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Je tato e-kniha 
pro Vás?
S největší pravděpodobností ano!

Zejména pokud se zabýváte grafickým 
designem, jste zodpovědní za tvorbu 
komunikace nebo plánujete použití 
katalogu jako jednoho z nástrojů své 
marketingové strategie. Tuto publikaci 
věnujeme osobám začínajícím i pokročilým 
v grafickém designu, brand manažerům, 
hledajícím moderní a netradiční řešení 
v propagačních aktivitách a těm, kteří 
nezačínají svůj den bez ohromné porce 
inspirace!

Na následujících stránkách e-knihy najdete 
mnoho reálných příkladů z rozsáhlé sbírky 
týmu Justprint a zajímavých řešení ze světa 
tisku, marketingu a tvorby. Připravte se 
také na velkou pilulku technických znalostí, 
připravenou tak, aby se dala snadno 
spolknout. Podívejte se, co Vás čeká na 
dalších stránkách!

Kdo jsme a proč jsme 
vytvořili tuto e-knihu?
Říkají nám #OdborníciNaTisk

Již více než 10 let přijímáme objednávky 
na druhé straně platformy justprint.cz. 
Ve frontě na ofset jsme přehodili více 
tun materiálů, než Dwayne Johnson na 
všech svých trénincích, a při naší práci 
jsme viděli téměř všechno – od dokonale 
oříznutých projektů katalogů, které v očích 
vyvolávají závist, až po ty ve kterých se 
objevily technické chyby, o kterých se nám 
dodnes v noci zdá. S takovou hromadou 
tiskařských zkušeností by bylo hříchem se s 
Vámi o své znalosti nepodělit, proto vznikl 
nápad na tuto e-knihu. Letošní vydání 
této publikace bylo vizuálně osvěženo 

a aktualizováno o nejnovější trendy v 
tiskařské i užitkové grafice. V následujících 
kapitolách se dozvíte více o navrhování 
katalogů, projdete si cestu od návrhu 
k realizaci a dozvíte se o osvědčených 
postupech a nejčastějších chybách při 
navrhování katalogů.

Zůstaňte s námi až do konce, stojí to za to!

Tým Justprint.cz
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Úvod
V časem zaměřujících se na technologie, 
vysokorychlostní připojení a snadný přístup k 
informacím touží značky zvětšit svou přítomnost v 
digitálním světě. Může však digitál zcela nahradit 
papír? Nejspíš ne tak rychle.

Dynamicky se rozvíjející oblast grafického 
designu a moderního online tisku, 
umožňující realizaci zakázek 24/7, 
znamená, že fyzické reklamní materiály 
neztrácí význam. Udržující se obliba tisku 
není dána pouze rozvíjející se technologií. 
Podívejme se na výsledky průzkumu, které 
říkají přímo – papír má stále tu sílu!

Průzkum provedený agenturou 
Millward Brown zjistil, že jsou papírové 
marketingové materiály přijímány lépe než 
digitální reklama. Fyzická tištěná média 
mají větší vliv na mozek a zanechávají 
hlubší otisk podobný tomu, jaký vzniká v 
důsledku přímého kontaktu s produktem. 
(The Print Campaign Analysis Prepared for 
MPA by Millward Brown.)

Používání tištěných reklamních materiálů je 
stále způsob, jak vyniknout a vyhrát boj 
o pozornost svého zákazníka, a v první 
linii vystupuje katalog, který Vám 
umožní dosáhnout míst, kam 
internet nikdy nebude mít 
přístup.

Kde bereme tu jistotu? Jelikož známe 
katalogy jako nikdo jiný, v průměru 
vyřizujeme jednu objednávku každých 
patnáct minut. Naše zkušenosti nám 
umožnily sebrat kompletní znalosti z 
oblasti designu a tisku katalogů, které s 
Vámi právě sdílíme.

Papír,
nebo snad 

něco jiného? To je  
otázka
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Začátek práce  
s katalogy
Nápad by měl být stejně dobrý jako provedení. 

Než si objednáte katalog k 
tisku, zvažte, zda je struktura 
a obsah promyšlená a 
zda samotný produkt 
odpovídá předpokladům 
marketingové strategie 
Vaší značky. Proč je to tak 
důležité? Odpovědí budiž 
příklad ze seriálu „Přátelé”. 

Jedenáctý díl šesté řady 
je 22minutovou reklamou 
síti obchodů Pottery Barn 
(něco jako evropská IKEA). 
Začíná tím, že si Rachel bere 
od Chandlera nový katalog 
obchodu a prohlíží si v 

něm stolek, který si právě 
objednala.
Případ? Samozřejmě že ne! 
Jedná se o klasický product 
placement. Ukázalo se, že 
většina dekorací v místnosti 
seriálových hrdinů pochází 
právě z tohoto obchodu.

Prodejní strategie Pottery 
Barn je založena na tisku 
a distribuci zásilkových 
katalogů. Jejich časopis je 
jedním z nejpopulárnějších 
v USA  a jedná se o kultovní 
četbu všech shopaholiků. 

Náklady na papírové 
katalogy jsou jednou z 
nejdůležitějších pozic v 
marketingovém rozpočtu 
této sítě.

Jednak samotný katalog 
je jako každý jiný katalog! 
Obsahuje atraktivní 
fotografie, má pěkné 
uspořádání, informuje 
uživatele o cenách a 
vlastnostech produktů. 
Pokud je však vetkán do 
konkrétních strategických 
aktivit a použit v 
promyšlené  propagační 
akci, získává dodatečnou 
hodnotu.

MARKETING JIŽ NENÍ  
O VĚCÍCH, KTERÉ DĚLÁTE, 

ALE PŘÍBĚZÍCH, KTERÉ 
VYPRÁVÍTE.

Seth Godin

Líbí se vám takové výřečné 
příklady? Zůstaňte s námi 
až do konce, protože další 
najdete na následujících 
stránkách této e-knihy.

Dobrý příběh je 

jednoduchý, konkrétní a 

zaskakující, ale poza tím 

také vzbuzuje emoce.
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Navrhněte 
rozvržení 
obsahu
Už víte, že dobrý projekt  
je základ!

Začněte tedy vytvořením 
mřížky, která udrží 
podobu vašeho katalogu 
i po několika hlubších 
krizích. Nejlepší je, když 
si dodatečně navrhnete 
schéma, do kterého na 
úplný závěr vložíte fotky, 
texty a grafiku.

Při sazbě této publikace 
jsme předem předpokládali 
rozvržení textu, fotografií a 
grafiky.
Tím jsme ovlivnili 
transparentnost a harmonii 
projektu. Toto řešení dobře 
funguje nejen u dlouhých a 
komplikovaných publikací 
- sloupcové uspořádání, 
nejrůznější textové a 

grafické styly systematizují a 
usnadňují práci na katalogu.

Více o vytváření 
modulárních mřížek se 
dozvíte v knize „Mřížky, 
aneb principy typografické 
kompozice“ od Kimberly 
Elam, ve které autorka uvádí 
základní funkce a pokyny 
pro vizuální organizaci a 
odhaluje tajemství vytváření 
dobré kompozice, pomocí 
modulárních mřížek 
jako nástroj dynamické 
komunikace.

zajímavé!

Například:
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30 | Grafické trendy při navrhování katalogů

Animace

Pohyblivá grafika je v trendu již několik 
let, ale v roce 2022 definitivně posílí svou 
pozici a bude diktovat podmínky  
v projektech webových stránek a obsahu 
zveřejňovaného na sociálních sítích 
(včetně reklamy).  

Animace je způsob, jak vyniknout a šance 
upoutat pozornost, a proto ani letos 
nebudou chybět  experimenty s touto 
formou kreativního vyjádření.

300 DPI 72 DPI

4. A proč je to 
tak rozmazané?  

53 | 7 hlavních hříchů při práci s katalogy 

27 | Formáty a druhy katalogů a podkladů 

1. Tištěné reklamní materiály jsou způsob, 

jak vyniknout a vyhrát boj o pozornost 

zákazníků. Postarejte se o promyšlený a 

ucelený projekt, který bude nejen zdrojem 

informací o firmě či nabídce, ale bude také 

vyprávět příběh.

2. Než začnete navrhovat, promyslete si 

obsahové rozvržení – nastavte typ mřížky 

a schéma tak, aby byl výsledný produkt 

čitelný a vizuálně atraktivní. 

3. Vyberte si vhodný formát – od něj se 

bude odvíjet rozvržení celého výtvoru a 

typ fotografií a grafiky, které si pro tvorbu 

katalogu zvolíte. K dispozici máte formáty 

vertikální, horizontální i čtvercové.  

4. Nebojte se experimentovat a hrát si se 

vzorcem. V Justprint si můžete vybrat ze 3 

typů katalogů - šité, lepené a spirálové  

5. Vyberte si papír - k dispozici máte 

tradiční křídový papír, ofsetový papír a 

celou řadu dekoračních papírů pro ještě 

lepší výsledný efekt.

6. Okořeňte design zušlechtěními - 

nejdůležitější prvky na obálce zvýrazněte 

UV lakem nebo vše potáhněte soft touch 

fólií. Váš katalog bude vyčnívat mezi 

ostatními a bude těžké kolem něj projít 

lhostejně. 

7. Vsaďte na personalizaci – nic nefunguje 

tak dobře, jako komunikace směřující 

přímo k příjemci. Máte opravdu ohromný 

prostor - můžete použít vložku, do které 

můžete umístit individuální zprávu nebo 

- pokud zasíláte katalogy klientovi - 

personalizovat obálku.
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66 | Příprava katalogu pro tisk

Lepený katalog - 
příprava obálky  
Při nastavování pracovní plochy obálky v lepeném 
katalogu je potřeba kromě sečtení dvou šířek 
cílového formátu vzít v úvahu i šířku hřbetu. Na vnitřní 
straně obálky by měl být hřbet ponechán jako bílé, 
nepotištěné pole. Vazárna bude mít na co lepit vnitřní 
stránky.

Zde by měl být soubor 
připraven ve formě 
dvoustránkového listu s 
následujícími rozměry:

čistý formát + hřbet 
+ čistý formát x výška

Soubor s obálkou 
lepeného katalogu by měl 
být připraven ve formě 
dvoustránkového listu a 
obsahovat:

- na první straně - obálka IV, 
hřbet, obálka I,

- na druhé straně - obálka II, 
hřbet (nepotištěný),  
obálka III.

Co je uzavřený (čistý) 
formát?

je to cílový formát – tedy 
ten, který držíte v ruce ve 
složené podobě. V případě 
lepených katalogů má 
podobu 2 složených stránek, 
které se po rozložení stanou 
rozkládací. Hrubý formát je 
formát otevřený - výrobní, 
tedy formát, ke kterému se 
přidávají spadávky (jsou 
oříznuty v pozdější fázi 
výroby).

Nepotištěný hřbet vnitřní 
obálky 

Při navrhování lepených 
katalogů je třeba pamatovat 
na nepotištěný hřbet vnitřní 
obálky. Díky tomu bude 
lepení v tomto místě trvalé. 
Ponechání grafiky na hřbetu 
může způsobit odlepení 
vnitřku od obálky.

Pokud má vnější obálka 
velké pokrytí barvou, stojí 
za to zvážit dodatečné 
zušlechtění fólií, které sníží 
riziko prasklin na hřbetu.

Pamatujte: Formát  
je nutné zvětšit  

o rozměr spadávek.

88 | Objednání a tisk katalogu. Krok za krokem

Jaký podklad mám vybrat?
Papír ovlivňuje kvalitu, objem a cenu katalogu.

Ofsety jsou nepotažené papíry. 
Nejúspornější verze je ofsetový papír 90 
g. Ty s větší gramáží vypadají opravdu 
působivě a zároveň dodávají výtiskům 
trochu drsnosti. A co je důležité – můžete 
na ně psát a inkoust se nebude rozmazávat. 
S námi můžete tisknout na ofsetu od 90 do 
240 g. 

EKO papíry, při jejichž výrobě se dodržují 
přísné ekologické normy, snadno se s 
nimi pracuje. Naše nabídka zahrnuje např. 
Woodstock Betulla 285 g nebo Kraftliner 
250 g. 

Papíry se skvěle osvědčily jako obálky 
katalogů. Tyto podklady budou dobrým 
úvodem pro portfolia nebo k návrhářskému 
katalogu výrobků. 

Katalog můžete také vytisknout na 
potahovaný neboli křídový papír – matný 
nebo s mírným leskem. Tyto typy podkladů 
díky speciálnímu nátěru neabsorbují barvu 
tak, jako nepotažené. Výsledkem je, že 
vytištěné barvy jsou intenzivnější. U nás 
si můžete vybrat tisk na křídový papír s 
gramáží od 90 do 350 g.

