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Příručka k předtiskové přípravě
Jak nám zaslat správně připravená data pro tisk?
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Úvod

Proč dbát na správnou přípravu dat pro tisk? Korektní příprava dat pro tisk je důležitá část při zpracování 
zakázky. Určuje jak kvalitu výsledné tiskoviny, tak průběh a rychlost zpracování zakázky. V této příručce na-
leznete postupy a doporučení, jak data připravit k tisku tak, abychom je bez problémů zpracovaly. Díky tomu 
bude vaše tiskovina vypadat přesně tak, jak si představujete a bude dodána včas bez jakýchkoliv komplikací.

CMYK vs RGB?

K tisku se vyžívá barvový prostor CMYK. Oproti tomu barvový prostor RGB se využívá zejména pro zobra-
zování na monitorech. Pokud nám zašlete data v barvovém profilu RGB, sice si je dovedeme převést do profilu 
CMYK, některé tóny se mohou však výrazně změnit, barvový prostor CMYK totiž poskytuje menší rozsah barev, 
což je patrné z Obr. č. 1 resp. z Obr. č. 2. Pro co nejvěrnější zachování barev grafického návrhu s výslednou tis-
kovinou je tedy vhodné pracovat v prostoru CMYK, obrázky a fotografie mohou být převedeny do CMYK až při 
exportu do PDF. Pro to stačí zaškrtnout uložení do standardu PDF/X-1a:2001, což je patrné z Obr. č. 3 (ukázka 
exportu z programu Adobe Indesign, u většiny grafických programů je export velmi podobný). Tento standard 
zakazuje barvy v prostoru RGB a pomocí matematických přepočtů je převádí do prostoru CMYK pomocí bar-
vových profilů. Obrázky a fotografie mohou být ale převáděny do CMYK rovnou při navrhování, např. pomocí 
grafického editoru Adobe Photoshop. Tento postup se však využívá méně. Důležité je pohlídat si, aby výsledná 
data v PDF neobsahovala části grafiky (např. zmíněné obrázky) v RGB.

Jelikož tiskneme na digitálních strojích, nezvládáme tisknout přímými barvami. Všechny přímé barvy pře-
veďte na odpovídající barvy CMYK.

ICC profily

Dokument v RGB může být převeden na CMYK pomocí profilu jako cíl. Při exportu nastavte ICC profil na  
Coated Fogra 39 (se zachováním číselných hodnot), což je natíraný substrát pro Evropu viz. Obr. č. 4. Nepou-
žívejte jiné profily, např. profily SWOP, či jiné profily Fogra!. Profil Coated Fogra 39 se zachováním číselných 
hodnot je v naší tiskárně nejbezpečnější profil pro export dat.

Obr. č. 1: RGB a CMYK gamut

Obr. č. 2: rgb (vlevo) a cmyk (vpravo) po převodu Obr. č. 3: uložení do standardu PDF/X-1a:2001
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Formáty dat / Standard formátu PDF

Nejvhodnějším formátem pro předávání dat je formát PDF. U digitálního archového tisku (tisk letáků, vizi-
tek, brožur apod.) Je to jediný formát, který dokážeme zpracovat. U velkoplošného kotoučového tisku (tisk 
roll upů, prezentačních stěn, plakátů, samolepek apod.) dokážeme kromě výše zmíněného PDF formátu 
zpracovat také TIFF, EPS a JPG. Tyto formáty však pro přípravu nedoporučujeme. Naopak k tisku nepřijímá-
me formáty z wordu a podobných editorů. Pokud máte grafický návrh v takovémto programu, můžete si 
od nás nechat data překreslit, což Vám bude účtováno jako grafické práce.

Pro výměnu dat mezi zákazníkem (popř. grafikem) a tiskárnou byl vyvinut výše zmíněný standard  
PDF/X-1a:2001. Jedná se o formát pro tzv. „výměnu dat naslepo“ (pro tisk bez konkrétní vzájemné domlu-
vy). Vhodný je zejména proto, že požaduje data ve CMYK barvách, vložení všech písem a nesmí využívat 
akce, skripty ani hypertextové odkazy.

Velmi rozšířený je také formát PDF/X-4, který však neumíme zpracovat! Je založen na průhlednostech 
a vrstvách a naše technologické postupy nedokáží tento typ PDF souboru zpracovat. Při exportu tiskových 
dat tedy zaškrtávejte vždy standard PDF/X-1a:2001 viz Obr. č. 3.

Fonty / Písma

Písmo může při zpracování tiskových souborů dělat problémy. Nevložené či nevykřivkované fonty se mo-
hou před tiskem „rozsypat“. Písma si umíme následně vykřivkovat sami, což ale zdrží vaši zakázku. Problém 
s písmem totiž zjistíme až při ripování dat před tiskem. Jak je uvedeno výše, standard PDF/X-1a:2001 po-
žaduje vložení všech písem. Pokud si však přípravou dat nejste na 100 % jisti, doporučujeme fonty převést 
do křivek. Postup z nejběžnějších programů je uveden na obr. č. 5.

