšení pro věc.

Pokud někdo staví svůj business model pouze na ceně, je 
třeba mít se na pozoru. Neznamená to automaticky prů-
švih, ale riziko je vysoké zvlášť u komplikovanějších úkolů.

PODLE CENY?



Nejčastější příklady úspor nebo přímo podvodů 
na klientech:

• záměna deklarovaného média za nekvalitní šunt
• nedostatečná doba schnutí
• absence zalakování povrchu (zákazník to nepozná)
• minimální péče o barevnou věrnost a kalibraci stroje
• nevhodné skladování a manipulace
• lajdácké dokončovací práce

PODLE CENY?



Modelový příklad časové náročnosti u napůl přeloženého 
pozvánky formátu DL o dvou barvách jednostranně na 300 
g papíře, 500 ks.

3 hodiny – malonákladový digitální tisk 
1 den – inkoustový tisk (typicky plotr) 7 
7 dní – ofset
7 dní – sítotisk
14 dní – knihtisk

PODLE ČASU?



VELKÝ PROVOZ
výhody:

• personální základna

• odolnost vůči sezónním vlivům

• klientský servis

• logistika

• výhodnější nákup materiálů

• čas a peníze na marketing

• certi�kace

nevýhody:

• komunikační roztříštěnost

• absence individuálního 
   přístupu

• důraz na kvantitu 
   (stroje musí 
   neustále běžet)

• vyšší míra �uktuace

PODLE VELIKOSTI 
PROVOZU?



MALÝ PROVOZ

výhody:

• přímá komunikace 

   bez prostředníků

• velká �exibilita

• důraz na kvalitu

• srdcem �rmy je odborník

• nižší míra �uktuace

nevýhody:

• menší odolnost vůči sezónním
   vlivům (převis zakázek)

• porucha tiskového stroje může 
   paralyzovat celý provoz

• méně času na udržování 
   aktivního vztahu se 
   zákazníky

PODLE VELIKOSTI 
PROVOZU?
PODLE VELIKOSTI 
PROVOZU?



V TISKÁRNĚ



kontrola dat (pre�ight)

vyřazení

(nátisk)

RIP

(příprava CTP)

samotný tisk tiskárnou

dokončovací práce

expedice

V TISKÁRNĚ



Kontrola:

PDF je ve správním stadardu 

obrázků

spadávky

písem

velikosti a orientace

barev

PREFLIGHT



VYŘAZENÍ, 
ARCHOVÁ MONTÁŽ

Jednotlivé stránky tiskoviny jsou rozmístěny na formát 
tiskového archu a jsou přidány tiskové značky a značky 
dokončovacího zpracování.

zdroj:montax-imposer.cz



NÁTISK

Nátisk je různým způsobem zhotovený tisk sloužící 
pro průběžnou kontrolu zpracovávané tiskové za-
kázky. Účelem nátisku je odhalit případné chyby ve 
vyřazení, obsahu a především vybarvení zakázky 
před zhotovením tiskové formy a vlastním tiskem.

Nátisk je většinou schválen a podepsán zákazní-
kem/zadavatelem. Následně slouží jako vzor pro 
nastavení barevnosti



RIP (Raster Image Processor) převádí 
data z tiskového programu nebo souboru 
do rastrového obrazu, který je zaslán do 
tiskrány a vytištěn.

Starší RIPy byly často dedikované stroje 
/ síťové servery, které přijímaly data z po-
čítače a odesílaly výsledná data do tis-
kárny. Také díky výpočetní síle normální-
ho počítače jsou dnes RIPy veskrze soft-
warové v podobě programů.

RIP



Interpretace – V této fázi RIP přečte zaslaná data v podporo-
vaném jazyku (nejčastěji některá verze PostScriptu) a přeloží 
je do svého interního popisu strany.

Rendering – Zde RIP vytvoří ze svého popisu strany bitmapu, 
která zatím obsahuje plné barevné tóny – je bez polotónů.

Screening – Je převod bitmapy do polotónů. Zde jsou k dis-
pozici dva postupy: Autotypický rastr – Amplitudová Modula-
ce (AM) a Stochastický rastr – Frekvenční Modulace (FM).

FÁZE RIPU



PŘEVOD NA 
POLOTÓNOVÝ RASTR

sto tabletů...



AUTOTYPICKÝ RASTR 
(AM SCREENING)

Rastr, kde je intenzita barev řízena stejnou hustotou různě velkých 
tiskových bodů  (vzor rastru je stejný, velikost bodů se mění).



Pixels per inch

To s čím pracujete 
v počítači (scan, 
export pdf)

Lines per inch

To s čím pracuje 
operátor RIPu, 
pouze u polotónů 
(zaleží na druhu 
papíru)

Dots per inch

Vlastnost tiskárny 
(osvitové jednotky 
nebo krokového 
motorku inkjetu)

PPI LPI DPI

DESIGNÉR TISKAŘ TISKÁRNA



Zdroj: polygra�cketahaky.cz



1
 lin

ka

1 bod

počet bodů strany X

Tiskárna má 2400 DPI 
a my tiskneme na 150 LPI, kolik 
odstínů šedé mohu dosáhnout?

X = DPI/LPI

počet odstínů šedi = X2 + 1

Počet bodů na palec = 2400

Počet linek na palec = 150

X = 2400/150 = 16; 162 = 256 

počet odstínů šedi  = 257

Čím je LPI vyšší tím se zmenšuje
velikost tiskového bodu a tím 
klesá počet možných odstínů



HUSTOTA AM RASTRU, LPI



Nárůst tiskového bodu je fyzikální jev, kdy se tisko-
vý bod přenášený z kovolistu (tiskové matrice) při 
samotném procesu tisku na papír působením růz-
ných vlivů zvětšuje. Tento jev ovlivňuje výsledný 
vzhled Vašich tiskovin a nelze se ho zbavit, pouze 
s ním lze počítat při nastavování příslušných soft-
ware. Nárůst tiskového bodu je jiný jak pro různé 
tiskové stroje, tak i pro použité papíry.

data 1.válec obarvení přenosový válec na papíře

NÁRUST TISKOVÉHO BODU



kruh, čtverec, elipsa, linka, pepper dot

TVAR TISKOVÉHO BODU



NATOČENÍ ČB RASTRU

0°

45°



NATOČENÍ BAREVNÉHO 
RASTRU

ROZETA



MOARÉ

je rušivý optický efekt, který vzniká překrýváním nebo 
interferencí dvou pravidelných a jen málo odlišných rastrů. 



KOMBINACE BAR. RASTRŮ



STOCHASTICKÝ RASTR 
(FM SCREENING)
Rastr, kde je intenzita barev řízena různou hustotou stejně velkých 
tiskových bodů (vzor rastru se mění, velikost bodů je sejná).

I. g
e

n
II. g

e
n



STOCHASTICKÝ 
RASTR

AUTOTYPICKÝ
RASTR



DOKONOČOVACÍ PRÁCE

Úhlování 
Bigování 
Falcování 
Skládání 
Vázání

Snášení 
Šití
Ořez 
Oblení 
Barvení

Tvarování 
Kompletace 
Balení
...



a
TRIVIA SLAB, FRANTIŠEK ŠTORM

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
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http://lemon.design