Pokud na naší webové 

stránce nenajdete 

ten správný produkt 

nebo máte jiné otázky, 

napište nám, rádi 
Vám pomůžeme.

sh
rnu

tí

07 | Formáty a druhy katalogů a podkladů 

Navrhněte 
rozvržení 
obsahu
Už víte, že dobrý projekt  
je základ!

Začněte tedy vytvořením 
mřížky, která udrží 
podobu vašeho katalogu 
i po několika hlubších 
krizích. Nejlepší je, když 
si dodatečně navrhnete 
schéma, do kterého na 
úplný závěr vložíte fotky, 
texty a grafiku.

Při sazbě této publikace 
jsme předem předpokládali 
rozvržení textu, fotografií a 
grafiky.
Tím jsme ovlivnili 
transparentnost a harmonii 
projektu. Toto řešení dobře 
funguje nejen u dlouhých a 
komplikovaných publikací 
- sloupcové uspořádání, 
nejrůznější textové a 

grafické styly systematizují a 
usnadňují práci na katalogu.

Více o vytváření 
modulárních mřížek se 
dozvíte v knize „Mřížky, 
aneb principy typografické 
kompozice“ od Kimberly 
Elam, ve které autorka uvádí 
základní funkce a pokyny 
pro vizuální organizaci a 
odhaluje tajemství vytváření 
dobré kompozice, pomocí 
modulárních mřížek 
jako nástroj dynamické 
komunikace.

zajímavé!

Například:
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CD: Jessica Gronau, Phillip Wienberg
AD: Cornelius Hafemeister
CW: Nadja Preyer

Foto: Uwe Duettmann
Postproduction: Digitales Leben

Agency: Philipp und Keuntje
Client: Audi AG

Vyberte 
vhodný 
formát
Produkt a služba do značné míry  
určují formát.

Při tvorbě produktového 
katalogu pro značku, která 
prodává lyže, nebude 
výběr čtvercového formátu 
tím nejlepším řešením. 
Vertikální formáty budou 
dobře vypadat s obsahem, 
ve kterém převažují 
fotografie pořízené 
na výšku. Čtvercové a 
horizontální formáty budou 
nejlepším řešením pro 
prezentaci nových trendů, 
inspirací, ale i sezónních 
publikací, portfolií, 

09 |  Formáty a druhy katalogů a podkladů 
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obrazových katalogů a 
trendbooků.

V katalogu značky Audi byl 
použit horizontální formát, 
který umožňoval použití 

panoramatických fotografií 
zdůrazňujících komfort a 
eleganci vozu. 

Co Vás napadne po 
zhlédnutí těchto vizualizací? 
Očima své fantazie vidíte 
pohodlnou, elegantní 
limuzínu? 
Skvělé, efekt byl dosažen! 

To vše díky optickému 
klamu ovlivněnému 
formátem katalogu.

www.behance.net/gallery/70092913/Audi-Q8-Katalog?tracking_source=search%257Ckatalog

Například:
I L  ve 

You
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Vyberte papír
Na této volbě závisí jak efekt, kvalita,  
tak i cena katalogu. 

Pokud máte zájem o ekonomickou 
variantu, zvolte nízkou gramáž, např. 90 g.  
Avšak čím výše, tím blíže jste WOW efektu.

Pokud chcete 
něco víc, 
zvažte křídové,  

dekorativní, kraftové nebo 

ofsety s vy
šší gramáží.
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sou plně matné, bez 
jakýchkoli odlesků

dobře sají barvu 
a neblednou

neunavuj svůj zrak

dá se na ně psát perem, 
obtisknout razítka a 
inkoust se nerozmazává
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         Ofsetové
papíry (nepotahované)
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  mohou být s matným 
nebo lesklým povrchem

  „nesají” barvu,barvy 
jsou živé a velmi 
intenzivní

povrch je hladký na dotek

Křídové

papíry
jinak potahované

    mají 
ten
třpyt
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Kraftové a ofsetové podklady s vysokou gramáží umožňují nekonvenční využití a navíc zapadají do trendu ECO. Kraftliner a Woodstock Betulla jsou jedněmi z těchto papírů. Oba jsou vyráběny podle 

přísných ekologických norem a pochází částečně z recyklace. díky čemuž jsou znovu recyklovatelné. Oba jsou ideální na obálku katalogu.

     Recyklované
papíry 

I     cookie”I     cookie”
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Nestandardní řešení
 

Autorské řešení poskytují jedinečnou příležitost 
vytvořit „novou kvalitu“ a překračovat obvyklé vzory.

Stále populárnější se stává přidávat do katalogů dekorativní papírové vložky, průhledné 
obálky nebo diferenciace velikosti vložek. Geniálním příkladem nestandardního řešení 
je katalog DHL. Na straně z průhledné fólie je vytištěn kurýr s balíkem, který na jedné 
straně balík vyzvedne a přenese jej na druhou. Existuje snad výmluvnější způsob, jak 

ukázat, čím se společnost zabývá?

Jsme připraveni 
realizovat nestandardní 
zakázky!
easy way to print!

www.logistics.
dhl/pl
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Díky této implementaci 
získala značka 
dodatečný virální efekt 
– řešení se objevilo na 
nejvýznamnějších webech 
věnujících se marketingové 
komunikaci a grafice.

Mezi další zajímavé 
příklady nestandardního 
použití patří odlišení 

velikosti stránek nebo 
přidání přeloženého archu 
ozdobného papíru – ty 
se budou dobře hodit ve 
spirálovém nebo šitém 
katalogu.

V Justprint realizujeme tisk 
na transparentní materiály 
jako zakázky nestandardní. 

Originálního vzhledu 
lze však dosáhnout i 
jinými způsoby. Přidejte 
do klasického katalogu 
transparentní obálku s 
potiskem nebo navrhněte 
dodatečné, volné, barevné 
záložky z ozdobného papíru 
či pásky obtáčející publikaci 
– čím více takových 
překvapivých prvků, tím 
blíže k WOW efektu!

                U Justprint 
můžete šít 

nebo spirálovat 
menší vložky.  

    V šitém katalogu musí 

být menší vložka přisunuta 
nahoru nebo dolů.

zajímavé!

Využijte co nejvíce fyzické síly papíru. Získáte tím obrovskou výhodu oproti reklamám digitálním. Každý chce 
inzerovat online a zapomíná, že tištěné reklamní materiály v rukou zákazníka jsou mnohem efektivnější než 
nejedna reklama digitální. Musíte je umět správně připravit a vědomě je implementovat jako trvalý prvek 
marketingové strategie.
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Personalizace
Výhody jsou viditelné pouhým okem! 

Personalizované potisky jsou řešením 
šitým na míru modernímu marketingu 
- komunikace se zákazníkem je na 
mistrovské úrovni, pomáhá při vytváření 
pozitivní image značky a zvyšuje loajalitu 
kupujících. Výhody jsou viditelné pouhým 
okem! 

LIDÉ MOHOU ZAPOMENOUT, CO JSTE 
ŘEKLI, MOHOU ZAPOMENOUT, CO JSTE 

UDĚLALI, ALE NIKDY NEZAPOMENOU, JAK 
SE DÍKY VÁM CÍTILI.  

Maya Angelou

Představte si, že Vaše dítě dostane jako dárek 
brožuru s vlastním jménem nebo že obchodní 
partner během schůzky uvidí na obálce 
něco, co se týká přímo jeho firmy. Dítě bude 
nadšené a obchodní partner pozná, že se 

Vaše firma skutečně zaměřuje na dedikovaná 
řešení.

Podobné řešení lze úspěšně použít  
u předplatného (personalizované uvítání 
uvnitř), u věrnostních programů (papírový 
výpis dosažených bodů v katalogu s 
osobním vzkazem) a u komerčních 
publikací (personalizované knihy určené 
jako dárek, např. narozeninové album 
pro dítě s titulem „Honzíku, vítej v rodině 
Nováků!“).

V roce 2018 magazín ELLE společně s 
HP Graphic Arts vyrobil a odeslal až 50 
tis. předplatitelů speciálního vydání s 

personalizovanou obálkou.

https://garage.hp.com/us/en/business/elle-magazine-kim-kardashian-
west-customized-cover.html

Příklad
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Katalog jako polygrafický produkt lze 
definovat také jako: - magazín - časopis / 
noviny - brožura - album - sešit.

https://garage.hp.com/us/en/business/elle-magazine-kim-kardashian-
west-customized-cover.html
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zajímavost!
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Zaskakující  
kreace
Skvělý nápad nevyžaduje  
vždy ohromné finanční  
výdaje na realizaci. 

Pokud rozpočet nepředvídá nestandardní 
řešení, jako jsou zušlechtění nebo výběr 
dekorativních papírů, prolomte nudu 
zajímavou příchutí, přidanou ke kreaci. Značka Adidas před několika lety 

ukázala, jak pomocí obyčejného katalogu 
zprostředkovat nejdůležitější hodnoty 
značky. Návrh vycházející ze standardního 
řešení opravdu zaujal a získal dodatečné 
body v očích příjemců díky interakcím na 
úrovni: fotografie - stránky katalogu.

příklad

www.adidas.com.pl
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Duhy katalogů  
v Justprint

V naší tiskárně máte na výběr tři druhy katalogů:  
katalog sešívaný, lepený a se spirálou
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Výhody  

šitých katalogů

• tisk velkých nebo malých nákladů 

(od 5 ks)

• příznivá cena 

• rychlá realizace

• možnost připevnění do pořadače 

(obloukové spony)
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Kdy zvolit sešívaný 
katalog?

• pokud potřebujete malý počet stran (od 4 do 56 stran + obálka)
• pokud hledáte ekonomické řešení
• pokud Vám záleží na krátké dodací lhůtě
• pokud chcete katalog doplnit o reklamní nebo vzdělávací  

materiály (vyberte obloukové spony a připněte katalog do pořadače)
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Jak dosáhnout nejzajímavějšího efektu?

• použijte zušlechtění fólií nebo kombinací 
fólie se selektivním UV lakem (díky tomu 
se detaily budou lesknout). Pamatujte 
však, že zušlechtění bude fungovat pouze 
na potažených površích (např. křídě a 
kartonech) s odpovídající gramáží (obvykle 
od 170 g). Zušlechťování se nepoužívá 
na dekorativních, kraftových a ofsetových 
podkladech 

• zvolte ofsetový podklad (lze na něj psát), 
pokud má katalog sloužit i jako zápisník 
a nabádat k interakci s příjemci (rébusy, 
křížovky) 

• používejte papíry vyšší gramáže - jak na 
obálce, tak uvnitř katalogu

• pomyslete o papíru ve stylu EKO - např. 
Kraftliner 250 g, Offset (dokonce až 240 g) 
nebo Woodstock Betulla (285 g)

   be eco!!!be cool, 
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Kdy zvolit katalog  
se spirálou?

• pokud hledáte katalog s malým nebo středním nákladem (od 8 do 56 stran + obálka)
• pokud Vám záleží na rychlé realizaci
• pokud potřebujete větší náklad (od 50 ks)
• pokud je cílem pohodlné prohlížení a prezentace stránek (s možností rozložit je 

naplocho)
• pokud bude Váš katalog často používán a chcete mít možnost vytrhávat z něj stránky

23 |  Formáty a druhy katalogů a podkladů 

Výhody katalogů spirálový 

• vysoká odolnost - k
atalog si zachová 

původní podobu i při častém listování

• pohodlí - l
ze jej rozložit naplocho  

• umožňuje prohlížení a zastavení se na 

jednotlivých stránkách 

• různé barvy spirály na výběr
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Jak dosáhnout nejzajímavějšího efektu?

• použijte zušlechtění na obalu, která dodávají 
lesk (lesklá fólie), eleganci (matná fólie) nebo 
sametovou texturu (fólie soft touch) 

• vyzdvihněte detaily na obálce, naneste 
selektivní UV lak

• zvolte barvu spirály k projektu

• můžete využít nestandardní řešení 
a objednat si obal na syntetickém, 
dekorativním nebo průhledném papíru

aby získal zvláštní síluhasło (reklamní) slogan je někdy nutné 

„vylepšit“ (zvý
raznit např. UV lakem), 
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Kdy zvolit lepený 
katalog?

• pokud Vám záleží na dokonalém efektu, ale i objemu (od 48 do 256 stran + obálka),  
je možné rozšířit i počet stran v nestandardní objednávce

•  pokud je nepotřebujete „na včera“  (lepidlo musí zaschnout)
•  pokud potřebujete pravidelný tisk, ale i příležitostný tisk
•  pokud potřebujete obsáhlou prezentaci nabídky, projektů, trendů

Výhody 

lepených katalogů

• estetika - le
pené katalogy dobře 

prezentují g
rafiku, proto jsou ideální pro 

prezentaci produktů

• odolnost - P
UR (polyuretanové) le

pidlo 

je velmi pevné a elastické, odolné vůči 

vysokým i n
ízkým teplotám, nepraská a 

neloupe se, ani při m
além počtu stran

• prestiž – k
atalogy vypadají d

ražší a 

mnohem hodnotnější 

• můžete tisknout až 50 mm na hřbet
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Jak dosáhnout nejzajímavějšího efektu? 