Obr. č. 4: Převod barev do Coated Fogra 39
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Rozměry dokumentu a rozlišení

Pokud není u jednotlivých produktů níže uvedeno jinak, připravujte data v poměru 1:1 s rozlišením 300 dpi. 
Problémy bývají často u obrázků stažených z webů. Ty mívají rozlišení 72 dpi, které není vhodné k tisku 
(při malých pozorovacích vzdálenostech), což je patrné z Obr. č. 6. Tiskovinu Vám sice vytisknout dokážeme 
i s nižším dpi, nelze se pak ale divit možné neostrosti grafiky na výsledné tiskovině.

Další problém může způsobovat zvětšování fotografií a rastrových obrázků použitých v grafickém návrhu. 
Např. když máme fotografii, která má rozlišení 300 dpi a 2× ji v Adobe Indesignu (nebo jiném editoru) na-
zvětšujeme, bude mít ve výsledku pouze 150 dpi. Pokud je tedy nutné zvětšování fotografií, doporučujeme 
Převzorkování obrazu např. v Programu Adobe Photoshop, pomocí jedné z bikubických metod viz Obr. č. 7.

Obr. č. 5: Převod písma do křivek pomocí různých grafických editorů

Obr. č. 6: Ukázka různého rozlišení

Obr. č. 7: Ukázka možného převzorkování obrazu

aaaa



OBECNÉ POŽADAVKY NA PŘÍJEM TISKOVÝCH DAT

7

Tiskové značky a spadávky

Do tiskových dat neumisťujte kontrolní proužky, ani soutiskové značky viz obr č. 8. Pokud budeme potře-
bovat, na arch si je umístíme sami až po vyřazení.  

Naopak je vhodné použít spadávku. Do oblasti spadávky pokračuje grafika, která bude ořezána. Jedná 
se o přesah dokumentu určeného pro tisk, který zamezí tomu, aby se u okraje objevil úzký proužek nepo-
tištěné plochy. Aby se oblast spadávky mohla správně oříznout, je důležité použít ořezové (řezací) značky. 
Neumisťujte loga ani text příliš blízko ke krajům tiskoviny (do těsné blízkosti spadávky). Vzdálenost od 
krajů doporučujeme minimálně 5 mm u digitálního tisku. Častou chybou bývá, že ořezové značky zasahují 
do oblasti spadávky viz Obr. č. 9, čímž ji znehodnocují. Zvolte proto posun ořezových značek např. na 4 mm, 
jak je vidět na Obr. č. 10. Postup je znázorněný na Obr. č. 11. V některých programech (např. Adobe Photo-
shop) však nelze nastavit spadávku a ořezové značky. V takovém případě nechte buď grafiku bez spadávky 
a ořezových značek, nebo si ji přeuložte např. přes Adobe Indesign a mírně zvětšete, až do oblasti spadávky.

Komprese a velikost dat

Při exportu dat z grafických programů je možné využít kompresi. Vhodné je to zejména tehdy, když jsou 
tisková data moc velká (např. obsahují velké množství rastrových obrázků). Kvalita obrazu by neměla kles-
nout pod jpeg: vysoká kvalita, vyšší míru komprese použijte pouze v případech, že jsou data stále moc velká. 
Také lze využít převzorkování obrazu, doporučujeme využití bikubické metody převzorkování.

Před odesláním dat k tisku si nejdříve zkontrolujte, jestli se správně zobrazují v Adobe Acrobatu. Pokud 
jsou data moc velká, popř. obsahují velké množství objektů a nejdou Vám otevřít a zobrazit, popř. se oteví-
rají dlouho, pravděpodobně je neotevřeme ani my. Kromě komprese lze použít také sloučení průhledností.
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Obr. č. 9: špatná příprava datObr. č. 8: špatná příprava dat Obr. č. 10: Správná příprava dat

Obr. č. 11: Správný export dat z grafického programu
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Sloučení průhledností

Pokud ve své grafice používáte jakékoliv průhlednosti (včetně režimů prolnutí), může nastat problém 
při zpracování dat. Všechny použité průhlednosti je nutné sloučit. Zmíněný standard PDF/X-1a:2001 prů-
hlednosti zakazuje, tzn., že se při exportu provede sloučení průhledností. Používejte buď vysoké rozlišení 
sloučení průhlednosti, jak je vidět z Obr. č. 12, nebo si vytvořte vlastní přednastavení sloučení průhlednosti, 
postup je vidět na Obr. č. 13. Nepoužívejte však střední ani nízké sloučení průhledností!

Obr. č. 12: Sloučení průhlednosti ve vysokém rozlišení

Obr. č. 13: Vlastní nastavení sloučení průhledností

aaaa




