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Základní doporučení pro tvorbu a zasílání dat určených pro systém CTP 
 

Prepress systém je schopen zpracovat pouze data ve formátu PDF 
 

 

1. Datové adresáře 

Jsme schopni přijímat a zpracovávat data v kompozitních *.PDF souborech. Strany je třeba ukládat 

vždy na střed, s ořezovými značkami pro kontrolu nejblíže 3 mm k čistému formátu a 5 mm přesahem 

na spad. Soubory musí obsahovat všechny fonty a obrazová data v rozlišení (High Resolution) 300 

dpi. Obrázky je třeba ořezávat na velikost v jaké jsou použity na straně (Crop image data frame). Data 

přijímáme uložená systémem samostatných stran (jedna strana = jeden soubor), ale i soubory o 

mnoha stranách jsou při dodržení všech podmínek zpracovatelné. Je třeba vždy zvážit objem dat 

jednoho souboru a počítat s případnými opravami, nebo výměnou jedné strany. Při pojmenování 

souborů je nutné dodržet logickou strukturu názvů adresářů a jednotlivých souborů, tedy stran. Názvy 

adresářů a souborů nesmí obsahovat českou diakritiku nebo speciální znaky. 

 

2. Tvorba dat: 

Obrazová data musí být ukládána jako CMYK a při jejich zpracování je třeba se řídit standardy ECI 

Offset 2008. Při použití přímých (Pantone) barev je třeba CtP studiu oznámit 

(na maketě vyznačit), na kterých stranách a jaké přímé barvy (pokud je použita více než jedna barva) 

je třeba vykopírovat. 

 

3. Formát rozlišení 

A3+ 720x720 dpi 

Arch 1300 x 2000 mm 360 dpi 

 

4. Nátisky 

Barevně závazné nátisky musí být pořízeny ze stejných dat, která jsou dodávána ke zpracování tiskárně. 

 

5. Soubory 

Stránky musí být ukládáy do souborů jednotlivě (1 strana = 1 soubor). Dodávejte pouze soubory určené 

k tisku. Při eventuálním výskytu dvou stejných stran se za aktuální považuje soubor s pozdějším časem 

uložení. Pro pojmenování souborů doporučujeme užívat pouze znaky anglické abecedy, číslice a 

podtržítko. 

 

Příklad: SV_001.pdf: SV-název (Svoboda) 

                      01 – číslo vydání 

01 – číslo stránky 

 

Jestliže posíláte opravu strany musí mít soubor v názvu N (New, Neu), aby bylo zřetelné, že se jedná o 

opravu. Příklad: SV01_001_N.pdf 

 

6. Makety 

Pro jednoznačné umístění dodaných stran v CtP studiu je vhodné dodávat data společně s maketou. 

Jednoznačnost umístění stran ulehčí případné vkládání inzertních stran. Pokud dodané soubory dat inzerátů 

mají nejasný název, který se odlišuje od struktury názvů souborů ostatních redakčních stran, je vhodné 

název souboru zapsat přímo do makety. Pro kontrolu postavení stran na tiskovém archu je možné zhotovit 

náhled na velkoformátovém plotru. 
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Vzor optimální geometrie stránky pro formát A4/210x297 mm 
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Zasílání dat: 
 

Data prijímáme ve fromátu kompositní PDF (doporučená verze 1.3) prostřednictvím našeho FTP serveru nebo na 

přenosných mediích CD/DVD/USB flash 

 

Obchodní oddělení, s nímž jste v kontaktu v souvislosti s Vaší zakázkou, si vyžádá ještě před 

zahájením předtiskových příprav objednávku. Obeznámí Vás též s náležitostmi a technickými údaji, 

které nutně musí obsahovat. Kopie objednávky s přesnou specifikací tiskoviny pak spolu s maketou 

slouží jako závazný podklad k tisku. Vítáme zajištění kontroly kvality Vašimi pracovníky při zahájení 

samotného tisku. 

 

 

Důležité upozornění: 
 

Předáním podkladů (souborů PDF) na FTP Server tiskárny se rozumí, nejen zahájit přenost (upload) daných 

souborů, ale i po ukončení přenosu ověřit celkový počet stran v cílovém adresáři (nejlépe i s ověřením, zda žádný ze 

souborů nemá „nulovou“ datovou velikost. V případě posílání změny v datech po skončení přenosu dat je nutné 

neprodleně informovat pracoviště CTP telefonicky a e-mailem. 

 

 

 

Spojení: 
 

 Pracoviště CTP                 +420 266 021 311 

                                            mob.      +420 777 931 986 

 

 

 

 

 p. Jiří Průcha                    +420 266 021 311 

                                             mob.     +420 777 931 986 
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