• navrhněte obálku s impozantně lesklou 
fólií, tónujícím matem nebo s hedvábnou 
fólií soft touch (na dotyk připomíná slupku 
meruňky). 

• zvýrazněte detaily na obálce, pokrývajíc 
je selektivním UV lakem

• volte různé podklady a hrajte si s 
kombinacemi – kombinujte matný papír 
uvnitř s lesklým vnějškem a kde je to 
možné, volte dekorativní papíry

 dotek,který má 

hodnotu více 
než  

1000 slov



27 | Formáty a druhy katalogů a podkladů 

1. Tištěné reklamní materiály jsou způsob, 

jak vyniknout a vyhrát boj o pozornost 

zákazníků. Postarejte se o promyšlený a 

ucelený projekt, který bude nejen zdrojem 

informací o firmě či nabídce, ale bude také 

vyprávět příběh.

2. Než začnete navrhovat, promyslete si 

obsahové rozvržení – nastavte typ mřížky 

a schéma tak, aby byl výsledný produkt 

čitelný a vizuálně atraktivní. 

3. Vyberte si vhodný formát – od něj se 

bude odvíjet rozvržení celého výtvoru a 

typ fotografií a grafiky, které si pro tvorbu 

katalogu zvolíte. K dispozici máte formáty 

vertikální, horizontální i čtvercové.  

4. Nebojte se experimentovat a hrát si se 

vzorcem. V Justprint si můžete vybrat ze 3 

typů katalogů - šité, lepené a spirálové  

5. Vyberte si papír - k dispozici máte 

tradiční křídový papír, ofsetový papír a 

celou řadu dekoračních papírů pro ještě 

lepší výsledný efekt.

6. Okořeňte design zušlechtěními - 

nejdůležitější prvky na obálce zvýrazněte 

UV lakem nebo vše potáhněte soft touch 

fólií. Váš katalog bude vyčnívat mezi 

ostatními a bude těžké kolem něj projít 

lhostejně. 

7. Vsaďte na personalizaci – nic nefunguje 

tak dobře, jako komunikace směřující 

přímo k příjemci. Máte opravdu ohromný 

prostor - můžete použít vložku, do které 

můžete umístit individuální zprávu nebo 

- pokud zasíláte katalogy klientovi - 

personalizovat obálku.

01

sh
rnu

tí
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02

GRAFICKÉ 
TRENDY 
PŘI NAVRHOVÁNÍ 
KATALOGŮ
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Úvod
Držte krok s trendy, inspirujte se těmi nejlepšími  
a vytvářejte návrhy, které potěší Vaše příjemce! 

V této kapitole najdete solidní porci 
kreativních nápadů ze světa grafiky a 
také sadu nástrojů, které Vám pomohou 
pohybovat se ve světě navrhování. 
Využijte tyto znalosti, vyzkoušejte 
navrhovaná řešení a vytvářejte moderní 
výtvory! Katalog, který půjde „s 
dobou“, zvýrazní Vaše sdělení a díky 
mimořádnému designu zůstane na  

dlouhou dobu v paměti a stane se 
pevnou oporou v efektivních
marketingových činnostech. 

Podívejte se, jak málo Vás dělí  
od tohoto cíle!
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Animace

Pohyblivá grafika je v trendu již několik 
let, ale v roce 2022 definitivně posílí svou 
pozici a bude diktovat podmínky  
v projektech webových stránek a obsahu 
zveřejňovaného na sociálních sítích 
(včetně reklamy).  

Animace je způsob, jak vyniknout a šance 
upoutat pozornost, a proto ani letos 
nebudou chybět  experimenty s touto 
formou kreativního vyjádření.
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Antropomorfismus

Fantastická zvířata (a další!) byla v trendu v 
roce 2021 a v roce 2022 se jen málo změní. 
Antropomorfní variace se budou proplétat v 
identifikacích značek, které se chtějí výrazněji 
prosadit v povědomí skupiny potenciálních 

příjemců a zůstat tam déle, vzbouzet 
například takové emoce jako sympatie nebo 
zvědavost.

Mluvící zvířecí 
hlavy už nejsou 
jen doménou 
Orwella.
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Gradient

A spolu s ním zrnitost! Technika, která 
umožňuje vytvářet retro grafiku, bude 
dominovat trendům příštího roku a nakrmí 
nás solidní porcí výtvorů přímo ze starých 
sci-fi filmů nebo výstav věnovaných 
abstraktnímu umění. Gradient a zrnitost 
však nejsou pouze způsobem, jak znovu 

vytvořit atmosféru minulosti – tato 
grafická technika je ideální pro vytváření 
současných a dokonce i futuristických 
výtvorů, jejichž úkolem je předběhnout 
dobu.

Nemá to být 
dokonalé. 

 Má to být 
zajímavé!
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Retro                                          

Tento trend se již objevil 
v diskuzi o zrnitosti a 
gradientu a zde bude jen 
sílit. Věčně živý retro styl 
v příštím roce nezestárne 
- bude se rozšiřovat a 
inspirovat lidi reprezentující 
svět umění a užité grafiky. 
Odkazy do minulé časy 
a sentimentální výlety za 
tím, co se již stalo, budou 
konkurovat futurismu a 
moderním technikám 
objevujícím se v grafice.

Pa
ma
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Minimalismus

Není divu, že tomuto trendu, pevně 
ukotvenému v grafických trendech 
posledních let, se bude dařit i v roce 
2022. Ve světě přetíženém podněty, bity a 
informacemi jsou hodnoty, které jsou stále 
více vyhledávané, pocit pokoje, harmonie 
a klidu. Pokusem o jejich nalezení jsou 

grafické výtvory vytvořené v duchu 
minimalismu - jak ty určené pro tisk, tak ty 
v digitální verzi. 

Bez přepychu, 
ale elegantní!
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Surrealismus                                                                    

 
Slovem doprovázejícím tento trend je 
únik. Z města, od rutiny nebo do vesmíru. 
Pokud se obklopíte díly vytvořenými v 
tomto grafickém trendu, budete se moci 
na chvíli přenést jinam – aniž byste opustili 
svůj domov a bez zapojení zásuvky do 
metaverze. Surrealismus v roce 2022 
bude mít silný vliv na podněty a imaginaci, 
okouzlí, svádí a láká příslibem nového a 
neznámého.

Surrealismus zvedá 
hlavu, zatímco ostatní 
se stále omezují na flirtování a mnozí střádají úspory na černou hodinu.

Salvador Dali
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Inspirace přírodou

Čerstvé, zelené a přirozené. Blízkost 
přírody je stále něčím, co máme deficitní, 
a kompenzuje to mimo jiné záplava 
grafických děl, ve kterých to právě 
příroda hraje první housle. To platí jak pro 
koncepční variace doplňující portfolio, tak 

pro značky – stále dychtivěji se obracející 
k ekologii – manifestující kultivované 
hodnoty v identifikacích blízkých 
dobrodružství a plných odkazů na planetu 
a její atributy.

Dostaňte  
z přírody  
to nejlepší.
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Pamatujte:

Grafická podoba, která bude do katalogu 
vybrána, by měla vždy zohledňovat vizuální 
identifikaci značky, pro kterou je materiál 

vytvořen. Nicméně využívání trendů a znalost 
toho, co se Vám na trhu líbí, může rozhodnout  

o Vašem konečném úspěchu.
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Usnadněte si práci: 
sbírka bezplatných 
zdrojů
 
V životě se počítá chytrost! Pokud znáte trendy, 
musíte rovněž vědět, kde hledat materiály pro práci. 
Ne každý grafik je ilustrátor a ne každý musí umět 
navrhovat fonty. Proto jsme pro Vás připravili kolekci 
užitečných nástrojů a platforem, kde najdete tuny 
bezplatných fotografií, vektorů, typů písma a různých 
pluginů, díky nimž se Vaše práce stane snadnější.

Zdroj: gettyimages.com
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RGB

Zkroťte barvy: barevné palety a generátory, 
inspirativní kombinace

Adobe Color 
hledejte na základě barev, 
nálad nebo klíčových slov

BrandColors 
zde naleznete firemní barvy 
nejoblíbenějších značek

ColorSpace 
generuje palety na základě 
čísla barvy

Colormind 
generuje barevné styly 
z fotografií, videí a 
populárního umění

Khroma
vybere sadu 50 barev a 
algoritmus vygeneruje Vaše 
oblíbené

Grabient 
generování palet gradientů

Picular 
vyhledávejte barvy stejně 
snadno jako hesla Google

Chladiče
generují palety v expresním 
režimu

Najděte dobré fotografie: databáze bezplatných 
fotografií je Vám plně k dispozici

Unsplash 
módní fotografie často již 
po zpracování (s filtry)

Foodiesfeed 
krásné obrázky jídla

Travelcoffeebook 
cestovatelské fotografie  
s otevřenou licencí

Foter
alternativa k Unsplash

Pixabay
bezplatné obrázky a videa 
pro všeobecné použití 

Pexels
velká sbírka vysoce 
kvalitních fotografií, webové 
stránky v polštině

Picjumbo 
pěkné fotky v oblíbeném 
stylu

Reshot 
banka fotografií o fauně 
a flóře

Kaboompics
alternativní zdroj pěkných 
fotek s otevřenou licencí

https://color.adobe.com/pl/create/color-wheel
https://brandcolors.net/
https://mycolor.space/
http://colormind.io/
http://khroma.co/
https://www.grabient.com/
https://picular.co/
https://unsplash.com/
https://www.foodiesfeed.com/
https://travelcoffeebook.com/
https://foter.com/
https://pixabay.com/pl/
https://www.pexels.com/pl-pl/
https://picjumbo.com/
https://www.reshot.com/
https://kaboompics.com/
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Upravte fonty :   
zde najdete zdarma

Google Fonts 

Fontsquirrel 

Fontspace

DaFont.com 

1001 Fonts

Abstract Fonts

Prezentujte katalog:  
použijte bezplatné mockupy 

Mockup World

The Mockup Club

GraphicBurger

Pixeden

Mr Mockup 

Anthony Boyd

Good Mockups 

Unblast 

Pixelbuddha 

Smartmockups 
Zdroj: Pixeden

Nezapomeňte zkontrolovat licenci, některé vyžadují uvedení autora/zdroje!

I zde si pozorně přečtěte licenci

!!

!!

https://fonts.google.com/
https://www.fontsquirrel.com/
https://www.fontspace.com/
https://www.dafont.com/
https://www.1001fonts.com/
http://www.abstractfonts.com/
https://www.mockupworld.co/
https://themockup.club/
https://graphicburger.com/
https://www.pixeden.com/free-graphics
https://mrmockup.com/freebies/
https://www.anthonyboyd.graphics/
https://goodmockups.com/
https://unblast.com/
https://pixelbuddha.net/all
https://smartmockups.com/
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Bezplatná vektorová grafika:   
ilustrace, ikony, piktogramy, infografiky

icons8 
skvělé ilustrace pro 
e-commerce 

Freepik 
vektorová grafika, soubory 
psd, ikony

Vecteezy 
velká sbírka vektorové 
grafiky

Dryicons 
banka ikon

Flaticon
banka ikon v 
minimalistickém stylu

Peecheey
kolekce vektorových 
ilustrací zdarma

Stockio 
fotografie a vektory

rawpixel 
prémiové materiály se 
záložkou bezplatných 
zdrojů

Vectorove
kolekce bezplatných 
ilustrací ke stažení od 
Grafmaga a Moniky 
Suchodolské

Užitečné pluginy:  
taky se Vám budou hodit!

Muzli 2
zůstaňte v obraze s trendy

Shift Click
vystřihujte a sdílejte 
obrázky v mžiku oka

WhatFont
jedním pohybem myši 
zjistíte, o jaký font se jedná

Dark Reader
šetřete svůj zrak při hledání 
nápadů na webu

Full Page Screen 
Capture 
uložte zobrazení stránky 
jedním kliknutím

Colorzilla
stahujte barvy z libovolného 
místa na webu

Lorem Ipsum Generator
bude se vám hodit, pokud 
čekáte na obsah od 
copywritera

Pluginy pro  
Google Chrome

Pamatujte na 
licence! :) !!

https://icons8.com/illustrations
https://www.freepik.com/
https://www.vecteezy.com/
https://dryicons.com/
https://www.flaticon.com/
https://www.peecheey.com/
https://www.stockio.com/
https://www.rawpixel.com/category/104/vectors
https://grafmag.pl/artykuly/vectorove-darmowe-ilustracje
https://chrome.google.com/webstore/detail/muzli-2-stay-inspired/glcipcfhmopcgidicgdociohdoicpdfc
https://chrome.google.com/webstore/detail/shift-click-image-extract/aonflkdebcjkiimklgpgkclmjohclbbf
https://chrome.google.com/webstore/detail/whatfont/jabopobgcpjmedljpbcaablpmlmfcogm?hl=pl
https://chrome.google.com/webstore/detail/dark-reader/eimadpbcbfnmbkopoojfekhnkhdbieeh?hl=pl
https://chrome.google.com/webstore/detail/gofullpage-full-page-scre/fdpohaocaechififmbbbbbknoalclacl
https://chrome.google.com/webstore/detail/gofullpage-full-page-scre/fdpohaocaechififmbbbbbknoalclacl
https://chrome.google.com/webstore/detail/colorzilla/bhlhnicpbhignbdhedgjhgdocnmhomnp?hl=en
https://chrome.google.com/webstore/detail/lorem-ipsum-generator-def/mcdcbjjoakogbcopinefncmkcamnfkdb
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Nejcennější webové stránky  
o navrhování:

Dribbble

Behance

99designs

Logoinspirations

Awwwards

Abduzeedo

Designspiration

Dezeen

A zde je porce zajímavých návrhů katalogů přímo z naší nástěnky na  Pinterest - 
pravidelně ji doplňujeme!

