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Adobe Distiller

*tzv. refrying -> přesmažení

Adobe Distiller je program, který vytváří tiskovýé PDF
z připravených postscriptových souborů, podle předem nas-
tavených předvoleb. 

Byl velmi důležitým nástrojem v časech, kdy nebyl export do 
PDF často implementován. V současné době jeho důležitost 
upadá. Můžete ho použít na tvorbu PDF a pokud zvolíte stejný 
standard jako při exportu do PDF nebude pravděpodobně pro 
tiskárnu v datech zásadně velký rozdíl. Ne vždy je to vhodné 
a jsou situace, kdy to může i výsledku uškodit.* 



Export do PS
1/V aplikaci pro tvorbu layotu si připravíte strany 
2/V menu zvolíte tisk (ne uložit, ne export)
3/Jako tiskrárnu vyberete Soubor Postscript
4/PPD:
- na zařízení nazávislé - je vygenerován PS, který je čistý 

postsriptový standard, srozumitelný pro všechny zařízení, 
nemá velikost a žádné nastavení výstupu

- Adobe PDF - nejjednodušší možnost jak vytisknout” PS 
soubor, nastavíte si velikost stránky a upřesníte výstup





Chybí mi PPD
najít v oblíběném vyhledávači



Proč export do PS�
- program, který používáte nepodporuje generování PS (exis-

tuje ale většinou možnost to vytisknout do PDF)
- chcete si strany sami vyřadit
- budete mít jistotu, že soubor bude tisknutelný. PS je podm-

nožinou PDF a zároveň jazykem tiskáren a tím pádem by 
nemělo dojít k situaci, že soubor nebude možné vytisknout

- tiskárna z nějakého zádadného archaického mysteriozního 
důvodu požaduje PDF vydistilované z Distilleru (což je asi 
jako kdybych chtěl na diskotéce pustit DJ Boba nebo Helenu 
Vondráčkovou - ano existovalo to, a všichni na to v té době 
tancovali, ale není důvod se k tomu vracet)



Proč neexportovat do PS
a následně distilovat do PDF�

- je to archaický způsob tvorby PDF, Adobe strikně doporučuje 
export do PDF přímo z aplikace. Protože PDF toho umí více 
než PS a tím pádem může dojít ke ztrátě dat.

- nepodporuje průhlednost (je potřeba před exportem sloučit 
průhlednost) - není možné s tím souborem v tomto ohledu 
dále pracovat - je to zapečené.

- podporuje pouze zastaralou kompresi JPEG, PDF podporuje 
JPEG2000, který má lepší výsledky za stejných podmínek

- nepodporuje ICC pro�ly 





Co je to refrying�� �
přesmažení��

Co takhle si udělat řízek v trojobalu a potom až ho dosmažíte si ho 
obalit ještě jednou a usmažit? To si bude manža čvachtat, ale vy se 
z toho asi po...

jinými slovy: Máte dokument, do kterého vkládáte PDF, ten do-
kument následně vyexportujete do PS a přes Distiller vyrobíte 
nové PDF. Co se stalo? Došlo ke konverzi PDF->PS->PDF a to to 
znamená přesmažení. Velmi pravděpodobně došlo ke ztrátě dat 
kvůli konverzi PDF do PS. Pokus je to nutné udělat udělejte PDF 
-> EPS a pak to vložte do dokumentu a vyexportujte do PS



Ještě máte chuť na řízek?



Adobe 
Distiller

A/ menu
B/ nastavení standardu
C/ řazení fronty úkolů
D/ fronta úkolů
E/ menu úkolu
F/ konzole



Adobe 
Distiller

1/Zvolte standard převodu 
(B), který se použije. 
Můžete je změnit v menu 
nastavení.

2/Přetáhněte soubory PS do 
fronty (D)nebo jeděte přes 
soubor -> otevřít(A)









Adobe Acrobat
Adobe Acrobat je skupina programů nebo webový server �rmy 
Adobe pro prohlížení, vytváření, úpravu a další práci se soubo-
ry formátu PDF. 

Historie
Verze 1.0 byla vydána v červnu 1993 pro operační systém DOS. 
V sedmé verzi došlo ke změně názvu, kdy společnost Adobe 
oddělila bezplatnou verzi Acrobatu – Reader od profesionální 
placené verze, určené pro tvorbu a publikování ve formátu 
PDF. 