Zde najdete inspiraci!

https://dribbble.com/
https://www.behance.net/
https://99designs.com/
https://www.logoinspirations.co/
https://www.awwwards.com/
https://abduzeedo.com/
https://www.designspiration.com/
https://www.dezeen.com/
https://cz.pinterest.com/justprintCZ/
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1. Navrhujete katalog? 

Založte svou tvorbu na aktuálních trendech 

v grafickém designu, míchejte styly, 

pohrajte si s formou a vyberte si finální 

verzi návrhu tak, aby vyhovovala stylu Vaší 

značky a informaci, kterou chcete sdělit.

2. Usnadněte si práci a využijte 

internetové zdroje!  

Používejte bezplatné i placené nástroje, 

banky fotografií a platformy pro grafické 

návrháře. Možností je mnoho a hotový 

seznam s odkazy na jednotlivá místa 

najdete výše.

3. Zůstaňte v obraze!  

Sledujte nejoblíbenější webové stránky 

návrhářů a začněte svůj den alespoň s 

Behancem a Pinterestem!

02
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7 HLAVNÍCH 
HŘÍCHŮ PŘI 
PRÁCI S 
KATALOGY
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Úvod

V této části e-knihy se s Vámi podělíme o 
poznatky získané během dlouhých let 
práce s tiskovinami. Shromáždili jsme 
zkušenosti lidí, kteří jsou za DTP v naší 
společnosti zodpovědní, a že máme na 
palubě jen odborníky – někteří z nich 
dokonce dokážou vycítit chyby v souboru 
před jeho otevřením!

Podívejte se, 
co stojí za to si 

pamatovat a čeho 
se při přípravě k
atalogu k tisku 

vyvarovat.

Chyby se stávají a dokud jsme lidé, je 
nepravděpodobné, že se to změní. Jak se jim 
ale bránit? Využijte znalostí, o které se s Vámi 
v této kapitole podělíme, a naučte se, jak se 
vyhnout překážkám na cestě k dokonalému 
katalogu. Bude zde spousta životních 
příkladů a tipů, jak se jim vyhnout.



Sešívaný katalog

na výšku

A4

216 mm (formát před ořezáním)

210 mm (formát po ořezání)

303 m
m

(form
át před ořezáním

)

297 m
m

form
át po ořezání)

Exero od te feu lorem ipsum 
do feugiamet admen

Exero od te feu feugiamet ad do 
odiamconsent augait la feugiam 
commod eu facilissed tin et lum -
san henibh eum at dolut venit no -
strud tat nulput prat, quamet lore 
te doloreet, vel dolesto dolenis 
dit praessequate

san henibh eum at dolut venit no
strud tat nulput prat, quamet lore 
te doloreet, vel dolesto dolenis 
dit praessequate

Exero od
feugiamet

5 mm  (vnitrní okraj)3 mm (spadávka)

1. Nevím, kdo to ořeže - 
chybí spadávky 
a okraje

Stává se, že na ně zapomenou i ti nejlepší. 
V zápalu boje s InDesignem a texty a 
změnami dodávanými na poslední chvíli je 
blížící se termín jako ledovec v Titaniku

Po dokončení projektu uložte soubor, 
zhluboka se nadechněte… a zkontrolujte. 
Jsou? Skvěle! Letíme dál. Nejsou? No nic... 
Není zač!

• aplikujte spadávky 3 mm 
na každý okraj stránky

• ponechte okraj 5 mm pro 
vnější okraje

• použijte vnitřní okraj, 
vhodný pro daný typ 
katalogu (každý má jiné 
nastavení okrajů - vyplatí se 
nahlédnout do návodu k 
přípravě souboru pro tisk)

• vytáhněte pozadí / grafiku 
až do oblasti spadávek

pamatujte !!!

 46 | 7 hlavních hříchů při práci s katalogy 



Pokud zapomenete na tyto 
oblasti může se stát, že po 
složení katalogu - některé 
prvky nebudou čitelné. 
Samozřejmě, pokud je to 
kreativní cíl - žádný 
problém, ale pokud Vám 
nezáleží na vytváření 
tajemství, vezměte v úvahu 
oblasti doporučené pro 
daný typ katalogu 
(podrobně to vysvětlíme o 
pár stránek dále).

Co je čistý a hrubý 
formát? 
Čistý formát je konečný 
formát výtisku (po oříznutí 
pracovních ploch). A hrubý 
formát je jednoduše čistý 
formát plus tiskařské 
spadávky.   

Co jsou spadávky? 
Jedná se o pracovní 
oblasti, které budou při 
ořezávání projektu 
odstraněny. Obvykle se 
jedná o 3 mm, ale jejich 
přesné rozměry jsou 
popsány v pokynech na 
přípravu projektu pro 
vybrané produkty. Díky 
dotažení projektu až na 
okraje spadávky snižujete 
riziko vzniku nepotištěných 
proužků.  

Co jsou to vnitřní okraje? 
Kromě spadávky
nezapomínejte také na vnitřní 
okraje. Je to oblast, která Vám 
umožní udržet bezpečnou 
vzdálenost od ořezové značky. 
Měl by být zahrnut do cílového 
formátu (čistého). Obvykle 
postačí okraje 5–10 mm od 
ořezové značky. Doporučujeme 
tuto hodnotu vždy zkontrolovat 
v pokynech pro přípravu 
daného souboru pro tisk (např. 
v katalozích – vzhledem ke 
způsobu, jakým jsou stránky 

pozor!!!
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vnitřní okraj – důležité informace, 
jako je text nebo loga, 

by neměly překročit tuto linii

linie řezu - zde bude Vaše práce oříznuta
linie spadávky - pozadí Vaší práce se musí dotýkat této čáry

vnitřní 
okraj

5-10 mm

lepený katalog



spojovány – je často větší). 
Za vnitřní okraj se nesmí 
umísťovat žádné důležité 
informace – například texty, 
fotografie nebo loga. V 
případě katalogů závisí 
doporučené spadávky a 
okraje na způsobu spojování 
stránek. Jiné hodnoty se 
používají v šitém, lepeném a 
spirálovém katalogu. 

vnitřní 
okraj 
11mm

katalog se spirálou

vnitřní okraj 5mm

Dokonce i těm nejlepším 
se stává, že na to 

zapomenou, proto pro Vás 
níže máme malý grafický 

tahák.  
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sešívaný katalog

vnitřní 
okraj 
5mm



2. V náhledu to vypadalo 
jinak, neboli texty nebyly 
převedeny do křivek

Pro mnoho návrhářů je převod fontů do 
křivek před uložením souboru pro tisk jako 
samozřejmá samozřejmost. Zkušený 
DTPák, který už připravil do tisku tisíce 
souborů, to dělá naprosto automaticky a 
bezpodmínečně. Rozhodně stojí za to 
přidat si to do kontrolního seznamu. 
Někdy můžete mít horší den a odhalení 
tohoto nedopatření může zachránit celý 
náklad!

A komu je tohle potřebné? 
Bohužel, když pracujete na počítači, m
áte přístup ke zdrojům, které nemusí být 
dostupné na jiném zařízení. V případě 
fontů je to velký problém, jelikož nejenže 
tiskárna nemusí mít fonty, které jste použili, 
ale může mít i jejich jinou verzi (nebo verzi 
jiného výrobce). V praxi může efekt 
vypadat takto:

Chcete-li se tomuto typu 
chyb vyhnout, použijte 

v Adobe InDesign po výběru 
textu jednoduchý příkaz: 
Text >  Převést na křivky 

nebo pomocí zkratky 
Ctrl+Shi+O

FONT

originální text

Zda je text převeden 

na křivky, je vid
ět v náhledu. 

 Náhled > 

Obrys nebo zkratka Ctrl+Y

font převedený
na křivky

nezakřivený
font

49 | 7 hlavních hříchů při práci s katalogy 

originální text



Co jsou to křivky? 
Jedná se o fonty (písma/typy písma) 
převedené na vektory. To zabraňuje tomu, 
aby program zaměnil nějaký font za jiný – 
po otevření souboru osobami, kteří nemají 
daný typ písma (např. pro editaci nebo 
přípravu pro tisk). V současné době 
můžete daný typ písma k výslednému 
souboru PDF přiložit (pokud to autor 
povolí). Pokud to však není potřeba, 
doporučujeme jejich dřívější převod do 
křivek.  

Co je sloučení souboru? 
Sloučení souboru umožňuje vložit všechny 
prvky do souboru (sloučení obrázku / 
rastrování obrázku do bitmapy). Sloučení 
se používá, pokud v souboru mohou 
chybět např. spojovníky nebo písma nebo 
pokud byla použita průhlednost, která 
může být nesprávně interpretována. 
Znamená to také, že se všechny vektorové 
prvky změní na rastrové, přičemž zcela 
nepatrně ztrácí na kvalitě.
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3. Špatná velikost úlohy 
a tiskové značky

Tato problematika se jeví jako prozaická, 
ale přesto stojí za to ji zde znovu zdůraznit, 
podtrhnout a ztučnit. Každý ví, jaké 
rozměry má formát A4, A5, A6. Pokud to 
neví, může to snadno zjistit. Přesto jsou 
však občas zasílány soubory, ve kterých je 
například na šabloně katalogu A4, 
zpracován katalog A5 (nebo naopak). Je 
samozřejmě možné tisknout různé rozměry 
(včetně nestandardních) za předpokladu, 
že jsou zpracovány ve vybraném formátu 
(nebo objednány jako tzv. nestandardní).

Aby se tomu zabránilo, je dobré použít 
hotové šablony dostupné pro konkrétní 
produkty – a nanášet na ně vyhrazené 
formáty. I zde je však třeba být opatrný. 
Před odesláním souboru do tiskárny se 
vždy ujistěte, že na něm nejsou žádné 
tiskové značky (např. pasovací značky, 
ořezové značky, barevná škála – viz 
obrázek níže). No, pokud tedy nechcete, 
aby byly vytištěny – pak není o čem mluvit.

• správný soubor pro tisk musí být vždy 
připraven v měřítku 1:1
• nejprve si stáhněte příslušné šablony a 
poté na nich vytvořte svůj projekt. To je 
mnohem bezpečnější než přiřazování 
projektu k šablonám
• šablony najdete a můžete si je stáhnout 
na našich webových stránkách při návštěvě 
vybraného produktu
• před odesláním souborů k tisku se 
ujistěte, že je šablona vypnutá
• pokud projektujete lepený katalog, zvažte 
šířku hřbetu

Tahák
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rozměry A

rozměry B

A1   594x841 mm
A2   420x594 mm
A3   297x420 mm
A4   210x297 mm
A5   148x210 mm
A6   105x148 mm

B1   70zx1000 mm
B2   500x707 mm
B3   353x500 mm
B4   250x253 mm
B5   176x250 mm
B6   125x176 mm

rozměry papíru A i B
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300 DPI 72 DPI

4. A proč je to 
tak rozmazané?  
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To je ale špatně, protože dpi (neboli dot 
per inch) je mírou rozlišení tiskových strojů 
a plotrů, nikoli souboru.

Samozřejmě, aby byl obrázek kvalitní, je 
potřeba pamatovat i na jeho velikost. 
Cílová šířka a výška nemůže být nikdy větší 
než původní (zdrojová) výška.

Je vhodná chvíle připomenout si, co je to 
rastrová grafika a co je vektorový obrázek.

Co je to rastrová grafika? 

Jde o formát skládající se z jednotlivých 
pixelů, z nichž každý obsahuje informaci 
o barvě. Rastrová grafika má pevný počet 
pixelů, definovaný v tvůrčím procesu. 

Nízké rozlišení, špatná kvalita, rozmazané 
fotografie, rozpixelovaná grafika – tak 
klient nejčastěji naznačuje, že se v tisku 
něco pokazilo. S těmito pojmy se setkal 
téměř každý při navrhování jakýchkoliv 
materiálů. Odkud se berou, když na 
počítači vypadalo všechno dobře?

Často se stává, že nahrané soubory mají 
příliš nízké nebo příliš vysoké rozlišení. 
Správně připravený projekt by měl mít 
rozlišení 300 ppi. Projekty s příliš nízkým 
rozlišením se projeví špatnou kvalitou 
tisku. Na druhou stranu soubor s příliš 
vysokým rozlišením bude zredukován na 
požadované (nebo bude systémem 
odmítnut). Pro webovou grafiku, 
navrhování materiálů nahraných na web, 
stačí rozlišení 72 pixelů na palec

Hodnota ppi nebo dpi? 
Velmi často je v nomenklatuře projektantů 
přepočítací koeficient ppi nahrazen dpi.

Pamatujte:
Musí to být jakost 

a ne nějak.

VECTOR
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Při deformaci obrazu dochází k fenoménu 
pixelizace, tedy ke zvětšování pixelů a ztrátě 
jejich informace. Opakované zvětšování a 
zmenšování fotografie povede ke ztrátě dat 
a pixelů, což negativně ovlivní její kvalitu.

Co je vektorová grafika? 
Jedná se o grafický formát, který se 
vypočítává matematicky. Teoreticky to 
umožňuje, aby bylo grafice několikrát 
měněno měřítko, bez ztráty kvality. Bohužel, 
vzhledem k požadovanému výpočtovému 
výkonu neumožňuje získat takové detaily 
jako rastrová grafika.  

Zajímavost

Někdy se však 
stává, že se kreativita

 vymyká přísným pravidlům. 
Někdy jsou pixely 

záměrně 
vydobývány pro 
jedinečný efekt. 
Experimentujte!
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5. Ty jeden  CMYK’u! 
Pár slov o špatném 
barevném prostoru
Už samotná kalibrace obrazu a barev na 
matrici našeho monitoru může být 
problematická a odchylovat se od reality. 
K tomu se přidává fakt, že se barvy mohou 
na různých zařízeních často lišit v hloubce, 
kontrastu nebo dokonce odstínu.

V ideálním světě by každý měl monitor 
s matricí IPS nebo VA s vhodným 
antireflexním povlakem 
(anti-glare) v rozlišení QHD 
nebo 4k, s možností 
odpovídající softwarové 
a hardwarové kalibrace 
a kompatibilní 

 s AdobeRGB, navíc s použitím 10DF 
bitové palety (1,1 miliardy barev). Proto je 
třeba mít na paměti, že za účelem získání 
odpovídající barvy musí být zařízení řádně 
rozehřáté a v okolí by mělo převládat šero.
Je toho hodně, co je potřeba splnit, že? 
Bohužel nežijeme v ideálním světě a je 
potřeba si to uvědomit při navrhování, 
proto je důležitý způsob, jakým tyto barvy 
      definujeme.
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>>  RGB

>>  CMYK

Při návrhu souboru pro tisk vždy používáme 
barevnou paletu CMYK. Jeho příprava a 
odeslání v RGB prostoru určitě způsobí, že se 
všechny barvy budou lišit od požadovaných. 
Nejčastěji jsou pak šedivější a vybledlejší. 
Nedoporučujeme ani převod z palety barev 
RGB. Optimálního efektu práce dosáhnete 
tím, že od samého začátku pracujeme v 
barevném prostoru CMYK.

To, co vidíte na monitoru, se po vytištění 
bude jevit jinak.

Řekněme, že sestavíme projekt v RGB a 
vytiskneme jej v CMYK. V tomto případě 
budou všechny barvy, které se nevejdou 
do barevného prostoru CMYK, nahrazeny 
nejbližšími odpovídajícími odstíny (ne vždy 
v souladu s očekáváním). Za zmínku také 
stojí fakt, že v CMYKu nejsme schopni 
získat zářivé/neonové barvy.  

Red

Green

Blue

White

RGB

Cyan

Magenta

Yellow

Black

CMYK
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Pamatujte!

UV maska je 

pouze jednobarevná 

- černá se 100% sytostí 

v prostoru CMYK. 

Připomínáme rovněž, 

že pro selektivní UV lak s

e nepoužívá gradientní masky.

Co znamená RGB? 
Jedná se o barevnou paletu, vytvořenou 
pro potřeby digitálních zařízení. Každé 
zařízení má svou vlastní barevnou škálu, 
která neodráží barvy, které vyjdou v tištěné 
podobě. Barevný prostor RGB vzniká 
smícháním 3 základních barev – červené 
(RED), zelené (GREEN) a modré (BLUE).

Co je to CMYK? 
Jedná se o barevný prostor připravený 
s ohledem na tisk. Skládá se z barev cyan 
(odstín modré), magneta (podobné 
purpurové), yellow (podobné žluté) a 
black (označované jako K - key color, tedy 
klíčová barva pro odlišení od modré). 
Z těchto čtyř barev není možné získat 
všechny barvy (včetně bílé), proto se 
používají dodatečné barvy - jako je 
Pantone.

Co je Pantone 
(přímá / dodatečná barva)? 
Jedná se o hotové barvy vyrobené 
smícháním 18 pigmentů (včetně černé 
a bílé). Nevznikají v důsledku míchání 
tiskových barev při jejich nanášení na 
podklad, jako CMYK. Jejich jednoznačným 
rozlišovacím znakem je možnost získání 
metalických a fluorescenčních odstínů. 
Pantone je také označován jako dokonalá 
barva, a to pro svou neměnnost – bez 
ohledu na techniku tisku, podklad nebo 
tiskové stroje bude barva vždy stejná.
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6. Nečitelné fonty
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Dá se říci, že s katalogem je to jako s knihou – 
můžete se pokusit posoudit její atraktivitu 
podle obalu, ale o tom, zda opravdu stojí za 
pozornost, nakonec rozhodne obsah. Aby k 
tomu ale došlo, je potřeba zajistit čitelnost, 
což bez správně zvolených fontů není možné. 
Jak na to tedy jít?

• nepoužívejte příliš mnoho 
druhů písma najednou
• upravit velikost fontů 
podle formátu katalogu
• ujistěte se, že je mezi 
pozadím a fontem dobrý 
kontrast
• vyhýbejte se blokům textu 
– používejte odstavce, 
rámečky a zvýrazňování
• dbejte na správné 
řádkování a kerning 
(mezera mezi znaky)

Bloky nechme fanouškům 
hip-hopu. V případě textu - 
je lepší nahradit kompaktní 
blok menšími prvky. Níže 
uvedený příklad ukazuje 
„co nedělat“ – i když byla 
lupa v sadě.

Pamatujte!!!
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Jaká je optimální velikost 
fontů?

Obecně můžeme říct, že v 
případě jednobarevného tisku je 
minimální velikost textu, který má 
být čitelný, 6 bodů. V případě 
vícebarevného a bílého tisku 
(inverzní text) se doporučuje 
minimální velikost  8 bodů. 
Skutečné velikosti písma se 
mohou lišit v závislosti na typu 
písma, takže pro zajištění 
čitelnosti obsahu doporučujeme 
konzervativně zvětšit velikost 
fontů.

+2pkt.
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To, co někteří lidé nazývají chybou, 
může být pro jiné kreativní variace 

a záměrná činnost.

Kromě velikosti fontů 
zajistěte také jejich 
přehlednost výběrem 
správného řezu a kontrastu. 
Máme rádi výrazné designy 
a barvy, ale pozor, aby v 
zápalu boje o styl zůstal 
obsah stále čitelný. 
Dodržujte jednoduchá 
pravidla vizuální hierarchie, 
abyste se vyhnuli syndromu 
nad obsahem.

postava



7. Nehrajte si s ohněm!  

„Kontaktujte nás! 
Volejte na: 555 441 555“- něco tady chybí, 
že? Bohužel telefonní číslo bylo umístěno 
příliš blízko čáry ořezu, a proto poslední 
číslice zůstane navždy utajena. 
Samozřejmě můžeme počítat s tím, že 
někdo opravdu odhodlaný provede 10 
pokusů o spojení a nakonec najde 
správnou kombinaci, ale jaká je šance na 
úspěch?

Teoreticky by minimální vnitřní okraj měl 
být 3 mm. Z estetických důvodů však 
doporučujeme vyšší hodnoty. Někdy však 
projekt předpokládá opak, protože 
kreativita se často vymyká obecným 
pravidlům. Některé projekty nejen 
balancují na hraně (ořezy), ale také ji 
záměrně porušují. 

Máte-li další pochybnosti, o které jsme 
dosud nehovořili, kontaktujte nás – rádi 
Vaše dotazy zodpovíme. Správná příprava 
souboru pro tisk, zvláště u složitějšího 
projektu, jakým katalog bezesporu je, 
může být docela oříšek. Řiďte se našimi 
tipy, dejte si pozor na výše uvedené chyby 
a nikdy nepoužívejte Comic Sans (ledaže 
ironicky) a všechno bude v pořádku!

A co když 
nám uřízne 
xzdvě čísla?
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Umisťování důležitých prvků projektu příliš 
blízko čar ořezových značek
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1. Před odesláním projektu k tisku se 

ujistěte, že jsou rozměry katalogu správné. 

Zohledněte hrubý a čistý rozměr. Nahrajte 

soubory v přesném hrubém formátu, 

navrženém v příručce.

2. Zkontrolujte, zda je orientace stránky v 

souboru správná.

3. Při navrhování vždy používejte barevný 

prostor CMYK. Vyhnete se tak riziku, že to, 

co vidíte na monitoru, bude po vytištění 

vypadat úplně jinak.

4. Vytvořte projekt s rozlišením 300 ppi 

(pokud se jedná o velkoformátový tisk, 

ujistěte se, že používáte doporučenou 

hodnotu).

5. Zkontrolujte, zda byl přidán vnitřní 

(bezpečnostní) okraj.

6. Dbejte na vysokou kvalitu fotografií a 

grafiky umístěné v projektu. Nízké rozlišení 

může vést k pixelizaci. Pamatujte, že jakost 

je v grafické hierarchii vyšší než „nějak“!

7. Ujistěte se, že jsou fonty převedeny na 

křivky nebo vloženy do dokumentu.

8. Vyrovnejte gradienty a průhlednost.

9. Odstraňte tiskové značky (ořezové 

značky, pasovací značky, prvky ze stažených 

šablon).

10. Nezapomeňte soubor správně 

exportovat a odeslat v uzavřeném formátu 

– nejlépe vždy PDF nebo TIFF.

03

 sh
rnu
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PŘÍPRAVA  
KATALOGU 
PRO TISK
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Úvod
Receptem na dokonale vytištěné katalogy je vhodná 
příprava pro tisk. Pokud se Vám v noci zdálo o 
rozkládacích obálkách, spadávkách, barevných 
profilech a dalších hřbetech – nyní se jim můžete 
postavit tváří v tvář. Buďte však v klidu, nebude to tak 
děsivé, jak se zdá!

V této kapitole se dozvíte, jak vypadá 
proces přípravy k tisku 3 typů katalogů 
– šitých, lepených a spirálových. Při 
přípravě šitého a spirálového katalogu 
vytvoříte jeden, vícestránkový soubor se 
zachováním správného pořadí stránek 
(první dvě a poslední dvě jsou obálka, vše 
mezi tím jsou stránky vnitřku katalogu). V 
případě lepeného katalogu si připravte 
2 soubory - jeden s obálkou, druhý s 
vnitřními stránkami. Probereme to krok za 
krokem. 

Můžete se spolehnout na konkrétní tipy 
– přímo od praktiků. Způsob přípravy 
souboru (zejména obalu) se liší v závislosti 
na typu katalogu. Popíšeme si, jak každý 
z nich správně připravit k tisku. Začneme 
přípravou obálky, následně přejdeme 
dovnitř, abychom nakonec soubor 
exportovali. Jednoduché? Jak jinak! 
Pojďme tedy na to!

Navrhování katalogů
Jak začít

katalog

se spi
rálou

sešíva
ný

katalog

lepený 

katalog
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Příprava pracovního 
prostoru v InDesign
Dobrý nápad je polovina úspěchu.  
Zbytek uděláte v InDesign!

Čistý formát a spadávky

V polích šířka a výška 
doporučujeme nastavit čistý 
formát. A spadávky? Jejich 
hodnota se nejpohodlněji 
nastavuje ve vyhrazeném 
bloku. Je to velmi pohodlné 
a usnadňuje to další práci – 
Vám i tiskárně. 

Proč se vyplatí nastavit 
hodnotu spadávek v 
samostatném bloku?

Díky tomu bude soubor 
přehlednější a ověřující 
osoba si může snadno 
zkontrolovat, zda byly 
použity příslušné hodnoty 
(i v případě neobvyklého 
cílového formátu).