Adobe Reader

Program pro čtení a vytváření souborů PDF. 
Uživatel má limitované možnosti práce 
s PDF. Z podhledu práce s klientem je to 
ale skvélý nástroj, jak získat korektury, 
díky možnosti vkládání poznámek. 

Výhodou PDF je nezávislost na operačním 
systému, tím pádem je možné vytvářet 
a číst PDF na jakémkoliv zařízení.



Acrobat reader umí pouze to zelené



Adobe Acrobat
Program pro čtení a vytváření a ÚPRAVU souborů PDF. Uživatel 
má maximální možnosti práce s PDF. Je možné:

- číst PDF
- vytvořit PDF
- rozeznat text
- vyplnit a podepsat
- upravit (editovat text, 

pohybovat s objekty)
- vytvořit formulář
- kovertovat do standardu

- nastavtit okraje
- přidat tiskové značky
- zjistit kolik a jaké barvy se kde 

používá
- zkontrolovat PDF vůči standardu
- porovnat soubory
+ další věci co nevím a co jsem 

nidky nechtěl vedět







Preflight

Nástroj Kontrola před výstupem ana-
lyzuje obsah PDF a určí jeho platnost 
pro tiskovou produkci a řadu dalších 
podmínek, které můžete určit. 

Adobe Acrobat Pre�ight
Indesign Pre�ight

Kontrola před výstupem







ISO 12647
Technologie gra�cké výroby – Řízení a kontrola výroby 
rastrových barevných výtažků, nátisku a tisku:

–Část 1: Parametry a metody měření
–Část 2: Postupy ofsetového tisku
–Část 3: Coldset–novinový tisk ofsetem
–Část 4: Publikační hlubotisk
–Část 5: Sítotisk
–Část 6: Flexotisk
–Část 7:Procesy zhotovování kontrolního nátisku přímo z 

digitálních dat



ISO 12647-7
digitální kontrolní nátisk (digital proof) je nehmotný kontrolní nátisk na 
monitoru, nebo kontrolní nátisk na hmotném podkladu z materiálu kontrol-
ního nátisku, zhotovený přímo z digitálních dat

výtisk digitálního kontrolního nátisku  (digital proof print) je digitální kon-
trolní nátisk zhotovený jako odrazová kopie na materiálu kontrolního nátisku

materiál kontrolního nátisku (proo�ng substrate) je potiskovaný materiál 
použitý pro proces zhotovování kontrolního nátisku na hmotném podkladu

rastrový kontrolní nátisk (half-tone proof print) je kontrolní nátisk vyrobený 
s použitím stejné technologie rastrování (obvykle středově vyvážených tis-
kových bodů) jako požadovaný produkční tisk



ISO 12647-7
Požadavky:
- Předání dat: PDF/X s určeným záměrem nebo TIFF

- LPI by mělo být setjné
- natočení rastrů by mělo být stejné
- tvar tiskového bodu by měl být stejný
- stejný materiál jako pro �nální tisk, pokud není tak se nesmí barva materiá-

lu kontrolního nátisku lišit o více než 1,5 odchylky barevnosti v barevném 
prostoru CIELAB 1976

- Lesk plných ploch barev by měl být vizuálně podobný lesku tiskových barev 
produkčního tisku

- Souřadnice  barevnosti v barevném  prostoru  CIELAB musejí u  plných  
ploch  škálových  barev souhlasit s příslušnými cílovými hodnotami tis-
kových podmínek, jež mají být simulovány tak, jak  jedáno daty. Příspěvek 
tónové odchylky CIE k celkové odchylce v barevném prostoru CILAB nesmí 



Každý digitální kontrolní nátisk musí nést na okraji vytištěný, okem čitelný 
řádek komentáře, obsahující popis systému zhotovování kontrolního náti-
sku, typy barviva/pigmentu a potiskovaného materiálu, tiskové podmínky 
kterémají být simulovány, použité pro�ly správy barev a časové údaje a data.

Ke každému kontrolnímu nátisku se do „výstupního záměru“ (bod menu PDF 
–„output intent“) vkopíruje digitální kontrolní proužek CMYK pro ty tiskové 
podmínky, které mají být simulovány.

Měření barevnosti musí být prováděno s použitím přístroje (jako jsou kolo-
rimetr, nebo spektrofotometr, zjehož dat mohou být kolorimetrické hodnoty 
vypočteny), který je způsobilý opakovaně poskytovat měřené hodnoty v tol-
erancích stanovených v této části ISO 12647

ISO 12647-�7
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