Nastavením čistého formátu 
a spadávky ve vyhrazených 
polích je nemusíte ručně 
počítat a přemýšlet, jak a na 
kterou stranu je přidat.

Příklad
Řekněme, že máme dva 
soubory:

• jeden, ve kterém byly 
spadávky zadány v čistém 
formátu s vynecháním pole 
spadávky (byly vypočteny 
dříve),

• druhý, do kterého byly 
přidány spadávky, ale ve 
speciálně vytvořených 
polích.

Spisy jdou do tiskárny a DTP-
ák, si je vezme do parády. 
Jak si s nimi poradí?

• V prvním případě, pokud 
je tento ve standardním 
formátu, snadno vypočítá 
hodnotu spadávky a ujistí 
se, zda je správná. Pokud 
se však ukáže, že je formát 
neobvyklý, nebude schopen 
zkontrolovat, o jaký přesah 
jde (a tedy zda se soubor 
vytiskne dobře). 
 
• Pokud DTP-ák obdrží 
soubor se spadávky 
obsaženými ve speciálních 
polích – věc je jednoduchá. 
V takovém případě můžete 
šílet s formátem a každý, 
kdo bude Váš soubor 
ověřovat, snadno zkontroluje 
správnost aplikovaných 
spadávek.

SPADÁVKY PŘIDANÉ 
jsou hodnoty zadané do 
příslušných polí, jejichž 
výsledkem jsou trimboxy, 
které značně usnadňují práci 
se souborem.

SPADÁVKY VLOŽENÉ vznikají 
jako výsledek matematické 
rovnice.

Počet stránek v katalozích

Pamatujte, že pro zachování 
správného skládání stránek 
v katalogu je počet vnitřních 
stránek násobkem 4. Katalog 
musí sestávat (bez obálky) 
např. ze 4, 8, 12, 16… stran.

Počet stránek vždy 
přizpůsobte typu katalogu. 
Pokud máme jen pár 
vnitřních stránek, lepený 
katalog neuděláme. Na 
druhou stranu šitý katalog 
nebude fungovat v 
případě několika set stran 
publikace. Minimální počet 
vnitřních stran, odpovídající 
konkrétnímu typu katalogu, 
si můžete prohlédnout na 
justprint.cz.

spadávky
přidané

spadávkyvložené
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Lepený katalog   
Příprava obálky a vnitřních stran

Při nastavování pracovní 
plochy obálky v lepeném 
katalogu je potřeba kromě 
sečtení dvou šířek cílového 
formátu vzít v úvahu i 
šířku hřbetu. Na vnitřní 
straně obálky by měl být 
hřbet ponechán jako bílé, 
nepotištěné pole. Vazárna 
bude mít na co lepit vnitřní 
stránky.

Zde by měl být soubor 
připraven ve formě 
dvoustránkového listu s 
následujícími rozměry:

čistý formát + hřbet 
+ čistý formát x výška

Soubor s obálkou 
lepeného katalogu by měl 
být připraven ve formě 
dvoustránkového listu a 
obsahovat:

- na první straně - obálka IV, 
hřbet, obálka I,

- na druhé straně - obálka II, 
hřbet (nepotištěný),  
obálka III.

Co je uzavřený (čistý) 
formát?

je to cílový formát – tedy 
ten, který držíte v ruce ve 
složené podobě. V případě 
lepených katalogů má 
podobu 2 složených stránek, 
které se po rozložení stanou 
rozkládací. Hrubý formát je 
formát otevřený - výrobní, 
tedy formát, ke kterému se 
přidávají spadávky (jsou 
oříznuty v pozdější fázi 
výroby).

Nepotištěný hřbet vnitřní 
obálky 

Při navrhování lepených 
katalogů je třeba pamatovat 
na nepotištěný hřbet vnitřní 
obálky. Díky tomu bude 
lepení v tomto místě trvalé. 
Ponechání grafiky na hřbetu 
může způsobit odlepení 
vnitřku od obálky.

Pokud má vnější 
obálka velké 
pokrytí barvou, 
stojí za to zvážit 
dodatečné 
zušlechtění 
fólií, které sníží 
riziko prasklin 
na hřbetu.

Pamatujte: Formát  

je nutné zvětšit  

o rozměr spadávek.
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Pamatujte na boční lepení

Při přípravě obálky lepených katalogů je 
třeba počítat s bočním lepením - mezi 
vnitřní obálkou a první a poslední stranou 
vnitřku.

Kde zkontrolovat šířku hřbetu?

V dolní části každého návodu najdete 
odkaz na souhrn šířky hřbetu pro zvolený 
počet stran a gramáž papíru. Pamatujte, 
že toto je třeba zkontrolovat při každé 
konfiguraci (jsou variabilní).

Příklad
Řekněme, že připravujeme obálku v čistém 
formátu A4 – jak správně připravit soubor?

Tahák 

Pro výše uvedený příklad by mělo 
nastavení pracovního prostoru vypadat 
takto:  

• Formát – 426,4 mm  
(2 x 210 + hřbet 6,4*) x 297 mm 

• Počet stran - 2

• Okraj – 5 mm (nahoře, dole, vlevo a 
vpravo) a 7 mm (od zlomů přiléhajících ke 
hřbetu)

• Spadávky - 3 mm (nahoře, dole, vlevo 
a vpravo)

Šířka hřbetu

Chcete-li dobře nastavit šířku hřbetu, 
vyberte nejprve gramáž papíru a počet 
stránek. Každá gramáž ve spojení s počtem 
stran má připravenou tabulku ukazující 
správnou tloušťku hřbetu.

V pokynech pro přípravu souboru uvidíte 
vyhrazenou tabulku (mění se s konkrétním 
sestavením a změnami parametrů). 
Uvedená šířka hřbetu je vypočítána pro 
předem zvolený počet stran a gramáž 
papíru vnitřních stran.

Po každé změně konceptu musíte 
přepočítat šířku hřbetu, tedy 
přeskládat obálku. Vždy je 
lepší to zkontrolovat, i když 
zákazník přidá pouze 8 stránek 
nebo změní gramáž papíru!
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Proč hřbet 6,4 mm?

Příklad
Pro výpočet šířky hřbetu jsme přijali 
katalog podle níže uvedené specifikace.  

Papír: lesklý křídový obálka - 250 g  
vnitřek - 170 g

Počet stran s obálkou (4 + 100):  
obálka - 4 vnitřní - 100

Po zvolení konkrétních parametrů v 
pokynech k nim přiřazených najdete odkaz 
na tabulku. Po stažení a sestavení těchto 
údajů obdržíte doporučenou šířku hřbetu, 
tedy 6,4 mm.

Zušlechtění obálky

Když už hovoříme o obálkách, zmíníme se 
o možnosti zušlechťování vnějších titulních 
stran šitých a lepených katalogů selektivní 
UV lakem. Jak to vypadá, pokud jde o 
přípravu pracovního prostředí?  

Selektivní UV lak na obálce lepeného 
katalogu

Výsledný pdf soubor by v případě 
lepeného katalogu neměl mít dvě, ale tři 
stránky. Třetí bude lak, respektive označení 
místa, ve kterém se má lak nacházet.

I když chcete prvek zvýraznit pouze na 
první straně obálky, musíte si připravit 
masku na selektivní UV lak ve formě 
rozkládací obálky se stranami IV a I. 
Maska pro selektivní UV lak by měla 
být připravena ve vektorové podobě 
a naplněna 100% černou barvou bez 
jakýchkoliv příměsí (C0 | M0 | Y0 | K 100) 
Vyvarujte se použití čar o tloušťce menší 
než 1 bod, dále je vhodné, aby texty 
určené k lakování byly rovného řezu, o 
rozměru min. 14 bodů
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Projektování vnitřních stran

U lepeného katalogu by měla být pracovní 
plocha připravena jako jednotlivé 
stránky ve zvoleném čistém formátu. 
Projekt by měl obsahovat cílový počet 
jednotlivých stránek s vybraným atributem 
„dvojstránky”.

Příklad
Jak správně navrhnout vnitřní stránky 
lepeného katalogu?

Podívejte se na příkladu formátu A4

Tahák

Pro uvedený příklad by mělo nastavení 
pracovního prostoru vypadat takto:  

Formát – 210 x 297 mm

Počet stran - např. 100 (vzali jsme příklad, 
Vy zvolte ten podle objednávky)

Dvojstránky: ANO

Okraj - 5 mm (horní, spodní, vnější),  
10 mm (vnitřní)

Spadávky - 3 mm (horní, spodní, vnitřní  
a vnější)

Pamatujte: Čistý 

formát je nutné zvětšit 

o rozměr spadávek.
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Sešívaný katalog 
Příprava obálky a vnitřních stran

Při projektování šitého katalogu 
se obálka i vnitřek zasílají v 
jednom souboru při dodržení 
příslušného pořadí stránek 
(2 první a 2 poslední jsou 
stranami obálky). Klíčem je  
však  zachovat správné  
pořadí stránek, tedy:

– na první straně - obálka I

 – na druhé straně - obálka II

 – na třetím, čtvrtém atd. - vnitřní 
stránky

 – na předposlední straně 
 - obálka III

 – na poslední straně - obálka IV

Ke čtyřem stranám obálky 
přidáme zvolený počet vnitřních 
stran. Součet zadáváme do pole 
„Stránky“ a označíme atribut 
„dvojstránky“.

Donedávna bylo požadováno 
připravit obálku jako rozkládací 
(tj. u katalogu A4 byla obálka 
ve formátu A3). V současné 
době by však měl být vnitřek i 
obálka zasílána v 1 souboru - 
každá strana v cílovém formátu 
(tj. u katalogu A4 má být každá 
obálka připravena také ve 
formátu A4).

Pamatujte:   
Pro šitý katalog 
připravíte pracovní 
plochu jako jednotlivé 
stránky ve zvoleném 
čistém formátu. 
Čistý formát je 
nutné zvětšit o 
rozměr spadávek.
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Dvojstránky

Dvojstránky jsou tzv. „tisková dvojice“, 
značně usnadňující práci. Díky nim dobře 
vidíte potisk na obou sousedních stranách.

Dvojstránky. A komu je tohle potřebné?

Řekněme, že chcete do svého projektu 
přidat fotografii, jejíž fragment bude na 
obou stranách, elegantně se sbíhající 
uprostřed. Díky možnosti dvojstránky - stačí 
vložit fotografii a vidíte efekt. Nemusíte pak 
myslet a hrát si s ručním posouváním (přes 
které se fotka většinou stejně nesejde).

Šablony a objednávky

Šablony dostupné na stránkách drukomat.
pl obsahují jednu stránku. Toto je pouze 
ukázková stránka, takže se samozřejmě 
neomezujte a přidejte do projektu 
počet stránek odpovídající objednávce. 
Pamatujte však, že počet stran musí být 
dělitelný 4.

Příklad
Pokyny pro jednu stránku šitého katalogu, 
viz příklad formátu A4.

Má Váš katalog 
zaujmout? 

Využijte tyto tipy!
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Tahák

Pro uvedený příklad by mělo nastavení 
pracovního prostoru vypadat takto:

Formát – 210 x 297 mm

Počet stran – např. 28 (4 strany obálky + 24 
vnitřních stran)

Dvojstránky: ANO

Okraj - 5 mm (horní, spodní, vnitřní  
a vnější)

Spadávky - 3 mm (horní, spodní, vnitřní  
a vnější)

Zušlechtění obálky  – šitý katalog

Pokud máte v úmyslu obálku zušlechtit, 
musíte masku na selektivní UV lak 
zaslat jako samostatný soubor. Zde 
předpokládáme, že:

- první stránka v souboru je maska pro 
selektivní UV lak na přední obálku, 

- druhá strana je maska UV laku na zadní 
obálku katalogu.

Tahák

Pokud chcete vytisknout katalog bez 
selektivního UV laku, zašlete jeden 
vícestránkový soubor. Pokud chcete vyrobit 
katalog se selektivním UV lakem na obálce, 
zašlete dva soubory - jeden dvoustránkový 
s UV maskou a druhý se všemi stránkami 
katalogu.

Pro práce s gramáží 
vnitřku 130 g, 170 g 
a objemem větším než 
32 stran je vyžadován 
okraj 8 mm.
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Katalog se spirálou
Příprava obálky a vnitřních stran

Pro spirálový katalog by měl být pracovní 
prostor připraven v jednostránkové 
podobě, ve zvoleném čistém formátu 
a také s přidaným cílovým počtem 
jednotlivých stránek s vybraným atributem 
„dvojstránky”. 

Soubor by měl mít následující stránky ve 
zvoleném formátu podle následujícího 
schématu:

– na první straně - obálka I

– na druhé straně - obálka II

– na třetí, čtvrté atd. - vnitřní stránky

– na předposlední straně - obálka III

– na poslední straně - obálka IV

Příklad
Na příkladu formátu A4 si ukážeme, jak 
správně navrhnout vnitřní stránky.

Pamatujte: Čistý 
formát je nutné zvětšit 

o rozměr spadávek.
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Tahák

Pro uvedený příklad by mělo nastavení 
pracovního prostoru vypadat takto:  

Formát – 210 x 297 mm

Počet stran – např. 56 (4 strany obálky + 52 
vnitřních stran)

Dvojstránky: ANO

Okraj - 5 mm (horní, spodní, 
vnější), 11 mm (vnitřní)

Spadávky - 3 mm (horní, spodní,  
vnitřní a vnější)

K tisku, připraveni...

Když se připravujete k tisku, měli byste mít 
pocit, že publikace byla sestavena podle 
pravidel. Máte-li pochybnosti, podívejte 
se na předchozí kapitoly, kde najdete 
osvěžení základních principů, trendů 
a běžných chyb, kterým je snadné se 
vyhnout

Start!

Máte pocit, že je katalog v pořádku? 
Skvělé, takže po vymazlení obálky a vnitřku 
a po odsouhlasení zákazníkem – jdeme 
dál! Nyní můžeme přistoupit ke správnému 
uložení výsledných souborů. Před námi 
je ještě trochu práce, ale konec už je na 
dohled
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Příprava souborů  
pro tisk 
Odesílání pdf souborů

Výsledný soubor by měl být 
ve formátu pdf.

• V případě lepených 
katalogů to budou 2 soubory 
- obálka a vnitřek.

• Šité a lepené katalogy 
připravujeme jako jeden 
soubor (při dodržení 
správného pořadí stránek).

• Pokud bude obálka 
(v lepeném nebo šitém 
katalogu) zušlechtěna, je 
třeba připravit a přidat k 
objednávce další soubor s 
maskou pro selektivní UV lak.

Soubory PDF obsahují 
několik oblastí, které jsou 
rozděleny na: pole stránky 
(Media Box), pole spadávky 
(Bleed Box), pole oříznutí 
(Trim Box), pole pro oříznutí 
(Crop Box) a grafické pole 
(Art Box). Nejsou viditelné 
pro uživatele a nebudou 
vytištěny.     

Ukládání obálky a vnitřku

• Obálka lepených katalogů 
je uložena jako 2stránkový 
dokument (v případě UV 
laku jako třístránkový). 
Vnitřní stránky uložte jako 
samostatné stránky.

• V případě šitých a 
spirálových katalogů uložíte 
celek jako jednotlivé stránky 
(nezapomeňte zachovat 
správné pořadí).

Zápis do výsledného 
souboru

Soubor by měl 
být exportován s 
předdefinovanou 
předvolbou [kvalita tisku].

1. Podívejte se do 
rozbalovací nabídky 
„Soubor“.

2. Vyberte „Předvolby 
Adobe PDF“

3. Najděte možnost „Kvalita 
tisku“.

4. Klikněte

Nyní se otevře okno „Export”, 
kam po výběru umístění a 
názvu souboru uložíte své 
katalogy.

Ale ale… že by to nebylo 
tak snadné! Místo souboru 
na disku se objeví okno 
nastavení, které je potřeba 
trochu doladit. Naštěstí 
v tom nejsou žádné čáry, 
a pokud máme základní 
znalosti z oblasti polygrafie, 
tak to zvládnete. Níže Vás 

krok za krokem provedeme 
konkrétními záložkami.  
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Obecné

Exportujeme [Všechny stránky] označené 
jako [Stránky]

Komprese

Asi už víte, že rozlišení pro tisk je 300 ppi a 
je to parametr, který neměníme. V případě 
komprese se nejčastěji doporučuje 
bezeztrátová komprese ZIP

Komprese (ekonomická varianta)

Někdy se snažíme, aby výsledný soubor 
nevážil téměř tolik, co polovina pevného 
disku, v takovém případě si můžete pohrát 
s kompresí. Pří větším počtu stránek 

ozdobených krásnými fotografiemi je 
alternativou ztrátová komprese JPEG, 
jejímž výsledkem bude mnohem menší 
soubor.

Ztrátová komprese JPEG

Jak se říká, něco za něco. Při tomto typu 
komprese dojde ke ztrátě bitmapových 
souborů v publikaci. Pokud nebyly za 
hranicí přijatelnosti již ve fázi jejich 
přípravy, není se čeho obávat. Podmínkou 
samozřejmě je, aby byly fotky ostré jako 
pověstná břitva.

Chcete-li zmenšit velikost výsledného 
souboru v polích „Barevné obrázky” a 
„Obrázky ve stupních šedi”, změňte pole 
komprese [JPEG] a nastavte „Kvalitu 
obrázku” na [Vysoká].

Komprese (ekonomická varianta – 
PrtScn)

Značky a spadávky

Tiskové značky

Není to nic osobního, ale řekněme si to 
na rovinu. Nepožadujeme a dokonce ani 
nechceme žádné tiskové značky. Když 
tedy exportujete soubor, tak je prostě 
nezaškrtávejte
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Spadávky

Už to tady bylo zmíněno, ale my Vám 
to připomeneme. Při vytváření nového 
dokumentu - označíte případné spadávky 
do speciálně navržených polí.

Povedlo se? Gratulujeme! Pravděpodobně 
vše proběhne bezbolestné (za což vám 
pravděpodobně poděkujeme uložením 
stránek Vašeho katalogu).

Jediná věc, kterou musíte na této kartě 
vybrat, je možnost „Použít nastavení 
spadávky dokumentu“. Jeho vybráním s 
vhodným uvedením parametrů na začátku 
budování pracovního prostoru - vzniknou v 
dokumentu tzv. „trimboxy”.

Značky a spadávky (PrtScn)

Výstup

Konverze barev

Pokud byly v publikaci použity přímé 
nebo dodatečné barvy (např. Pantone) 
a objednávka je ve standardním režimu 
– tak by se takové barvy měly převést na 
základní barvy (nazývané triádovými nebo 
procesními).

Konverze barev do CMYK

Pokud jste tak neučinili během sestavování, 
vyberte v poli „Konverze barev” [Převést 
na místo určení (zachovat hodnoty)]. Díky 
tomu budou všechny dodatečné barvy 
rozloženy na složky CMYK.

Speciální barvy - na zvláštní přání

Flexibilita je naší specialitou, takže pokud 
chcete, aby vaše publikace byla v přímých 
barvách, pak rozhodně ano! Rádi Vám 
vypracujeme cenovou nabídku na míru.

Místo určení

Vše, co vytisknete (a není to přímou barvu), 
by mělo být složeno / uloženo v barevném 
prostoru CMYK. Konec, tečka. Vykřičník.

Barevný profil

Nepřidávejte barevné profily.

Výstup (PrtScn)
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Pokročilé

Stejně jako na Západě i v této záložce – bez 
změn.

Bezpečnostní

Pokud odesíláte soubor do tiskárny, 
nezabezpečujte jej. Nebojte se, nebudeme 
je distribuovat ani sdílet s třetími stranami a 
Vaše duševní vlastnictví je v dobrých rukou.

Shrnutí

Tato záložka se používá ke kontrole, zda 
jsou v projektu nějaké výstrahy.

Pokud jste zde a 
přečetli jste celý 
materiál, znamená to, 
že jsou Vaše znalosti 
navrhování a přípravy 
katalogů pro tisk již 
na expertní úrovni.
Gratulujeme!   
Další úrovní, kterou 
je třeba vyhrát, je 
uznání zákazníků.
S propracovaným 
katalogem to 
bude snadnější, 
než si myslíte!
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1. Pokud navrhujete v InDesign, nastavte 

hodnotu spadávky ve speciálně navrženém 

bloku.

2. Pamatujte na sudý počet stránek v katalogu 

(měl by být dělitelný 4).

3. Do projektu zahrňte šířku hřbetu obálky.

4. Pokud se má na obálce objevit selektivní UV 

lak, váš výsledný soubor by neměl mít 2, ale 3 

strany (třetí bude označení místa, kam se má lak 

nanést).

5. Před odesláním souboru zvětšete čistý formát 

o hodnotu spadávek.

6. Při vytváření projektu nezapomeňte vybrat 

atribut „dvojstránky“.

7. Výsledný soubor zasílejte vždy ve formátu 

pdf (v případě lepených katalogů to budou 

2 soubory - jeden s vnitřní stranou a druhý s 

obálkou).  

8. Po exportu všech stránek projektu 

nezapomeňte provést kompresi.

9. Odstraňte značky, přidejte spadávky.

10. Převeďte dodatečné barvy na základní 

barvy.

11. Vždy posílejte nezabezpečené soubory.

04
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Úvod
Podařilo se Vám projít do poslední kapitoly, bravo! 
Před Vámi je poslední fáze, tedy zadání objednávky v 
naší tiskárně. Podívejte se, jak je to snadné!

V této kapitole najdete krátký návod, který 
Vás provede nejdůležitějšími zákoutími 
naší platformy – prohlídku zahájíme 
registračním procesem a konečnou stanicí 
bude finalizace objednávky. Ukážeme 
Vám, jak si správně objednat tisk na našem 
portálu, jaké máte možnosti a jak je můžete 
využít.

Tak se teď zhluboka nadechněte, posaďte 
se a nechte se provést nákupní cestou. 
Zveme Vás ke čtení a těšíme se na výsledky 
Vaší práce!
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Přihlášení / 
vytvoření účtu

To je on – web, kde si mužete objednat výtisky online. Snadné, rychlé, odkudkoli a 
kdykoli (24/7). Dnes probíráme katalogy, ale – jak asi víte, s námi mužete tisknout 
mnohem víc. Vratme se ke katalogum – cím byste meli zacít?



84 | Objednání a tisk katalogu. Krok za krokem

Vstupte na justprint.cz

- pokud již máte úcet – stací se prihlásit
- pokud úcet nemáte, ceká Vás krátký registracní proces

Nebojte se, nezabere Vám to moc casu a pak Vám ho to spoustu ušetrí.



85 | Objednání a tisk katalogu. Krok za krokem

Doplnění údajů 
potřebných  
pro objednávku

Uveďte své údaje – přihlašovací jméno, heslo, profil aktivit. V dalším kroku Vás 
požádáme o fakturační a kontaktní údaje.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Údaje doplněny? Výborně – je skvělé, že jste s námi!  

Nyní můžete využívat spoustu výhod a objednávat výtisky z domova, kanceláře 
nebo z vany – online 24/7.
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Co získáte?
• Můžete zobrazit historii objednávek,  
kde můžete  sledovat jejich stav.

• Vytvoříte si vlastní adresář s údaji 
o zákaznících. Díky tomu můžete rychle 
odesílat objednávky na různé adresy (aniž    
byste je museli pokaždé zadávat znovu).

• Můžete vytvářet personalizované cenové 
nabídky, doplněné o Vaše údaje a logotyp 
– připravené  k prezentaci zákazníkovi.

• Možná se Vám také bude hodit možnost 
zásilek  no name – s Vašimi údaji přímo 
Vašim zákazníkům.

• Můžete tisknout různé materiály pro své 
zákazníky a poté je shromáždit a spojit  
do jedné zásilky.

• Máte jednu tiskárnu, ve které si můžete 
objednat tisk pomocí mnoha technologií 
(např. ofsetový, digitální, UV,  solventní, 
latexový) a také povrchové úpravy 
produktů, jakož i různé typy vazby (včetně 
šití, lepení, spirály, vrtání otvorů, falcování, 
laminování).

• Můžete si také vybrat balení podle 
Vašich potřeb, včetně  zabalení 
objednávek a zaslání na jednu nebo více 
adres  v tuzemsku nebo v zahraničí.

• Máte několik milionů produktových 
variant na dosah ruky.

• Pokud nenajdete, co potřebujete - 
neváhejte nás kontaktovat - realizujeme 
nestandardní i nesystémové   zakázky!
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Výběr parametrů 
objednávky
Čas na objednávku! Probereme ji na příkladu šitého 
 katalogu. Nejprve si vyberete produkt a následně 
 nakonfigurujete jeho parametry.
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Parametry produktu

(Poly)grafické kódy
Určitě je dobře znáte, ale přesto Vám 
je připomeneme. Při používání služeb 
tiskárny se pravděpodobně setkáte 
s označeními typu:

- 4/4

- 4/0

- 1/1

- 1/0

- 5/5 (4 + bílá/4 + bílá)

Z tohoto řetězce znaků se dozvíte, zda se 
bude jednat o jednostranný nebo

oboustranný tisk. Popisuje také barevný 
nebo monochromatický tisk. Obsahuje 
také informace o bílém podtisku a potisku.

Lomítko odděluje stránky, tj. pokud máme 
např. označení 4/0 – tak na první stránce 
budeme mít barevný tisk a druhá bude 
prázdná.

Čísla nám sdělují, kolik barev bude 
použito. Například číslo 4 – označuje 
celou čtveřici ze skupiny CMYK, zatímco 
1 – vybranou barvu (hlavně Bílou nebo 
Černou). Nula znamená jednoduše stránku 
bez žádného potisku.

Číslo 5 znamená CMYK s bílým podtiskem 
(používá se na barevných podkladech pro 
udržení intenzity barev).
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Jaký podklad mám vybrat?
Papír ovlivňuje kvalitu, objem a cenu katalogu.

Ofsety jsou nepotažené papíry. 
Nejúspornější verze je ofsetový papír 90 
g. Ty s větší gramáží vypadají opravdu 
působivě a zároveň dodávají výtiskům 
trochu drsnosti. A co je důležité – můžete 
na ně psát a inkoust se nebude rozmazávat. 
S námi můžete tisknout na ofsetu od 90 do 
240 g. 

EKO papíry, při jejichž výrobě se dodržují 
přísné ekologické normy, snadno se s 
nimi pracuje. Naše nabídka zahrnuje např. 
Woodstock Betulla 285 g nebo Kraftliner 
250 g. 

Papíry se skvěle osvědčily jako obálky 
katalogů. Tyto podklady budou dobrým 
úvodem pro portfolia nebo k návrhářskému 
katalogu výrobků. 

Katalog můžete také vytisknout na 
potahovaný neboli křídový papír – matný 
nebo s mírným leskem. Tyto typy podkladů 
díky speciálnímu nátěru neabsorbují barvu 
tak, jako nepotažené. Výsledkem je, že 
vytištěné barvy jsou intenzivnější. U nás 
si můžete vybrat tisk na křídový papír s 
gramáží od 90 do 350 g.

Pokud na naší webové 

stránce nenajdete 

ten správný produkt 

nebo máte jiné otázky, 

napište nám, rádi 
Vám pomůžeme.
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Ovládněte techniku 

a stanete se 

mistry. S každou 

další objednávkou 

katalogů by to mělo 

být snazší!
 

Počet stránek s obálkou
Není to nic jiného než 
objem katalogu. Tato čísla 
označují počet stránek, 
kde první je obálka – tj. 4 
stránky, a další je počet 
vnitřních stránek.

Povrchová úprava obálky
Váš katalog může nebo 
dokonce musí zaujmout 
na první pohled. Pokud 
již máte jedinečný návrh 
obálky, možná by stálo za to 
jej zušlechtit?

Barvy
Barvy mohou být 
zvýrazněny lesklou fólií 
nebo mírně tónovány 
pomocí matné. Pokud 
chcete, aby byla obálka 
sametová, můžete ji pokrýt 

fólií soft touch. A detaily? 
Můžete je zvýraznit díky 
parciálnímu UV laku, který 
rozzáří i malé nápisy nebo 
vzory.
 
Další
V případě sešívaného 
katalogu si můžete vybrat 
ploché spony – to znamená 
sešitové spony nebo spony 
s okem, které umožňují 
zacvaknout katalog do 
pořadače. 

V případě spirálového 
katalogu si můžete vybrat 
barvu spirály.
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Kontrola souborů

Automatická. Vaše soubory budou 
automaticky ověřeny. Náš systém kontroly 
Preflight detekuje více než 100 chyb, mimo 
jiné: chybějící font, nesprávné barvy nebo 
nevhodné grafické rozlišení.

Kontrola konzultantem. Pokud si chcete 
být jisti, že je soubor správně připraven, 
můžete si objednat placené manuální 
ověření. V tom případě soubor před tím, 
než se dostane k automatickému ověření, 
projde manuální kontrolou grafika. 
Dokonce i když se v dalších fázích objeví 
automatická varování, můžete v klidu 
tisknout (naši grafičtí konzultanti mají 
dostatek zkušeností, aby věděli, jaké prvky 
ovlivňují výsledek a které lze vynechat).

Chyby jsou od toho, 

aby se dělaly. Ale 
mnohem lepší (a 

levnější!) je udělat 
je před tiskem.
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Náklad a způsob realizace
 

Po výběru parametrů produktu přejdete o 
krok dále k nákladu, který Vás zajímá. Cena 
se automaticky mění s každou konfigurací. 
V tomto sloupci také uvidíte, na kdy je 
naplánováno odeslání Vaší objednávky.

Čas podání objednávky má vliv 

na datum realizace. Uvedené 

datum zaslání se vztahuje 

na ty objednávky, u kterých 

odešlete a přijmete soubory 

a které stihnete zaplatit 

před stanoveným termínem.
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Objednejte
 
 
 

Ve třetím okně uvidíte souhrn vaší 
objednávky. V této fázi si můžete stáhnout 
odhad ceny produktu ve formátu pdf 
– se specifickými parametry, hmotností 
objednávky, počtem kartonů a přepravními 
podmínkami v daném termínu.

Zkontrolujte vše ještě jednou a ujistěte se, 
že je objednávka kompletní – pohodlně 
se usaďte, zapněte si pásy a klikněte na – 
„OBJEDNAT“.

Pokud změníte 
konfiguraci, data 

v tomto sloupci 
se automaticky 

zaktualizují.



94 | Objednání a tisk katalogu. Krok za krokem

Košík
Máte již vybraný produkt, ale chcete přidat další nebo se porozhlédnout po webu 
a najít něco zajímavého? Přidejte to, co jste si již vybrali, do košíku - nezavazuje 
Vás to k nákupu a Váš výběr bude zapamatován, aniž byste museli znovu volit 
parametry produktu. Podívejte se, jak tuto funkci používat krok za krokem.

Vyberte produkt, o který máte zájem, jeho parametry, množství a způsob doručení 
a následně klikněte na tlačítko „Přidat”.
 



95 | Objednání a tisk katalogu. Krok za krokem

Vybraná položka se automaticky objeví v košíku (ikonu naleznete v pravém horním rohu 
webu). 

Pokud máte v košíku první produkt, můžete přidat další. Ve vyhledávacím poli nebo  
v konkrétní kategorii najděte další produkty, které Vás zajímají a stejným způsobem je 
vložte do košíku.

Po kliknutí na ikonu košíku přejdete na obrazovku, na které uvidíte všechny vybrané 
produkty. Vedle každého z nich na pravé straně uvidíte 3 ikony: upravit, duplikovat  
a odstranit (ikona koše).
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Kliknutím na ikonu „upravit” se vrátíte k produktu a budete moci měnit zvolené 
parametry (formát, náklad atd.). Nezapomeňte po provedení změn kliknout na tlačítko 
„Uložit“, aby se nová varianta produktu uložila.

Pokud je po ověření produktů v košíku vše v pořádku, klikněte na tlačítko „Objednat” 
nacházející se na pravé straně obrazovky pod produkty v košíku. 

Snadné, že ano? A pokud máte dotazy nebo se Vám stane, že se v některé z těchto fází 
zastavíte a nebudete vědět jak dál, kontaktujte nás na chatu (pravý dolní roh webu) nebo 
využijte informační linku – pomůžeme Vám přejít dál.
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Dokončení objednávky
Gratulujeme, teď už jste na druhé straně 
zrcadla.

Tato část je rozdělena podle stavu 
objednávek na: čekající, realizované a 
odeslané. Pojďte, ukážeme Vám to.

Čekající objednávky
Tady se nachází skříň – tj. místo, kde 
připravujete a nakonec ukládáte Vaše 
soubory. Vaším úkolem je nahrát je a ujistit 
se, že všechna data byla dobře vyplněna.
dobrze uzupełnione.

Pamatujte, že při 

přípravě souboru můžete 

použít možnosti „přidat 

spadávku“, „upravit měřítko 

na formát“ (např. A4 na 

A5) nebo otočení stránky.

Detaily objednávky
V této fázi se ujistěte, že všechny parametry byly vybrány správně, pokud ano – přejděte 
na záložku Práce se soubory.
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Funkce upravit režim  
a náklad
Je někde chyba nebo jen chcete něco změnit před objednávkou? Objednávku 
nemusíte mazat a zadávat znovu! Využijte funkci Upravit režim a náklad, kterou 
najdete v seznamu příkazů vedle Vaší objednávky.

Je to snadné! Kliknete na „změnit” a je to.
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Práce se soubory

Přidání souboru k objednávce

Právě sem nahráváte svůj soubor s katalogem. Je to jednoduché – stačí jej přetáhnout 
na určené pole. Pokud je počet stránek správný, přetáhněte PDF do prvního kontejneru. 
Stránky se načítají automaticky ve stejném pořadí jako v souboru PDF.

Nyní si můžete připravit šálek čaje, protože v případě katalogů může nahrávání souborů 
chvíli trvat.

Proces ověřování

Držte palce!
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Přijetí projektu

Zjistěte, zda a jaké chyby byly v souboru detekovány. Lze je rozdělit na 3 typy:

Modré – informace, s nimiž byste se měli seznámit. Po přijetí lze soubor vytisknout.

Oranžové – varování o chybách. Po přijetí můžete soubor podmínečně vytisknout. 

Červené – chyby jsou natolik závažné, že soubor nemůže být vytištěn. Musíte návrh 
upravit.

Naposledy se ujistěte, že obálka a vnitřek mají správné pořadí a orientaci stránek.
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Pamatujte, že převracení probíhá podél 
pravého okraje lícní strany
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Pokud je všechno v porádku, kliknete na: Prijmout projekty!

Na dalších kartách vyberete adresu a zpusob dodání
a zpusob platby. Už je to skoro doma!

Adresa a doručení
Sem zadejte příjemce a odesílatele. Nezapomeňte, že si můžete vybrat dopravu přímo  
k zákazníkovi a sebe uvést jako odesílatele.
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Přidání dodací adresy

Vyplňte svou adresní základnu, díky tomu budete odesílat objednávky několika 
kliknutími.

Změna údajů o odesílateli

V této fázi můžete data ještě upravovat. Nezapomeňte, že můžete své výtisky posílat 
přímo svým zákazníkům. Na zásilce můžeme umístit pouze Vaše údaje.
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Způsoby doručení

 Můžete si vybrat nejvhodnější způsob doručení. Až to uděláte, přecházíte na platbu.

Platby

Výběr způsobu platby

Vy rozhodujete, jak a kdy objednávku zaplatíte. Můžete platit tak, jak Vám to vyhovuje – 
PayU, tradičním převodem nebo body z Bonusového účtu. Můžete také zvolit možnost 
dobírky.
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Zprávy
Zprávy zákaznickému servisu

Pochybnosti se vyznačují tím, že Vás 
mohou dostihnout kdykoliv. Pokud Vás 
přepadly při objednávání katalogů, buďte 
v klidu – jsme s Vámi. 

Nebojte se zeptat Můžete se obrátit na 
naše konzultanty. Stačí použít pole Zpráva, 
kam napíšete obsah a „odeslat“.
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Realizované objednávky

Je vše vyplněno? Skvělé! Vaše objednávka již míří do výroby. Brzy ji uvidíte na záložce 
Realizované objednávky.

Zaslané objednávky

Ve chvíli, kdy zásilka opustí náš sklad – uvidíte ji na záložce Odeslané objednávky. 
Uvidíte tam datum a veškeré podrobnosti. 
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1. Před zadáním objednávky na webu 

justprint.cz se přihlaste nebo si vytvořte 

účet.

2. Vyberte produkt a v selektoru uveďte 

parametry objednávky - typ tisku, typ 

papíru, počet stran s obálkou, zušlechtění.

3. Vyberte náklad a režim realizace.

4. Klikněte OBJEDNAT a následně přejděte 

do části Práce se soubory.

5. Nahrajte soubor projektu, který bude 

automaticky ověřen systémem Preflight. 

Můžete také využít službu kontroly souboru 

poradcem.

6. Po ověření souboru s projektem doplňte 

dodací adresu a způsob doručení.

7. Vyberte si způsob platby, zaplaťte 

objednávku a počkejte na svou zásilku!

05
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A to by bylo vše!

Pokud se Vám podařilo dojít až na konec, je to známka toho, že jsme odvedli kus dobré 
práce a hodiny intenzivní práce na průvodci, pár bezesných nocí a vypité hektolitry kávy 
přinesly kýžený efekt.

Nyní čekáme na Vaši zpětnou vazbu! Dejte nám vědět, jestli se Vám materiál líbil, co 
přidat do následující verze e-knihy (vyjde příští rok!) A jaká témata by Vás mohla v 
budoucnu zajímat.

A pokud ještě nemáte účet na našem webu, zveme Vás na stránky justprint.cz 

Otestujte si získané znalosti v praxi.

Při této jedinečné příležitosti budeme moc rádi za lajka na Facebooku, Instagramu a za 
sdílení odkazu na naši publikaci, kdekoli to může být užitečné.

Tak zase příště!
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http://justprint.cz
https://www.facebook.com/justprint.cz/
https://www.instagram.com/justprint.cz_/
https://www.linkedin.com/company/justprint-cz
https://www.youtube.com/channel/UCTPaJBCpZ4klixeUJIGxZZg



